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Поштовани,
Настављајући традицију, Врховни касациони суд организује Годишње саветовање судија Републике Србије у Врњачкој Бањи, од 5. до 7. октобра 2017. године и објављује два тематска броја Билтена, са стручним радовима: уводним рефератима и прилозима, који ће бити изложени
на округлим столовима из области казненог права: кривичне и прекршајне
материје – Билтен број 2/2017, и из грађанског права, заштите права на
суђење у разумном року, заштите узбуњивача и управног права – Билтен
број 3/2017.
У стручним радовима и прилозима објављеним у овим тематским бројевима Билтена Врховног касационог суда изражени су лични
ставови аутора.
Објављени стручни радови и прилози треба да допринесу расправи о спорним правним питањима и усвајању правних схватања и ставова
ради уједначавања судске праксе и остварења законске функције Врховног касационог суда у вршењу судске власти.
Редакција
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Веско Крстајић
судија Врховног касационог суда

СУДСКА ПРАКСА У ПОСТУПКУ
ПО ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ЗАКОНИТОСТИ
Уводне напомене
Закоником о кривичном поступку1 као једини ванредни правни
лек о коме одлучује Врховни касациони суд (ВКС), предвиђен је захтев за
заштиту законитости (одредбе чл. 482-494. ЗКП) који на правноснажне
одлуке органа поступка и због повреде поступка који им је претходио могу поднети РЈТ, окривљени и његов бранилац. РЈТ захтев подноси без било каквих ограничења а окривљени и његов бранилац само уз знатна
предвиђена чланом 485. ЗКП. Овај правни лек је тако у практичној примени почев од 1.10.2013. године и до сада (стање на дан 1.7.2017. године)
поднет је 5031 захтев за заштиту законитости. Од овог броја Врховни касациони суд је, до наведеног датума, одбацио 2524 захтева, одбио је 1597
а 584 захтева су усвојена.
Овај реферат има за циљ да кроз новију, праксу Врховног касационог суда, укаже на неке ставове и одлуке овог суда донете у вези најчешће истицаних повреда закона у захтевима а које су, по нашој2 процени,
од значаја за правилну и уједначену примену права.
Као што је речено, поступајући по захтевима за заштиту законитости које су подносили окривљени (преко браниоца) и његов бранилац,
ВКС се могао бавити само повредама закона које су прописане одредбом
члана 485. став 4. ЗКП3. То су повреда одредби члана 74, члана 438. став
1
2
3

Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС" 72/11...55/2014)
Аутору су у одабиру одлука које се у реферату наводе помогли Гордана Маравић и
Зоран Поповић судијски помоћници у евиденцији судске праксе за кривичну материју
Супротно становиште сматра да у складу са одредбом члана 485. став 1. тачка 1)
окривљени зз може поднети против свих повреда закона а ставом 4. је ограничен да
уколико зз подноси против, у том ставу одређених, тада трпи ограничења (да се жалио на одлуку и да зз поднесе у року од месец дана од достављања другостепене одлуке у ком случају остаје нејасно из којих разлога је било неопходно ограничити ово
9
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1. тач. 1) и 4) и тач. 7) до 10) и став 2. тачка 1), члана 439. тач. 1) до 3) и
члана 441. ст. 3. и 4. (учињених у првостепеном и поступку пред апелационим судом). Иако у поступцима по захтевима примећујемо да су почињене и друге повреде закона (на које се неретко у захтевима и указује – примера ради да окривљени и бранилац нису позвани на седницу већа другостепеног суда иако су то тражили – члан 447. став 2. или пак да образложење одлуке другостепеног суда не садржи оцену свих жалбених навода
него само неких – повреда одредбе члана 460. став 1. ЗКП и сл.) ВКС се
због наведеног ограничења из члана 485. став 4. ЗКП о тим повредама није могао изјашњавати али смо, неретко у тим ситуацијама у разлозима поучавали окривљеног да захтев у вези те повреде може поднети РЈТ који је
овлашћен да захтев поднесе и у корист окривљеног.
У реферату ће се у вези појединих повреда најпре указати на конкретне ситуације у којима је ВКС нашао да је повреда почињена а потом и
на оне ситуације које су као спорне истицане у поднетим захтевима а суд
је нашао да до повреде закона није дошло.
Обавезна одбрана (члан 74)
Овом одредбом предвиђена је обавезна одбрана окривљеног у
кривичном поступку, односно, прописано је девет процесних ситуација
када окривљени мора имати браниоца.
Одредбом члана 246. став 3. ЗКП посебно је предвиђена још једна
ситуација када се окривљеном поставља бранилац по службеној дужности,
те уколико би се потпуно доследно држали одредбе члана 485. став 4. ЗКП
која упућује на норму из члана 74. дало би се закључити да се повреда одредбе члана 246. став 3. не може испитивати по захтеву окривљеног. Међутим, ВКС је у својој одлуци Кзз 214/2015, оценивши да је захтев браниоца
по службеној дужности поднет од овлашћеног лица, практично изразио
став да је то још један случај обавезне одбране и то и у случају да се осуђеном не може доставити на досадашњу адресу не само пресуда којом му је
изречена казна затвора него и решење којим му се пресудом изречена новчана казна (односно казна рада у јавном интересу - Кзз 1432/2016) замењује
казном затвора.
право окривљеном за ове несумњиво апсолутно битне повреде односно, не ограничавати га за све друге)
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Иначе, у примени одредбе члана 74. ЗКП у досадашњој пракси нису примећени неки посебни проблеми на које би требало указати изузев
што је у почетку примене "новог" ЗКП долазило до превида4 да је почев
од 01.10.2013. године проширен круг кривичних дела у вези којих окривљени мора имати браниоца јер је дотадашња граница са запрећених десет година затвора снижена на осам.
Међутим, неопходно је указати на неке спорне ситуације и одлуке
ВКС у вези ове повреде. Тако, ВКС је изразио став да ове повреде нема:
- ако доказној радњи препознавања (у предистражном поступку)
није присуствовао бранилац окривљеног који му је постављен по службеној дужности5;
- иако је окривљеном за браниоца по службеној дужности постављен адвокат који је у другом, парничном поступку, заступао оштећену у
овом поступку6;
- у ситуацији да је окривљеног у току поступка најпре бранио
изабрани бранилац који није имао формално својство адвоката па му је
потом за браниоца по службеној дужности постављен други бранилац из
реда адвоката у чијем присуству је главни претрес поново отворен и окривљени саслушан у његовом присуству7;
- ако суд у поступку извршења заменом изречене новчане казне
казном затвора, окривљеном не постави браниоца по службеној дужности
(јер се не ради о суђењу у одсуству) него тек када и уколико не може да
му се решење о замени новчане казне затвором уручи на адресу у списима
предмета8;
Околности које трајно искључују кривично гоњење
(члан 438. став 1. тачка 1)
Овом одредбом предвиђена је (апсолутно) битна повреда кривичног поступка која постоји ако је наступила застарелост кривичног гоњења
или је гоњење искључено услед амнестије или помиловања или је ствар
4
5
6
7
8

Кзз 275/2013
Кзз 104/2017
Кзз 27/2017
Кзз РЗ 3/2016
Кзз 43/2017
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већ правноснажно пресуђена, или постоје друге околности које трајно искључују кривично гоњење.
Као најчешћи разлог постојања ове повреде, поред тога да је
"ствар већ правноснажно пресуђена" (а што је посебна тема саветовања) у
поднетим захтевима се истицало наступање застарелости кривичног гоњења. У пракси ВКС није било предмета у којима се истицало да је повреда
почињена јер је гоњење искључено услед амнестије или помиловања.
У више предмета ВКС је уважио захтев за заштиту законитости,
било да је поднет од РЈТ било од окривљеног и његовог браниоца, јер је
утврдио постојање ове повреде те је укидао или преиначавао нижестепене
пресуде, односно само констатовао повреду у корист окривљеног.
Тако, у предмету Кзз 1396/16, према чињеничном опису дела у оптужном акту, окривљени је кривично дело прикривање из члана 221. став
3. у вези са ставом 1. КЗ извршио у периоду од 05.02. до 03.03. 2008. године. За ово кривично дело законом важећим у време извршења била је запрећена казна затвора од шест месеци до пет година а изменама КЗ из
2009 године ("Службени гласник РС" бр. 72/2009) овај став је постао став
4. (са идентичном диспозицијом и запрећеном казном). Другостепени суд
губи из вида да је првостепени суд правилном применом одредбе члана 5.
став 1. КЗ на окривљеног применио закон који је важећи у време извршења дела и у обзир узима само правну квалификацију и то по сада важећем
кривичном закону и према окривљеном одбија оптужбу. Како је суд везан
чињеничним описом а не правном квалификацијом, то је, по ставу ВКС, у
смислу одредбе члана 103. став 1. тач. 5) КЗ и члана 104. став 6. КЗ, апсолутна застарелост кривичног гоњења наступа по протеку десет година од
извршења крив. дела односно 03.03.2018. године па је другостепени суд
доношењем одбијајуће пресуде повредио закон – одредба члана 438. став
1. тач. 1) ЗКП у корист окривљеног.
У предмету Кзз 14/2017 ВКС је усвојио захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног и према окривљеном одбио оптужбу јер је пре
доношења другостепене одлуке у поступку наступила застарелост кривичног гоњења. Наиме, према опису дела из првостепене пресуде, кривично
дело из члана 246а став 1. КЗ окривљени је извршио дана 15.11.2010. године па апсолутна застарелост кривичног гоњења наступа 15.11.2016. године
а другостепени суд је своју одлуку којом одбија жалбу браниоца окривљеног донео 21.11.2016. године. У предмету је интересантно да се другостепе12
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ни суд није по службеној дужности бавио питањем застарелости а у жалби
исто није ни истицано имајући у виду да у моменту изјављивања жалбе
иста није ни била наступила9.
У предмету Кзз 190/2017 усвојен је захтев за заштиту законитости
РЈТ и утврђено да је ова повреда почињена у корист окривљеног у ситуацији када му је на терет стављено да је кривично дело уношење опасних
материја у Србију и недозвољено прерађивање, одлагање и складиштење
опасних материја из члана 266. став 1. КЗ (за које је запрећена казна затвора од шест месеци до пет година) извршио у временском периоду од
12.03.2009. године до 11.11.2009. године, па је решењем Основног суда у
Н.С. поступак обустављен због наступања апсолутне застарелости, иако,
будући да је реч о трајном делу где се радњом извршења сматра све време
док траје противправно стање чијим престанком почиње да тече рок застарелости тј. са даном 11.11.2009. године а која у сваком случају наступа
истеком десет година тј. протеком дана 11.11.2019. године.
У једном броју случајева ВКС је одбио захтеве за заштиту законитости у којима је истицана ова повреда као неосноване.
Тако, у предмету Кзз 1179/2016 захтев за заштиту законитости је
одбијен јер ВКС налази "да када, због постојања јединственог умишљаја
као услова за правно квалификовање продуженог кривичног дела у смислу одредбе члана 61. став 5. КЗ, све радње које су ушле у састав тог продуженог кривичног дела, чине једно продужено кривично дело као целину, застарелост кривичног гоњења се не може рачунати за сваку појединачну радњу, већ за кривично дело у целини".
У истом смислу је и став изражен у одлуци ВКС Кзз 296/2017 где
се наводи да у случају продуженог кривичног дела из члана 61. став 5. КЗ
застарелост кривичног гоњења почиње тећи од момента када је предузета
радња последњег кривичног дела које је обухваћено продуженим кривичним делом а рок се одређује према квалификацији која је прихваћена за
кривично дело.
У више предмета ВКС се бавио питањем застарелости кривичног
гоњења у ситуацији када се поступак све време води за једно кривично
дело а потом на крају главног претреса овлашћени тужилац измени прав9

Слично у Кзз 1226/2016
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ну квалификацију на друго кривично дело. Подносиоци захтева су у том
случају истицали да је за ово "ново" кривично дело наступила релативна
застарелост кривичног гоњења јер, по ставу подносилаца захтева, у дотадашњем току поступка није предузета ни једна радња усмерена на гоњење
за ово кривично дело.
У предмету Кзз 1267/2016 ВКС је изнео став да "када се на главном претресу или у жалбеном поступку измени чињенични опис и правна
квалификација кривичног дела (са теже на лакшу или обрнуто), сматра се
да су све раније, од стране овлашћеног лица предузете процесне радње ради кривичног гоњења истог учиниоца, прекидале застаревање кривичног
гоњења и у односу на кривично дело по измењеној правној квалификацији уколико се кривично дело односи на исти кривично-правни догађај. 10"
Ценим да ће за праксу судова у Србији бити интересантна одлука
Кзз 1422/2016 у којој се суд бавио питањем застарелости кривичног гоњења малолетника будући да Закон о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица не садржи посебне одредбе (као што их не садржи ни КЗ). Наиме, поставило се питање да ли се
време застарелости кривичног гоњења малолетних учинилаца кривичних
дела одређује према у кривичном закону запрећеној казни за то дело или
треба имати у виду да малолетном учиниоцу казна малолетничког затвора
не може да се изрекне у трајању дужем од десет година без обзира о ком
кривичном делу је реч. У овој одлуци ВКС се наводи да "ЗМ предвиђа само застарелост извршења казне малолетничког затвора (члан 33. ЗМ), док
у погледу осталих питања везаних за застарелост (ток и прекид застарелости, апсолутна застарелост кривичног гоњења) важе општа правила из одговарајућих одредаба кривичног законика. Осим тога, одредбе о застарелости кривичног гоњења су општег карактера, што значи да се примењују
у односу на сва кривична дела (осим у односу на она код којих је застарелост изричито искључена) и на све учиниоце кривичних дела, укључујући
и малолетне учиниоце."
Није спорно да се питање застарелости кривичног гоњења поставља само до момента правноснажног окончања кривичног поступка (након чега се, евентуално, може говорити о застарелости извршења кривичне санкције).
10

Идентично и у предмету Кзз 8/2017
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У предмету Кзз 1501/2016 ВКС се бавио питањем правноснажности пресуде у контексту поднетог захтева за заштиту законитости због ове
повреде. Наиме, по ставу подносиоца захтева, наступила је апсолутна застарелост кривичног гоњења, јер ни окривљеном ни браниоцу, до истека
законом предвиђених рокова за наступање апсолутне застарелости, није
достављена другостепена одлука. По ставу ВКС "како је доношењем другостепене пресуде дана 28.10.2016. године првостепена пресуда постала
правноснажна у смислу одредбе члана 275. став 1. ЗКП, то су неосновани
наводи захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног да је пре
правноснажног окончања предметног кривичног поступка наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења окривљеног за наведено кривично
дело при чему је, по оцени овог суда, а насупрот наводима браниоца окривљеног, време достављања другостепене пресуде браниоцу окривљеног
без значаја за наступање правноснажности пресуде."
У знатно већем броју случајева ВКС суд је захтеве за заштиту законитости (поднете од окривљеног и његовог браниоца) одбацивао јер су
у суштини разлоге за постојање ове повреде подносиоци образлагали сопственим чињеничним ставом о времену извршења кривичног дела или о
чињеницама из којих произилази друго, лакше кривично дело које је, да
се и заиста ради о том делу, застарело.
Изузеће (члан 438. став 1. тачка 4)
Полазећи од стилизације одредбе члана 438. став 1. тачка 4) ЗКП,
нема дилеме да је реч о условима за обавезно изузеће из члана 37. став 1.
ЗКП и овај став ВКС је доследно изразио у више одлука којим је одбијао
захтеве за заштиту законитости поднете од стране окривљеног и његовог
браниоца због тога што, по ставу одбране, постоје одређене околности које доводе у сумњу непристрасност судије који је учествовао у доношењу
оспорене одлуке (разлози из члана 37. став 2) 11.
За приметити је да су се судови у досадашњој пракси поступања
по одредбама новог ЗКП у битном доследно придржавали забрана из члана 37. став 1. ЗКП те је тако и релативно мало одлука ВКС којима је утврђено постојање ове повреде.

11
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Тако, у одлуци Кзз 1461/2016 ВКС је усвојио захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног и укинуо пресуду Апелационог суда у
Новом Саду у односу на окривљеног Љ.Л. и предмет вратио том суду на
поновно одлучивање по жалби овог окривљеног. ВКС је нашао да је у доношењу одлуке суда трећег степена по жалби на пресуду другостепеног
суда учествовао судија Д.В. који се, у смислу одредбе члана 37. став 1.
ЗКП морао изузети будући да је у дотадашњем току поступка претходно
учествовао у доношењу раније другостепене одлуке којом је у односу на
овог окривљеног и у односу на ово кривично дело првостепена пресуда
укинута и предмет враћен на поновни поступак (који је резултирао најпре
доношењем одбијајуће пресуде а потом и ових одлука суда другог и трећег степена) док је у односу на друго кривично дело овог окривљеног та
ранија првостепена пресуда потврђена. ВКС је изразио став да је у конкретном случају кривични поступак јединствен и до правноснажног
окончања вођен по једном оптужном акту "па се учешће судије у раду на
предмету има посматрати као једна целина у односу на окривљеног Љ.Л.".
Повреду ове одредбе а у вези члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП ВКС
је нашао и у предмету Кзз 342/2017. Наиме, разлог за обавезно изузеће судије од одлучивања у поступку по жалби на решење којим је одбачен
предлог за понављање поступка, ВКС налази у чињеници што је исти судија учествовао и у доношење мериторне одлуке у односу на коју се тражи понављање поступка, односно учествовао је као члан већа другостепеног суда који је донео мериторну одлуку о жалби на пресуду.
Са друге стране, ВКС је нашао да нема ове повреде, те је захтев за
заштиту законитости одбио као неоснован:
- када је у поступку истраге против окривљеног Р.М. (која је у односу на овог окривљеног настављена након вишегодишњег прекида) учествовао судија З.П. који је претходно као члан већа учествовао у доношењу првостепене пресуде којом је саучесник Б.М. оглашен кривим због
истог кривичног дела, будући да судија З.П. није учествовао у доношењу
ни првостепене ни другостепене пресуде према овде окривљеном Р.М. 12;
- у ситуацији да је као председник већа које је донело првостепену
пресуду у поновљеном поступку учествовала судија Д.П. која је као ис-
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тражни судија својевремено донела решење којим је обустављена истрага
против другог окривљеног13;
- када у доношењу првостепене одлуке у поновљеном поступку,
учествује судија поротник који је учествовао и у доношењу првостепене
пресуде у ранијем поступку "јер су предмет понављања чињенице и докази који нису разматрани и стога нису утицали на исход редовног (ранијег)
кривичног поступка" 14;
- када су у доношењу другостепене пресуде Апелационог суда у Б.
учествовали као председник и чланови већа судије Ј.В., С.В. и О.Х. иако
су претходно, такође као веће истог другостепеног суда учествовали у доношењу одлуке по жалби којом је претходна првостепена пресуда укинута и предмет враћен првостепеном суду на поновно одлучивање, јер "ове
судије као председник и чланови већа нису учествовали у доношењу првостепене пресуде односно мериторне одлуке о оптужби која се у поновном поступку побија жалбом" 15.
Постојање оптужбе (члан 438. став 1. тачка 7)
Ова повреда постоји уколико је суд повредио одредбе кривичног
поступка у погледу постојања оптужбе овлашћеног тужиоца, односно
одобрења надлежног органа. Повреда може постојати "ако уопште није
било оптужбе или уколико овлашћени тужилац у току поступка одустане
од оптужбе, а суд упркос томе настави кривични поступак" 16. У досадашњој пракси Врховног касационог суда ова повреда је релативно ретко
истицана а основано, дакле да је захтев због ње усвојен, још ређе.
Указаћу на тих неколико одлука у којима је захтев усвојен.
ВКС је нашао да је почињена ова повреда:
- у ситуацији када је оштећени надлежном ОЈТ поднео кривичну
пријаву против окривљене Ј.П. и након обавештења од ОЈТ да неће предузимати кривично гоњење против окривљене него да оштећени може преузети кривично гоњење подношењем оптужног предлога оштећени подне13
14
15
16

Кзз 937/2016
Исто
Кзз 1041/2016
Кзз 368/2016
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се оптужни предлог против Ј.П. али и против З.К. (против кога није подносио кривичну пријаву ОЈТ) па суд по том оптужном предлогу правноснажном пресудом огласи кривим и окр. З.К. починио је ову повреду на
штету тог окривљеног17;
- када се поступак води по приватној тужби (и противтужби) приватног тужиоца – окр. П.С. према окр. – приватном тужиоцу Д.Ј. па на
главни претрес не дође приватни тужилац – окр. П.С., суд оглашавајући
кривим и окр. приватног тужиоца Д.Ј. чини повреду поступка из одредбе
члана 438. став 1. тач. 7) ЗКП уместо да према њему, сходно одредби члана 61. став 2. ЗКП обустави поступак18;
- у ситуацији када из чињеничног описа радње извршења кривичних дела (која се окривљенима стављају на терет оптужним предлогом
оштећеног као тужиоца а за која су и оглашени кривим правноснажном
пресудом) произилази да су извршена путем рачунара и рачунарске мреже – интернета (конкретно фејсбука) тада је за кривично гоњење ових дела надлежно посебно тужилаштво и то посебно одељење Вишег јавног тужилаштва у Београду за борбу против високотехнолошког криминала, па
је својство овлашћеног (супсидијарног) тужиоца оштећени могао добити
само одбачајем његове кривичне пријаве од овог тужилаштва а не од стране ОЈТ у Чачку као што је то у конкретном случају, стога оштећени није
стекао својство тужиоца и суд је оглашавањем кривим окривљених по оптужном предлогу оштећеног као тужиоца починио повреду из члана 438.
став 1. тач. 7) ЗКП на штету окривљених19;
У знатно већем броју случајева неосновано је истицано постојање
ове повреде. Тако:
У предмету Кзз 8/2017 (а и у више других сличних) ВКС је нашао
да је у датој ситуацији оштећени као тужилац овлашћен на измену правне
квалификације (и кривично гоњење окривљеног по истој) имајући у виду
да је одредбом члана 58. став 2. ЗКП одређено да поред права из става 1.
овог члана, оштећени као тужилац има права која припадају јавном тужиоцу, осим оних која јавни тужилац има као државни орган, а одредбом
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Кзз 380/2015
Кзз 453/2015
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члана 409. став 1. одређено је да овлашћени тужилац може да у току главног претреса измени оптужницу.
У предмету Кзз 732/2016 ВКС у разлозима одлуке којом одбија захтев наводи да је "без утицаја на постојање ове повреде (из члана 438. став 1.
тач. 7) чињеница да је у тренутку када је оптужни акт примљен у Основном
суду у У., В.В. више није био ОЈТ у У. будући да је он у тренутку сачињавања оптужног акта имао то својство и да је оптужба до краја поступка заступана од стране овлашћеног тужиоца који је радње у предметном поступку предузимао у складу са Закоником о кривичном поступку".
У вези ове повреде, интересантан је предмет овог суда Кзз 768/2016.
Подносилац захтева за заштиту законитости, бранилац окривљеног који је
оглашен кривим због два кривична дела недозвољене полне радње из члана
182. став 1. у вези са чланом 181. став 2. КЗ (дакле извршена према малолетним лицима) у захтеву постојање ове повреде налази у томе што је поступак
покренут и вођен без посебног неопходног предлога оштећених а што је, по
ставу подносиоца захтева, прописано одредбом члана 186. КЗ.
ВКС је овај захтев одбио као неоснован налазећи да "следствено
законској одредби из члана 186. КЗ, уколико је пасивни субјект кривичног
дела из члана 178. и 179. као и члана 182. став 1. КЗ брачни друг извршиоца, гоњење се предузима по његовом предлогу (без обзира да ли живе у
брачној заједници или не)... да млдб. оштећене Д.Ж. и М.С. као пасивни
субјекти немају својство брачног друга извршиоца, овде окривљеног, то
јавном тужиоцу као овлашћеном, није ни био потребан посебан предлог
оштећених за гоњење окривљеног..."
Нерешен предмет оптужбе (члан 438. став 1. тачка 8)
Повреда поступка у смислу да није решен предмет оптужбе, по
правилу, иде у корист оптуженог те разумљиво, изостају захтеви за заштиту законитости које би због ове повреде подносили окривљени и његов бранилац. Како изостају и захтеви за заштиту законитости поднети од
стране РЈТ, имајући у виду да је у пракси ВКС у вези ове повреде било релативно мало предмета, намеће се закључак да судови врло ретко чине
ову повреду поступка.
Од тих неколико предмета из праксе ВКС, у једном предмету је
захтев усвојен као основан а у три предмета су захтеви одбијени.
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У предмету Кзз 23/2017 ВКС је нашао да је ова повреда почињена
од стране другостепеног суда који је одлучујући о жалби на нову првостепену пресуду поново укинуо ранију првостепену одлуку (која због ранијег
укидања више не егзистира у правном поретку) и како о жалби на нову првостепену пресуду којом је решавано о предмету оптужбе није донета одлука од стране другостепеног суда, остао је нерешен и предмет оптужбе.
У образложењу одлуке Кзз 248/2017 ВКС, одбијајући захтев браниоца у вези ове повреде, се наводи: "...околност да у погледу кривичног
дела из члана 246. став 1. КЗ није доказана радња која се односи на неовлашћену продају опојне дроге и што је исту другостепени суд због тога
изоставио у изреци пресуде, не значи да није решен предмет оптужбе, већ
је нижестепени суд само уподобио чињенични опис наведеног кривичног
дела са утврђеним чињеничним стањем, осуђујући окривљеног само за
радњу неовлашћене куповине ради даље продаје опојне дроге, а изостављајући из изреке радњу неовлашћене продаје опојне дроге, за коју није
било доказа да ју је окривљени предузео".
У предмету Кзз 960/2016 ВКС је потврдио дугогодишњи став
праксе наших судова да се "о непотпуно решеном предмету оптужбе може говорити само у ситуацији када суд није уопште донео одлуку о некој
тачки оптужбе. Ова повреда не постоји уколико суд нађе да је неко лице
уместо више удараца оштећеном задао само један ударац, имајући у виду
да је суд овлашћен да мења опис дела из оптужнице, односно оптужног
предлога, уколико остаје у границама оних чињеница и околности на којима се оптужба заснива, а из којих произилазе законска обележја одређеног кривичног дела, као у конкретном случају".
У истом смислу, суд је одлучио и у предмету Кзз 709/2016 када је
одбио захтев за заштиту законитости као неоснован налазећи "да то што
је другостепени суд кривично правне радње окривљених за које је нашао
да нису доказане (а које су улазиле у састав предметног продуженог кривичног дела), изоставио из чињеничног описа кривичног дела датог у изреци пресуде не представља битну повреду одредаба кривичног поступка
из члана 438. став 1. тачка 8) ЗКП тј. да пресудом није потпуно решен
предмет оптужбе".
У одлуци Кзз 396/2016 захтев браниоца који наводи да није решен
предмет оптужбе јер су окривљеном оптужним предлогом оштећеног као
тужиоца стављена на терет два кривична дела (из члана 124. став 1. КЗ и из
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члана 138. став 1. КЗ) а суд га је огласио кривим само за једно кривично дело (из члана 138. став 1. КЗ) одбијен је као неоснован а у разлозима се у погледу ове повреде, наводи: "Наиме, имајући у виду чињеницу да суд није
везан правном квалификацијом кривичног дела датом у оптужном акту, те
да се из списа предмета – оптужног предлога оштећеног као тужиоца утврђује да је за оба кривична дела дат исти чињенични опис, то правилно првостепени суд закључује да кривично дело угрожавање сигурности из члана
138. став 1. КЗ конзумира кривично дело угрожавање опасним оруђем при
тучи и свађи из члана 124. став 1. КЗ, због чега се у конкретном случају ради о једном кривичном делу и то кривичном делу угрожавање сигурности
из члана 138. став 1. КЗ за које је окривљеног и огласио кривим".
Прекорачење оптужбе (члан 438. став 1. тачка 9)
За разлику од претходне, ово је једна од често истицаних повреда
одредаба поступка у захтевима за заштиту законитости поднетим од стране окривљеног и његовог браниоца.
У суштини повреда се састоји у чињеничним интервенцијама суда
у односу на битне елементе дела описане у поднетом оптужном акту овлашћеног тужиоца а пре свега што се додају битни елементи којих није било
или се повећава количина криминалне активности окривљеног. Прекорачење оптужбе може се извршити не само додавањем околности којих није
било у оптужном акту него и изостављањем неких битних.
"Забрана прекорачења оптужбе односи се само на суд а не и на
јавног тужиоца а што произилази из одредбе члана 420. став 1. ЗКП која
прописује да се пресуда може односити само на лице које је оптужено и
само на дело које је предмет оптужбе садржане у поднесеној или на главном претресу измењеној или проширеној оптужници"20 те тиме што је
надлежни јавни тужилац на главном претресу, одмах након спроведеног
доказног поступка, прецизирао чињенични опис дела у погледу неовлашћеног држања муниције... није почињена ова повреда.
ВКС је нашао да је одлукама нижестепених судова почињена ова
повреда и да је захтев за заштиту законитости основан јер је оптужба прекорачена:
20

Кзз 1547/2016
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- када суд огласи једног окривљеног кривим за наношење лаке телесне повреде оштећеном и у виду отока и црвенила унутрашњег дела десног колена а која повреда је оптужним предлогом стављена на терет другом окривљеном21;
- када другостепени суд, из чињеничног описа кривичног дела за
које је окривљени оптужен од стране ОЈТ и оглашен кривим од стране првостепеног суда, изостави наводе да је "у уверењу да се возило (другог)
окривљеног креће њему у сусрет" и дода наводе да су на возилу тог (другог) окривљеног били "укључени сви показивачи правца", и уместо повреде саобраћајног прописа из члана 56. ЗООБСНП (мимоилажење) наведе
повреду из члана 59. став 1. ЗООБСНП (претицање) 22;
- када је суд, "осим што је изменио неке чињенице из описа дела,
унео неке потпуно нове (место извршења предметног кривичног дела и
кривицу као субјективни елеменат бића кривичног дела) а на наведени начин" (односно да је окривљени био свестан свог дела и његове забрањености чије извршење је хтео)23;
- када је првостепени суд "самоиницијативно проширио круг
оштећених лица на штету чије имовине је извршено кривично дело преваре са потенцијалних добитника – лица која су слањем понуда остварила
право на добитак и који су играли у складу са правилима игара на срећу,
на све учеснике у играма на срећу а који су играли у складу са правилима
наведених игара"24.
И у случају ове повреде, у знатно већем броју случајева Врховни
касациони суд је нашао да повреде нема и да оптужба није прекорачена:
- тиме што је у образложењу пресуде суд навео да је окривљени
предметно кривично дело извршио као "инвеститор" (што је законско обележје кривичног дела из става 2. члана 219а КЗ) а не као "извођач радова"
које својство има учинилац дела из става 1. тог члана за који облик кривичног дела је окривљени оптужен. Ово из разлога што се ради оцене истоветности (пресуде у односу на оптужбу) врши поређење чињеничног описа дела у оптужном акту у односу на опис дела у изреци пресуде а не у односу
21
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на чињенична утврђења и закључке изнете у образложењу пресуде па је
захтев за заштиту законитости поднет од РЈТ оцењен као неоснован 25;
- у ситуацији када оптуженог за кривично дело убиство у покушају из члана 113. у вези са чланом 30. КЗ огласи кривим за кривично дело
угрожавање сигурности из члана 138. став 1. КЗ и у опис дела унесе да је
окривљени "угрозио сигурност оштећеног" налазећи да уношењем наведеног није додата већа количина криминалне делатности, већ је дата правна оцена радње кривичног дела описаног у оптужном акту26;
- чињенични опис дела (недозвољен прелаз државне границе и
кријумчарење људи из члана 350. став 3. у вези става 2. КЗ) дат у изреци
правноснажне пресуде је у границама оних на којима се оптужба заснива
и не садржи нове чињенице и околности које би окривљеног довеле у тежи положај већ је суд употребом речи "незаконито" само прецизирао начин на који је тринаест страних држављана без валидних докумената
ушло у територију Републике Србије а што је наведено и у оптужном акту
као "без докумената" 27;
- у ситуацији када је у опису радње извршења кривичног дела (навођење на оверавање неистинитог садржаја из члана 358. став 1. КЗ) наведено да је окривљени довођењем у заблуду надлежног државног органа –
Општинског суда у Ј. и судију тог суда навео да у записнику о главној
расправи унесе и својим потписом овери неистинито признање тужбеног
захтева у целости, па суд унесе опис директног умишљаја, објективни
идентитет дела у односу на оптужбу није повређен јер из ове радње извршења произилази и субјективни однос окривљеног према извршеном делу, окривљени је оглашен кривим за исто кривично дело које му је оптужбом и било стављено на терет, и које кривично дело може бити извршено искључиво са директним умишљајем као обликом виности28;
- у ситуацији када оптуженог за кривично дело отмица у помагању
из члана 134. став 1. у вези члана 33. КЗ суд огласи кривим због кривичног дела помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дела из члана 333.
став 2. у вези са ставом 1. КЗ и у опис дела дода речи "да не буде откри25
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вен" јер је оглашен кривим за исту радњу која је описана у оптужници, ради се о истом догађају о коме се суди а окривљени није осуђен за теже
кривично дело нити за већу криминалну активност у објективном и субјективном смислу у односу на оптужницу29;
- "радња окривљеног (неовлашћено држање опојне дроге хероин у
количини од 2,32 грама) је описана у изреци првостепене пресуде истоветно опису у оптужном акту и сагласно чињеници утврђеној на основу
његове одбране, у његову корист, па је прецизирањем да је предметну
опојну дрогу држао за сопствену употребу а не у намери продаје за коју је
оптужен и њеним изостављањем (из описа дела) отклоњен основ за тежу
правну квалификацију" 30;
- када је изреком пресуде утврђено да је окривљени критичном
приликом управљао путничким моторним возилом брзином од 59 км/час,
већом од дозвољене на путу у насељеном месту, супротно саобраћајном
пропису из члана 43. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима,
док је оптужним актом управљање окривљеног возилом наведеном брзином (59 км/час) означено као кретање брзином неприлагођеном ближе
описаним условима ноћне вожње и особинама пута (супротно саобраћајном пропису из члана 42. став 1. истог закона), не представља додавање
криминалне количине радњи окривљеног, "већ је једна те иста чињеница
која је оптужбом окривљеном стављена на терет и означена као узрок саобраћајне незгоде (брзина кретања возила окривљеног од 59 км/час) и изреком пресуде утврђена као пропуст окривљеног који је проузроковао саобраћајну незгоду само уз другачију правну оцену суда у погледу саобраћајног прописа који је прекршен тим пропустом окривљеног31;
- тиме што суд окривљеног осуди на казну затвора у трајању од 10
година иако је поступајући јавни тужилац предложио да га суд осуди на
казну затвора у трајању од 8 година32;
- тиме што је означио друго место извршења кривичног дела33;
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- када је, практично у оквиру истог описа, само прецизирао да су
патике биле на ногама којима је и иначе према оптужби окривљени ударао оштећеног по глави и телу34.
Забрана преиначења на горе (члан 438. став 1. тачка 10)
Одредба члана 453. ЗКП (тзв. забрана reformatio in peius) забрањује
како другостепеном суду да у случају постојања само жалбе у корист окривљеног измени пресуду на његову штету у погледу правне квалификације и
одлуке о кривичној санкцији, тако и осталим судовима који након установљења ове забране поступају у конкретном предмету. Дакле, само су правна оцена дела и одлука о кривичној санкцији предметом ове забране. Ова
повреда се не односи на трошкове поступка35 (у које спада и паушални износ36) али се у неким ситуацијама може односити и на чињенично стање.
Да је почињена ова повреда ВКС је нашао:
- када је Апелациони суд у Н. у другостепеном поступку, поводом
жалбе тужиоца против првостепене пресуде која је донета након укидања
раније пресуде (која је укинута само по жалби окривљеног и његовог браниоца а против које се јавни тужилац жалио само због одлуке о казни), у
ситуацији када првостепена пресуда утврђује исто чињенично стање као и
ранија, уважио жалбу тужиоца којом побија чињенично стање и променом чињеничног стања применио тежу правну квалификацију од оне у првостепеној пресуди37;
- када ЈТ у жалби предложи да се првостепена пресуда укине у односу на окривљеног Г.Р. а преиначи у односу на кривичне санкције према
окривљенима А.В. и А.Л. па суд преиначи првостепену пресуду у односу
на кривичну санкцију и према Г.Р. и осуди га на строжу38;
- када су нижестепени судови упркос чињеници да је ранија првостепена пресуда укинута само по жалби браниоца окривљеног управо због
прекорачења оптужбе у погледу броја телесних повреда нанетих оштећеној, исту преиначили на штету окривљеног додајући у чињенични опис
34
35
36
37
38

Кзз 243/2017
Кзз 222/2017
Кзз 248/2017
Кзз 537/2016
Кзз 717/2016
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још једну тешку телесну повреду оштећене у односу на оптужбу односно
осудили окривљеног за већу криминалну количину у погледу последице
дела од оне за коју је оптужен39 (Неопходно је напоменути да у конкретном случају ранија пресуда није измењена ни у погледу правне квалификације нити у погледу одлуке о кривичној санкцији тако да у суштини
ВКС стаје на становиште да се забрана из члан 453. ЗКП у датом случају
односи и на чињенично стање што је било предметом дискусије и на седници кривичног одељења ВКС од 28.11.2016. године);
- када другостепени суд у својој пресуди утврди повреду другог
прописа ЗОБСНП-а (обилажење – члан 59. уместо мимоилажење – члан
56.) јер у том правцу није било жалбе ЈТ нити измене оптужнице на претресу пред другостепеним судом40;
- у ситуацији када другостепени суд поступајући по жалби ЈТ на
одлуку о кривичној санкцији према једном окривљеном, одлуку о кривичној санкцији којом је други окривљеном (у односу на кога није било жалбе ЈТ) осуђен на казну затвора у трајању од 3 месеца, преиначи на 6 месеци тзв. кућног затвора41;
- у ситуацији када другостепени суд уместо казне тзв. "кућног" затвора у трајању од шест месеци окривљеном изрекне казну затвора у
истом трајању иако се то жалбом јавног тужиоца не побија42;
- "Када су против првостепене пресуде изјављене жалбе због одлуке о кривичној санкцији на штету и у корист окривљеног другостепени
суд може уважавањем жалбе јавног тужиоца донети одлуку само у оквиру
правца и обима побијања истакнутог у жалби јавног тужиоца, па када прекорачи границе тог жалбеног предлога и преиначи првостепену пресуду
на штету окривљеног и у делу у ком је жалба изјављена само у његову корист, тада је учинио повреду кривичног поступка из члана 438. став 1.
тачка 10) у вези са чланом 453. ЗКП" 43.
Са друге стране, ВКС налази да није почињена ова повреда:
39
40
41
42
43

Кзз 1235/2016
Кзз 1494/2016
Кзз 75/2017
Кзз 392/2017
Сентенца из пресуде ВКС у предмету Кзз 1067/2014 усвојена на седници КО од
06.06.2016. год.
26

Кривична секција
- тиме што је суд жалбу ЈТ оценио као благовремену будући да је
кривични поступак започет по оптужби за кривично дело за које се води
редован поступак, коју квалификацију је прихватио и првостепени суд те
главни претрес одржао и окончао по правилима редовног поступка, па без
обзира што се пресуда односи на кривично дело за које је прописан скраћени поступак, рок за жалбу на пресуду износи 15 дана а 8 дана44;
- када суд окривљеном поступајући по жалби ЈТ и на одлуку о казни (у којој је навео да првостепени суд није правилно ценио околности
из члана 54. КЗ и предложио да се окривљеном опозове ранија условна
осуда и изрекне казна), преиначио првостепену пресуду којом је окривљеном изречена условна осуда на казну затвора у трајању од једне године
условно на три године и осудио га на казну затвора преко једне године
(једне године и два месеца) 45;
- у ситуацији када се према окривљеном коме је суђено у одсуству
понови поступак и огласи се кривим због једног продуженог кривичног
дела превара из члана 208. став 3. у вези става 1. и у вези члана 61. КЗ и
осуди на казну затвора у трајању од две године и шест месеци чиме се
преиначе раније две правноснажне пресуде према овом окривљеном којима је оглашен кривим због два кривична дела (једног кривичног дела превара у продужењу из члана 208. став 3. у вези става 1. и у вези члана 61.
КЗ и једног кривичног дела превара из члана 208. став 3. у вези става 1.
КЗ) за која је био осуђен у одсуству на казне затвора у трајању од по једне
године и шест месеци46;
– у ситуацији када је првостепеном пресудом окривљени осуђен и
на новчану казну, иако му је суд није претходно утврдио као појединачну,
а другостепени, по жалби браниоца окривљеног преиначи првостепену
пресуду утолико што окривљеном утврди појединачне казне па и новчану
казну и потом га осуди на јединствену казну затвора која је нижа и новчану казну у утврђеном износу47 јер новчана казна у наведеном износу, без
обзира што претходно није била утврђена као појединачна казна за кривично дело из члана 348. став 1. КЗ, постоји у првостепеној пресуди и из44
45
46
47

Кзз 766/2016
Кзз 1175/2016
Кзз 1204/2016
Кзз 1382/2016
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речена је окривљеном као јединствена, па најпре њеним утврђењем као
појединачне и потом осудом на јединствену а од стране другостепеног суда окривљени, у погледу одлуке о кривичној санкцији, није доведен у неповољнији правни положај у односу на првостепену пресуду;
- када другостепени суд по жалби ЈТ због погрешне правне квалификације (окривљени је оптужен због кривичног дела из члана 246. став 1.
КЗ а првостепеном пресудом оглашен кривим због кривичног дела из члана 246а став 1. КЗ) и изјашњењем АЈТ да другостепени суд усвоји жалбу,
преиначи првостепену пресуду у погледу правне квалификације и окривљеног осуди на казну затвора, жалбу усвоји те пресуду преиначи и у погледу одлуке о казни и окривљеног уместо казне од шест месеци "кућног
затвора" осуди на казну затвора у трајању од три године48;
- када другостепени суд, иако се на првостепену пресуду није жалио ЈТ, у опису телесних повреда које је задобио оштећени кривичним делом против безбедности јавног саобраћаја, поред навода у изреци да је задобио "тешку телесну повреду у виду нагњечења левог глутеалног предела и левог колена" дода да је задобио и "прелом базе средње фаланге трећег прста десне шаке" - тим пре што је исто окривљеном и било стављено
на терет оптужним актом49.
Недозвољени докази (члан 438. став 2. тачка 1)
Ово је вероватно најчешће истицана повреда поступка у поднетим
захтевима за заштиту законитости па је ВКС био у прилици да се у меритуму изјашњава о томе да ли је неки доказ незаконит и да ли је правноснажна пресуда заснована на њему или не. У више предмета ВКС је нашао да
се ради о незаконитом доказу али је, имајући у виду "релативност" ове повреде, односно да је "очигледно да би и без тог доказа била донесена иста
пресуда", захтеве за заштиту законитости одбијао као неосноване али ценимо да је неопходно, ради будуће праксе наших судова указати о каквим
све доказима и ситуацијама се ради.
У предмету Кзз 831/2016, ВКС је усвојио захтев за заштиту законитости као основан, укинуо правноснажне пресуде (другостепену и трећестепену) и предмет вратио другостепеном суду на поновно суђење јер је
48
49

Кзз 154/2017
Кзз 931/2016
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нашао да се заснивају на незаконитом доказу односно записнику о саслушању окривљеног пред истражним судијом у коме није убележена изјава
окривљеног о присуствовању браниоца а чиме је прекршена одредба члана 89. став 10. у вези става 9. ЗКП који је био на снази у време предузимања те радње доказивања и састављања записника.
И предмету Кзз 845/2016, ВКС је усвојио захтев за заштиту законитости као основан налазећи да је незаконит доказ исказ сведока који је
дао у поступку истраге а да суд тај доказ уопште није извео на главном
претресу нити су се странке на претресу сагласиле да се у доказном поступку изведе овај доказ а што је све супротно одредби члана 419. став 1.
ЗКП у складу са којом суд пресуду заснива само на доказима који су изведени на главном претресу.
Надаље, суд је своју пресуду засновао и на неовереној фотокопији
исправе – списку радника којима је исплаћена отпремнина те на налазима и
мишљењима вештака графолога и вештака економско-финансијске струке
који су своје налазе дали на основу ове и овакве исправе а све то и поред
тога што је бранилац окривљене довео у сумњу аутентичност и веродостојност ове исправе коју суд није проверавао извођењем других доказа.
Захтев је усвојен и у предмету Кзз 1440/2016. ВКС је нашао да је
(ослобађајућа) пресуда заснована на недозвољеном доказу, исказу сведока
који током поступка није саслушан а што је супротно одредби члана 419.
став 1. ЗКП. (Иначе, у овом предмету по захтеву РЈТ, суд је установио и
повреде одредби члана 438. став 2. тачка 2. ЗКП јер суд ослобађа због недостатка доказа а образлаже да дело и није кривично дело, те одредби
члана 438. став 2. тачка 3. у вези члана 450. став 6. ЗКП јер другостепени
суд у седници већа врши оцену доказа изведених на главном претресу
пред првостепеним судом).
И у предмету Кзз 95/2017 усвојен је захтев за заштиту законитости
због установљења ове повреде.
Наиме, иако је суд на главном претресу донео решење којим из
списа предмета издваја записник о претресању стана окривљеног и одређује да се исти стави у посебан омот који ће се чувати код судије за претходни поступак, као доказе је извео и на њима засновао своју пресуду и
потврду о одузетим предметима приликом тог претресања, те записник о
вештачењу пронађене биљне материје, фотодокументацију и комплетну
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крим-техничку документацију а који све докази су проистекли из претреса стана окривљеног а што је све супротно одредби члана 18. став 2. ЗКП,
те се по принципу "плодови отровног дрвета" ни на њима не може заснивати судска одлука.
Као што је речено, у више предмета суд је нашао да је неки доказ
незаконит али да би, имајући у виду друге доказе, била донета иста пресуда. Тако, незаконити докази су:
- увид у извештај садржини комуникација која се обављала путем
телефона између окривљених које су преписане са аудио записа на којем
је та комуникација претходно снимљена а који аудио запис је током поступка изгубљен50;
- записник о саслушању осумњиченог пред надлежним тужиоцем
који је дао у поступку примене опортунитета за овог осумњиченог а који
је потом у предметном кривичном поступку имао својство сведока51;
- фотокопија мерног листа која није оверена од стране овлашћеног
органа52, односно извештај о јављању у хитну службу здравственог центра који није оверен печатом нити потписом поступајућег лекара53;
- исказ сведока - малолетне кћерке окривљеног и приватне тужиље, које је обављено противно одредби члана 94. став 2. ЗКП54;
- "казивање" поступајућег заменика ВЈТ на главном претресу (на
околност на који начин је окривљени задобио црвенило - модрицу у пределу десне слепоочнице) иако није саслушан у својству сведока55;
- извештају полицијске станице сачињеном супротно одредби члана 288. став 8. ЗКП (забрани да кривична пријава не сме садржавати изјаве грађана дате приликом прикупљања обавештења) 56.
Да се не ради о незаконитим доказима суд је нашао:

50
51
52
53
54
55
56

Кзз 926/2016
Кзз 985/2016
Кзз 1365/2016
Кзз 73/2017
Кзз 41/2017
Кзз 93/2017
Кзз 120/2017, Кзз 153/2017
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- када суд на основу одредбе члана 406. став 1. тачка 1) ЗКП прочита у доказном поступку записник о саслушању саоптуженог ( и на њему
и заснује своју пресуду) јер "све док кривични поступак против окривљеног није правноснажно окончан, окривљени има својство "саоптуженог" у
кривичном поступку против више лица и његов исказ може да буде прочитан у доказном поступку применом члана 406. став 1. тачка 1) ЗКП" 57;
- када полицијски службеници сведоче о својим запажањима са
лица места продаје опојне дроге јер је њихово упућивање због сазнања да
ће се ту обавити продаја опојне дроге резултат законито спроведене доказне радње из чланова 166. и 167. ЗКП (тајни надзор комуникације) те се не
ради о незаконитој радњи тајно праћење окривљеног из члана 171. ЗКП58;
- када малолетни сведок – кћерка оштећене, супротно одредби чана 97. став 1. ЗКП, положи заклетву за сведока, будући да је ова одредба
само инструкционог а не императивног карактера59;
- када је доказна радња препознавања лица извршена у одсуству
браниоца по службеној дужности то је не чини незаконитом будући да су
записници о препознавању сачињени у складу са одредбама члана 100.
став 1. ЗКП и истој је присуствовао заменик ВЈТ како је то и одређено одредбом члана 100. став 3. ЗКП60;
- када је реч о претресању уређаја и опреме за аутоматску обраду
података и опреме на којој се чувају електронски записи, а ради утврђивања меморијског садржаја мобилног телефона и СИМ картице, у погледу
регистрованих позива, СМС порука, фотографија и видео снимака, а на
основу наредбе суда сагласно члану 152. став 3. и 155. ЗКП и не ради се
посебним доказним радњама из члана 161. – 187. ЗКП61;
- када суд заснује пресуду на записнику о претресању стана а у
њему није наведено да је у току претреса пронађена и једна ручна бомба
будући да је сачињен у свему у складу са одредбама ЗКП а истовремено је
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сачињена и потврда о привременом одузимању овог предмета од окривљеног коју је окривљени без примедби потписао62;
- то што радњама царинске контроле и увиђаја и сачињења записника о овим радњама није присуствовао тумач (за албански језик) будући да ови записници не садрже изјаве окривљеног већ само констатације о
околностима проналажења предметне опојне дроге (о месту проналажења,
броју, изгледу и садржини пакета са биљном материјом) 63.
Повреда кривичног закона (члан 439. тачка 1)
Повреда одредбе члана 439. тач. 1) ЗКП постоји уколико је суд повредио кривични закон, односно материјалноправне одредбе, по питању
да ли је дело за које је окривљени оптужен кривично дело или не. Имајући у виду да није за очекивати да ће тужилац оптужити а суд пресудити за
нешто што, према изреци правноснажне пресуде, (више) није кривично
дело, испитивање ове повреде (која се иначе у захтевима за заштиту законитости релативно често истицала) у највећем броју случајева свело на
оцену о дозвољености разлога који се наводе а што је резултирало одбацивањем захтева. Наиме, врло често се кроз формално навођење овог иначе дозвољеног разлога за подношење захтева за заштиту законитости, указивало на неправилно утврђено чињенично стање (тако, по ставу подносиоца ова повреда закона постоји јер "ниједан доказа не указује да је окривљени учинио кривично дело" и сл.) а што, у смислу одредбе члана 485.
став 4. ЗКП није дозвољен разлог за подношење захтева.
ВКС се у мериторну оцену постојања овог разлога у захтевима за
заштиту законитости упуштао у ситуацији када се указивало да у изреци
пресуде и опису кривичног дела недостају неки његови законом прописани елементи или пак опис садржи основе који искључују противправност
те тиме и постојање кривичног дела.
ВКС је нашао да постоји ова повреда закона:
- када је правноснажним решењем суда одбијен оптужни предлог
против окривљеног због кривичног дела напад на службено лице у вршењу
службене дужности из члана 323. став 2. у вези са ставом 1. КЗ са неправилним ставом да оштећени - дежурни лекар ортопед, нема својство службеног
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лица те ни радње окривљеног не представљају ово кривично дело. По ставу
РЈТ који је прихватио и ВКС, испуњена су сви услови да би се одређено лице
сматрало службеним лицем јер се, у конкретном случају, ради лицу у здравственој установи којој је поверено вршење јавних овлашћења, односно која
обавља делатност којом се обезбеђује остваривања законом утврђеног права
грађана на здравствену заштиту а оштећени – дежурни лекар у тој установи,
одлучује о правима и обавезама или интересима физичких лица64;
- у случају кривичног дела увреда из члана 170. став 1. КЗ када је суд
нашао да из описа радње извршења кривичног дела произилази да "наводи и
оцене које износи окривљени као вредносне судове о способности и поступцима приватног тужиоца нису личне природе и не односе се на личност и понашање тужиоца у приватном својству односно везано за његов приватни
живот, већ да су инкриминисане речи окривљеног упућене приватном тужиоцу као вршиоцу функције председника суда и искључиво у вези са дужностима које тужилац има у обављању те функције и конкретно које се тичу садржине одговора приватног тужиоца на притужбу окривљеног" те има места
примени одредбе члана 170. став 4. КЗ јер исто није упућено у намери омаловажавања него ради остваривања или заштите свог права и интереса65;
- да "из чињеничног описа радње извршења окривљеног у односу
на сада пок. М.П. датом у изреци другостепене пресуде произилази да је
окривљени С.Д., након што је био изненада нападнут од стране оштећеног
М.П. који му је најпре прислонио пиштољ на чело и са којим се окривљени С.Д. потом отима око пиштоља а оштећени поново покушава да га упери у правцу главе окривљеног Д. и у тренутку када је окривљени А.В. на
захтев оштећеног пок. М.П. у његовом правцу испалио више хитаца из
пиштоља у намери да га лиши живота, испалио више хитаца из пиштоља
у грудни кош, главу и десну руку оштећеног М.П. наневши му прострелне
ране описане у изреци побијане пресуде, па је услед повреда виталних органа и искрвављења дошло до смрти пок. М.П." односно нађе да је описану радњу лишења живота оштећеног, за коју је оптужен, окривљени учинио у нужној одбрани а не у њеном прекорачењу, како су то неправилно
закључили нижестепени судови66;
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- да "из чињеничног описа дела, утврђеног у изреци првостепене
пресуде, произилази да је окривљени А.Б. након што је био нападнут од
стране оштећеног Н.Ћ. тако што га је оштећени ухватио својом левом руком за леву руку изнад лакта и повукао га, а флашу коју је држао из леђа у
десној руци подигао изнад главе, ударио оштећеног затвореном шаком у
предео лица, услед чега је оштећени пао уназад и главом ударио о сто, а
потом и у под локала, на који начин је окривљени одбијајући од себе
истовремени противправни напад, нанео оштећеном тешку телесну повреду опасну по живот, ближе описану и изреци првостепене пресуде, а
услед које повреде је наступила смрт оштећеног" те такође описану радњу
наношења оштећеном тешке телесне повреде опасне по живот, за коју је
оптужен, учинио у нужној одбрани а не у њеном прекорачењу67.
ВКС је нашао де се не ради о овој повреди:
- иако у опису радње извршења кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 2. у вези става 1. тач. 4) КЗ није
означен пропис који је окривљени својим поступањем прекршио, иста
представља ово кривично дело јер из описа у изреци пресуде произилази
"да се радња извршења кривичног дела а насупрот наводима захтева, не
састоји само у неизвршавању обавезе из уговора од стране окривљеног
већ и довођење у заблуду оштећеног привредног друштва да ће исплатити
преузету обавезу и у издавању менице као средства обезбеђења свог плаћања иако је окривљени знао да за исто нема покриће, с обзиром на то да
је рачун његовог предузећа дуже време пре закључења уговора био у непрекидној блокади, па такво свесно обмањивање других привредних субјеката које се предузима у намери прибављања противправне имовинске
користи за своје предузеће на штету другог привредног субјекта, несумњиво представља грубу повреду овлашћења у погледу управљања, располагања и коришћења имовином, што је одредбом члана 238. став 2. у вези
става 1. тач. 4) КЗ предвиђено као радња извршења овог кривичног дела ...
за које поступање је општепознато да је у супротности са законом и прописима о пословању привредних субјеката" 68;
- када је у опису радње извршења кривичног дела злоупотреба
овлашћења у привреди из члана 238. став 2. у вези става 1. тач. 4) КЗ наве67
68
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дено да је окривљени лажним приказивањем и прикривањем чињеница
довео у заблуду представника оштећене ФУ "Б", опредељено је физичко
лице које је доведено у заблуду69;
- када је у чињеничном опису радње извршења кривичног дела ометање овлашћеног службеног лица у обављању послова безбедности или
одржавања јавног реда или мира из члана 23. став 1. Закона о јавном реду и
миру ("Службени гласник РС" бр. 51/92... 85/2005) наведено да окривљени
није поступао у складу са наредбама овлашћених службених лица ПС Р. који су интервенисали по пријави због нарушавања јавног реда и мира, да им
преда личну карту ради утврђивања идентитета а потом и да пође са њима у
полицијску станицу, већ је оштећенима З.Ф. и Б.М. упутио претње да ће одмах да им скине униформе, да ће на њих да пошаље мафију из Н.С. а ошт.
Б.М. претио и речима: "Тебе када будем видео у цивилу ја ћу те решити",
описано понашање окривљеног има карактер ометања овлашћених службених лица у обављању послова одржавања јавног реда или мира те је тиме и
наступила последица предметног кривичног дела70;
- "неприхватљиви су наводи у захтеву браниоца окривљеног да извршилац кривичног дела из члана 173а Закона о пореском поступку и пореској администрацији може бити само одговорно лице у правном лицу
јер наведено кривично дело, према законском опису, чини свако ко је у
правном лицу овлашћен да обавља послове (подношење пореске пријаве)
или му је фактички поверено обављање тих послова, чије је неправилно и
незаконито обављање цитираном законском одредбом прописано као радња извршења кривичног дела у питању" 71;
- прибављање протиправне имовинске користи код кривичног дела отмица из члана 134. КЗ није битан елеменат кривичног дела већ то може бити било која корист72;
- неосновани су наводи у захтеву бранилаца окривљене (адвоката)
да се ово кривично дело (злоупотреба поверења из члана 216. став 1. КЗ)
може извршити искључиво у заступању интереса оштећеног према су-
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протној страни, односно да је за постојање дела неопходно да је за противну страну у парници наступила корист73;
- извршилац кривичног дела насилничко понашање на спортској
приредби или јавном скупу (из члана 344а став 1. КЗ "учињеног на начин
утврђен побијаним пресудама (физичким нападом, вршењем насиља) може бити свако ко на спортској приредби или јавном скупу према било ком
присутном лицу, односно учеснику те приредбе предузме те радње извршења, без обзира у ком својству јој присуствује" (па и као председник гостујућег фудбалског клуба) 74;
- "окривљени (у својству лекара специјалисте за гинекологију и
акушерство у ЗЦ "А" имао је својство службеног лица, у смислу одредбе
члана 112. став 3. тач. 3) КЗ, јер је реч о лицу у установи, које одлучује о
правима физичких лица, у конкретном случају о праву оштећене на абортус", те је извршилац кривичног дела злоупотреба службеног положаја из
члана 359. став 1. КЗ75.
Повреда кривичног закона (члан 439. тачка 2)
Повреда одредбе члана 439. тач. 2) ЗКП постоји уколико је суд повредио кривични закон по питању да ли је у погледу кривичног дела које
је предмет оптужбе примењен закон који се не може применити. Погрешна примена кривичног закона односи се, према досадашњој пракси ВКС,
само на одредбе материјалног а не и процесног закона а што је релативно
често, погрешно, истицано у поднети захтевима за заштиту законитости.
Надаље, повреда ове одредбе, по правилу, али се не ограничава само на то, односи се на погрешну правну квалификацију (суд је дело правно квалификовао као једно а требало је као друго – оба из истог кривичног закона, или је дело квалификовао по једном а требало је по другом –
блажем кривичном закону и слично).
Усвајајући захтеве за заштиту законитости (уколико су поднети у
корист окривљеног) имајући у виду да је реч о повреди материјалног закона, суд је преиначавао или укидао нападнуте одлуке.
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Суд је нашао да ова повреда постоји:
- када својство окривљеног као службеног или одговорног ( а што
је услов за правну квалификацију кривичног дела из члана 288. став 2. у
вези са чланом 278. став 4. у вези става 2. КЗ) не произилази из описа кривичног дела из изреке правноснажне пресуде, исте радње се могу правно
квалификовати само као радње кривичног дела из члана 288. став 2. у вези
са чланом 278. став 4. у вези става 1. КЗ76;
- када се према изреци правноснажне пресуде ради о догађају где
су истоветним радњама према истом пасивном субјекту остварена обележја два квалификована облика кривичног дела из члана 178. КЗ и то тежег облика из става 3. овог члана и најтежег облика из става 4. истог члана, у продужењу, у ком случају се према налажењу ВКС, узима да постоји
само оно што је у конкретном случају претежније, па се правна квалификација одређује по претежности испољених обележја, у овом случају то је
најтежи облик дела из става 4. члана 178. КЗ, који у себи конзумира квалификовани облик из става 3. наведеног члана, па су нижестепени судови
квалификујући радње окривљеног по члану 178. став 4. и став 3. у вези
става 1. у вези члана 61. КЗ, на штету окривљеног учинили повреду закона из члана 439. тачка 2) ЗКП77;
- када окривљеног због кривичног дела из члана 138. став 1. КЗ за
које је, у време пресуђења запрећена новчана казна или казна затвора до
једне године, извршеног за време издржавања казне затвора, огласи кривим и осуди на новчану казну од 100.000,00 динара коју решењем замени
казном затвора у трајању од 94 дана, на штету окривљеног је повредио одредбу члана 439. тачка 2. ЗКП у вези са чланом 62. став 3. КЗ у складу са
којом је овај окривљени могао бити кажњен само дисциплински78;
- у ситуацији када одлучује о признању стране судске одлуке, суд
је овлашћен само да казне изречене том одлуком прилагоди домаћем кривичном закону, па у случају када казна изречена страном пресудом не постоји у казненом систему замољене државе или има другачију садржину
или обим (минимум и максимум казне), тада се страна пресуда мора прилагодити домаћем закону да би се уопште могла извршити те је стога, из76
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рицањем казне затвора у трајању од 25 година (која није предвиђена ни за
предметно нити за било које друго кривично дело), суд погрешно применио одредбе члана 45. став 1. КЗ и члана 62. Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима79;
- полазећи од става да се под службеном исправом подразумева
писмена изјава службеног (одговорног) лица у писменој форми и у вршењу његове службене дужности која може да послужи као доказ неке правно значајне чињенице, те нашавши да се у конкретном случају ради о пуномоћју предузећа "ПЦЛ" из Б. а које није сачињено од стране службеног
(одговорног) лица тог предузећа, већ од стране овде окривљеног ван његових службених овлашћења, то наведено пуномоћје не може бити службена (него приватна) исправа па ни описано кривично дело окривљеног
не може бити правно квалификовано као кривично дело фалсификовање
службене исправе и члана 357. став 3. у вези става 2. и 1. КЗ него као кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став 1. КЗ80;
- када се у опису радње извршења кривичног дела разбојништво из
члана 206. став 2. у вези са ставом 1. КЗ само наведе да је дело извршено од
стране три (именована) лица, а изостане не само формално навођење (из члана 112. тачка 22. КЗ) које би означавало појам групе, него и чињенични опис
из кога произилази да су наведени извршиоци повезани ради трајног или повременог вршења кривичних дела и којих, са или без дефинисаних улога својих чланова, континуитетом чланства или развијеном структуром, тада се не
може радити о овом кривичном делу (у квалификованом облику јер је извршено у групи) него је описано саизвршилаштво као учешће више лица у извршењу дела те се описане радње могу правно квалификовати само као разбојништво из члана 206. став 1. у вези члана 33. КЗ81.
Када је нашао да не стоји ова повреда закона ВКС је захтеве одбијао као неосноване. Тако:
- "иако у побијаним пресудама није опредељено да ли је окривљени
кривично дело за које је оглашен кривим извршио у подстрекавању из става
1. или 2. члана 34. КЗ, исто не представља повреду закона из члана 439. тач.
2. ЗКП, имајући у виду да су окривљени Ђ.С. И С.Д. оглашени кривим за
79
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свршено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. став
1. у вези члана 33. и 61. КЗ ... те је очигледно да се конкретном случају ради о
подстрекавању на извршење кривичног дела из члана 34. став 1. КЗ" 82;
- када је окривљени инкриминисане увредљиве речи "ви се у то не
разумете, ви сте неписмени" упутио оштећенима, приватним тужиоцима
Г. и Г.С. како у намери њиховог омаловажавања и подцењивања тако и
непоштовања њихове части и достојанства личности, а не у циљу заштите
свог права те моралног и стручног кредибилитета као професора, нема
места примени одредбе члана 170. став 4. КЗ а у датој ситуацији када је
окривљени приватним тужиоцима упутио наведене увредљиве речи, предузимањем једне радње (идеални стицај) извршио је два кривична дела
увреде управљена према две личности оштећених те се не ради о погрешној примени одредбе члана 60 КЗ83;
- када је окривљени од радњи које се, у складу са чланом 3. став 1.
тач. 8) Закона о психоактивним контролисаним супстанцама, сматрају "гајењем", предузео само једну и то последњу – жетву ("ишчупао је стабљику
биљке") па како је потом скинуо вршне делове, листове и цветове, које је потом осушио и уситнио, предузео је радње које не улазе у појам гајења биљке,
него је применио одређене производне поступке и добио производ – опојну
дрогу марихуану подобну за конзумацију, то се у његовим радњама не стичу
обележја кривичног дела из члана 246. став 2. него став 1. КЗ а како је потом
опојну дрогу неовлашћено држао ради даље продаје а не за "сопствену употребу" при чему је, када се опојна дрога неовлашћено држи ради продаје, без
значаја за правну оцену да ли се држи у "мањој" или некој другој количини,
то се не ради ни о кривичном делу из члана 246а став 1. КЗ84;
- како из утврђених чињеница произилази да је окривљени инкриминисање радње предузео у намери да себи прибави противправну имовинску корист у износу већем од 1.500.000,00 дин. што је законско обележје кривичног дела превара из члана 208. став 4. у вези става 1. КЗ а не
кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 1.
КЗ код ког крив. дела извршилац поступа у намери прибављања противправне имовинске користи за правно лице у којем је запослено, друго
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правно лице или други субјекат привредног пословања који има својство
правног лица или за предузетника85;
- "суштинска разлика између кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. КЗ и кривичног дела из члана 24. став 1.
Закона о робним резервама ("Службени гласник РС" бр. 18/92) је прибављање противправне имовинске користи као обележје дела из члана 234.
које није и обележје кривичног дела из Закона о робним резервама ... а
окривљеном је на терет стављено управо кривично дело чији је битан елеменат прибављање противправне имовинске користи и то у износу који је
оптужницом означен као износ од 234.445.443,12 дин. а правноснажном
пресудом у износу од 47.468.387,02 динара који представља квалификаторно обележје крив. дела из члана 234. став 3. КЗ"86;
- како је окривљени према два члана породице (млдб. синови)
предузео две одвојене радње из члана 194. став 3. у вези са ставом 1. и 2.
КЗ, то је извршио два кривична дела а не једно те се у конкретно случају
ради о реалном стицају кривичних дела за која му се једновремено суди
па је правилна и примена одредби члана 60. став 1. и 2. КЗ87;
- у ситуацији када је окривљени помогао окривљеном И.Р. према
коме је кривични поступак обустављен због смрти, у извршењу крив. дела
из члана 246. став 1. КЗ на тај начин што му је ставио на располагање просторију у својој кући и тиме му створио услове за извршење крив. дела у
питању па је овај у тој просторији неовлашћено ради продаје држао и продавао опојну дрогу хероин, извршио је крив. дело неовлашћена производња
и стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 1. КЗ у помагању у
вези са чланом 35. КЗ а не крив. дело омогућавање уживања опојних дрога
из члана 247. КЗ а одговорност и кажњавање саучесника не зависе од тога
да ли је извршилац за своје дело стварно и кажњен88.
Повреда кривичног закона (члан 439. тачка 3)
У односу на ову повреду закона неопходно је рећи да се врло често у захтевима за заштиту законитости, поднетим од окривљеног и њего85
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вог браниоца, кроз формално означавање ове повреде уствари оспоравала
правилност одлуке суда о кривичној санкцији односно повреда из члана
441. став 1. ЗКП а коју повреду окривљеном и његовом браниоцу није дозвољено истицати имајући у виду одредбу члана 485. став 4. ЗКП. У тим
случајевима ВКС је захтеве одбацивао као недозвољене.
Испитујући ову повреду, суд испитује да ли је приликом доношења одлуке о кривичној санкцији или о одузимању имовинске користи или
о опозивању условног отпуста повређен закон односно, да ли је суд прекорачио овлашћења која има по закону доносећи ову одлуку или не (да ли
је казна изнад максимума или испод законског минимума и сл.) а не да ли
су или не правилно цењене околности од значаја за одмеравање казне која
је иначе у законом прописаним границама89.
За приметити је да у погледу ове повреде наши судови релативно
ретко греше (бар према ономе што уочавамо у предметима по поднетим
захтевима), али често те повреде не отклони другостепени суд. У описаним ситуацијама ВКС је усвојио захтеве због ове повреде. Тако:
У предмету Кзз 677/2016 ВКС је нашао да је учињена ова повреда (на
штету окривљеног) у погледу одузимања имовинске користи када је другостепени суд, првостепену пресуду којом је окривљени оглашен кривим за девет радњи продуженог кривичног дела примање мита из члана 367. став 2. у
вези члана 61. КЗ, уз обавезу да имовинску корист прибављену кривичним
делом у укупном износу од 2.400 евра и 300 швајцарских франака уплати у
корист буџета Републике Србије, преиначио тако што је окривљеног огласио
кривим због извршења четири радње продуженог кривичног дела (изоставивши из чињеничног описа пет радњи) и одузимајући му имовинску корист у
истом износу а не у износу од 1.400 евра колико је, имајући у виду радње које су ушле у састав продуженог кривичног дела, према изреци другостепене
пресуде, окривљени прибавио имовинске користи.
Исту повреду суд је нашао поступајући у предмету Кзз 1036/2016.
Наиме, нижестепени судови, од окривљеног који је оглашен кривим због
продуженог кривичног дела из члана 359. став 3. у вези са ставом 1. КЗ,
одузимају не само износ имовинске користи коју је себи прибавио него и
коју је прибавио другим запосленим лицима.
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У предмету Кзз 1145/2016 ВКС је нашао да је ова повреда (у корист окривљеног) почињена у погледу испуњености законских услова за
изрицање условне осуде. Наиме, иако је одредбом члана 66. став 3. КЗ је
предвиђено да се условна осуда не може изрећи уколико није протекло
више од пет година од правноснажности осуде којом је учиниоцу изречена казна затвора за умишљајно кривично дело, правноснажном пресудом
Вишег суда у П. од 13.07.2016. године окривљеној је изречена условна
осуда мада је правноснажном пресудом истог суда која је постала правноснажна 18.06.2014. године због кривичног дела крађа осуђена на казну затвора у трајању од три месеца.
У предмету Кзз 1493/2016 ВКС је нашао да је почињена ова повреда на штету окривљеног па је пресуду Вишег суда у П. укинуо и вратио на поновно одлучивање налазећи да је Виши суд у поступку изрицања
јединствене казне (члан 552. став 1. тачка 1. ЗКП) повредио одредбе члана
62. став 1. и члана 60. став 2. тачка 2) КЗ узимајући као утврђену појединачну казну изречену неправноснажном пресудом. Дакле, спајати се могу
само казне изречене правноснажним пресудама.
У описаним ситуацијама суд је одбио захтеве за заштиту законитости налазећи да ове повреде нема:
- када суд код кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. став 3. у вези члана 289. став 3. у вези става
1. КЗ, одузетост руку и ногу као последицу тешке телесне повреде коју је
оштећени задобио у саобраћајној незгоди оцени да "далеко превазилази
меру последице тешке телесне повреде као квалификаторне околности" за
постојање предметног кривичног дела те је у смислу одредбе члана 54.
став 3. КЗ узме у обзир као отежавајућу приликом одмеравања казне90;
- када окривљеног због кривичног дела убиство у покушају из члана 113. у вези члана 30 КЗ осуди на казну затвора у трајању од шест година јер је одредбом члана 30. став 2. КЗ прописана могућност а не обавеза
ублажавања казне за дело у покушају91;
- у ситуацији када суд у поступку изрицања јединствене казне изречених са више осуда (члан 552. став 1. тач. 1. ЗКП) одбије да споји казну
чије извршење је застарело јер је неопходан услов за изрицање јединствене
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казне у смислу одредбе члана 552. став 1. тачка 1) ЗКП у вези са члановима
60. и 62. КЗ постојање две или више казни које се могу извршити92;
- када у поступку изрицања јединствене казне применом одредби
члана 552. став 1. тачка 1) ЗКП не утврди поново појединачне казне изречене правноснажним пресудама јер су оне, изрицањем јединствене казне
тим пресудама изгубиле самосталност па се на њих не могу примењивати
општа правила о одмеравању казне која су већ била примењена у поступку који је претходио њиховом изрицању него само примењује одредбе о
одмеравању јединствене казне (члан 60. КЗ) 93;
- тиме што окривљеном кога је осудио на казну затвора у трајању
од једне године није одредио да ће се казна извршити у складу са одредбама члана 45. став 5. КЗ (тзв. "кућни затвор") јер одредба члана 45. став
5. КЗ само прописује могућност а не и обавезу извршавања ове казне у
просторијама у којима окривљени станује94;
- тиме што је нашао да није било места да се одреди да окривљени
изречену казну затвора у трајању од једне године издржава у просторијама у којима станује јер одредбе члана 45. став 5. и 6. КЗ која претходним
законом примењеним у конкретном случају није била прописана те би било неприхватљиво да се на дело и учиниоца примене два кривична закона,
један у погледу правне квалификације (КЗ важећи у време извршења кривичног дела) и други у погледу тзв. "кућног затвора" (КЗ – члан 45. став 5.
и 6. важећи у време суђења) 95;
- када је окривљеном кога је због кривичног недозвољен прелаз
државне границе и кријумчарење људи из члана 350. став 3. у вези става
2. и у вези са чланом 30. КЗ огласио кривим, изрекао и меру безбедности
одузимање предмета а на основу одредбе члана 87. и 350. став 5. КЗ будући да је изрицање ове мере у начелу факултативно али је обавезно у одређеним законом прописаним случајевима како је то и у ситуацији из члана
350. став 5. КЗ96.
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Одлука о имовинскоправном захтеву и о одузимању имовине
проистекле из кривичног дела (члан 441. став 3)
Према законској диспозицији повреда ове одредбе се односи само
на две одлуке, одлуку о досуђеном имовинскоправном захтеву и на одлуку о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.
Одредбе закона које се односе на имовинскоправни захтев и које
могу бити предметом ове повреде су одредбе Главе XII (чл. 252-260) ЗКП.
У складу са одредбом члана 258. ЗКП суд имовинскоправни захтев оштећеног може усвојити у целини или делимично а за вишак упутити
на парнични поступак или пак, уколико подаци кривичног поступка не
пружају поуздан основ ни за потпуно ни за делимично пресуђење, суд ће
овлашћено лице упутити да имовинскоправни захтев у целини може да
остварује у парничном поступку. Према одредби члана 441. став 3. ЗКП,
предметом испитивања од стране ВКС по захтевима за заштиту законитости може бити само одлука о досуђеном (у целини или делимично) имовинско правном захтеву.
Сматрам да је неопходно указати на неколико одлука ВКС у вези
ове повреде.
Тако ВКС је нашао да је на штету окривљене повређен закон, одредба члана 441. став 3. у вези са чланом 258. став 4. ЗКП када је суд, и поред чињенице да је она претходно парничном пресудом обавезана да на име свог
доприноса за издржавање малолетног сина плаћа месечно износ од 10.000,00
дин. до 5-ог у месецу за текући месец и да је законски заступник млдб. његов
отац био овлашћен да захтева извршење ове пресуде, у кривичном поступку
оцу оштећеног досудио имовинскоправни захтев у износу од укупно
130.000,00 динара на име доприноса за издржавање оштећеног, па је преиначио правноснажну пресуду и оштећеног упутио на парнични поступак97.
Повреду одредби о имовинскоправном захтеву (члана 253. став 1,
258. став 4. а све у вези са одредбом члана 2. тачка 11. ЗКП) ВКС је нашао
и када је суд окривљеног огласио кривим да је кривично дело извршио
према (именованом) оштећеном правном лицу а имовинскоправни захтев
ради накнаде штете досудио физичком лицу – сведоку у предметном поступку (који је власник и директор наведеног оштећеног правног лица). У
97
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истом смислу, ВКС је нашао да је неправилна и одлука о кривичној санкцији према окривљеном коме је, уз изречену условну осуду, одредио и додатан услов за опозив условне осуде у смислу одредбе члана 65. став 2. КЗ
тј. да ће се утврђена казна затвора извршити уколико не врати физичком
лицу имовинску корист прибављену извршењем кривичног дела а у висини неправилно му досуђеног имовинскоправног захтева98.
Са друге стране, ВКС је нашао да одредба члана 258. став 4. ЗКП
није повређена када је суд, огласивши кривим саизвршиоце у кривичном
делу да оштећеном на име имовинскоправног захтева солидарно накнаде
штету проузроковану кривичним делом99.
У односу на одлуку о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, према пракси ВКС, предметом испитивања по захтевима за заштиту законитости могу бити и одлуке о привременом и одлуке о трајном
одузимању имовине а практично све одредбе важећег Закона о одузимању
имовине проистекле из кривичног дела.
У пракси ВКС до сада смо имали само једну одлуку којом је усвојен
захтев за заштиту законитости у вези одлуке о одузимању имовине проистекле из кривичног дела па иако је та одлука још из 2011 године и не спада у
"новију" праксу ВКС ценим да је неопходно на њу подсетити будући да се то
питање у пракси релативно често среће и истиче од стране одбране.
Реч је о одлуци Кзз 12/11 у којој ВКС изражава став да је криминално порекло имовине, у поступцима због кривичних дела из члана 2.
ЗоОИПКД, законска претпоставка коју окривљени може да побија, а да је
без значаја да ли је стечена у време или пре извршења кривичног дела за
које тече кривични поступак.
У предмету Кзз ОК 41/2016, ВКС је изразио став да је председник
већа првостепеног суда које је донело првостепену пресуду овлашћен да у
тој фази поступка донесе решење о привременом одузимању имовине
проистекле из кривичног дела те да тиме није повређена одредба члана
441. став 3. ЗКП у вези са чланом 23. став 2. Закона о одузимању имовине
проистекле из кривичног дела те да јавни тужилац није ограничен на подношење само једног захтева за привремено одузимање имовине происте98
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кле из кривичног дела у истом кривичном предмету, уколико се не ради о
истој имовини као предмету одлучивања.
У предмету Кзз 1340/2016, ВКС изражава став да и поред чињенице да је мера забране располагања имовином власника одређена наредбом
ЈТ, трајала дуже од три месеца а што је противно одредби члана 24. став
3. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела као и да је
рочиште ванпретресног већа за одлучивање о приговору власника против
решења о привременом одузимању имовине проистекле из кривичног дела, противно одредби члана 31. став 1. истог Закона, одржано шест месеци након подношења приговора, али да наведени рокови представљају инструктивне рокове односно рокове у оквиру којих је одређено да би процесну радњу требало предузети али не постоје никакве процесне последице и уколико се процесна радња предузме ван рока те да прекорачење рокова одређених наведеним законским одредбама не представља повреду
закона у смислу одредбе члана 441. ста 3. ЗКП.
Одлука о трошковима поступка (члан 441. став 4)
Повреда закона из одредбе члана 441. став 4. ЗКП је често истицана у поднетим захтевима за заштиту законитости, вероватно и због чињенице да је већи број одлука које се тичу трошкова поступка (то су не само
пресуде или решења којима се окончава поступак него и посебна решења
у вези захтева за исплату трошкова поступка).
Неопходно је рећи да се под законским одредбама које могу бити
повређене приликом доношења одлуке о трошковима поступка, сматрају
не само одредбе ЗКП (Глава XIII – чланови 261 – 268) него и одредбе Закона о адвокатури, важеће Адвокатске тарифе и Правилника о накнади
трошкова у судским поступцима.
Чињеница је да је ВКС у знатном броју случајева усвајао захтеве за
заштиту законитости управо због ове повреде закона. Разлози су разни а указаћу само на неке ситуације у којима смо нашли да је закон повређен. Тако:
- када решењем о одбачају кривичне пријаве није одлучено о трошковима поступка а које решење, по ставу ВКС, у односу на трошкове
поступка има исто правно дејство као и решење о обустави кривичног поступка, тада се не може на основу члана 262. став 2. ЗКП одбити захтев
браниоца окривљеног за накнаду трошкова поступка, због протека рока из
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члана 262. став 2. ЗКП будући да о трошковима поступка у смислу члана
262. став 1. ЗКП није ни одлучено100;
- када суд окривљеног по приватној кривичној тужби ослободи од
оптужбе, не може одредити да "свака страна сноси своје трошкове поступка"
него је дужан да у складу са одредбом члана 265. став 3. ЗКП обавеже приватног тужиоца да окривљеном накнади трошкове кривичног поступка101;
- повређен је закон – члан 441. став 4. у вези члана 265. став 1.
ЗКП а у вези члана 9. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад
адвоката, будући да суд окривљеном није досудио нужне издатке које је
његов бранилац имао у кривичном поступку за обављање послова (пред
Основним судом у Нишу) изван седишта канцеларије (у Београду) и то
издатке за превоз сопственим возилом а који су у захтеву и тражени102;
- како се приликом објављивања пресуде не ради само о пуком присуству браниоца окривљеног, већ о заступању одбране са свим припадајућим
законским овлашћењима, обзиром да странке могу одмах по објављивању
пресуде да се одрекну права на жалбу, да захтевају продужење рока за изјављивање жалбе, па окривљеном припадају и трошкови на име награде браниоцу за одбрану у пуном износу а не само награда за приступ браниоца, на
што је без утицаја да ли је том приликом бранилац и предузео неку од радњи
на које је овлашћен јер је то ствар његовог избора и процене103;
- када је реч о образложеним поднесцима (којима се указује на нове
чињенице, којима се достављају нови докази и предлаже њихово извођење,
или тражи издвајање појединих доказа из списа) на исте се примењује одредба
Тарифног броја 4. став 1. а не став 2. (остали поднесци са нижом наградом)104;
- како је присуство браниоца обавезно током целог поступка против
малолетног лица, имајући у виду одредбе члана 79. став 1. ЗМ и члана 261.
став 2. тачка 7) ЗКП, да трошкови поступка у које спадају и награда и нужни
издаци браниоца, у односу на малолетника према коме је поступак обустављен, падају на терет буџетских средстава суда, решењем суда да трошкови
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поступка сем трошкова браниоца по пуномоћи, падају на терет буџетских
средстава суда, учињена је повреда закона из члана 441. став 4. ЗКП105;
- имајући у виду да се ради о обавезној одбрани од стране постављеног браниоца, а поступак није окончан спровођењем доказних радњи
од стране јавног тужиоца, већ је настављен пред судом и довршен правноснажном осуђујућом пресудом, то се по оцени ВКС сви трошкови одбране
(па и они настали пред надлежним ЈТ у фази спровођења појединих доказних радњи) морају посматрати као целина јер су настали у континуираном поступању током скраћеног поступка до његовог окончања (те је захтев РЈТ усвојен и укинута су правноснажна решења Основног суда и
предмет враћен том суду на поновно одлучивање)106;
- у случају изабраног браниоца, трошкови које је окривљени имао
његовим ангажовањем у предистражном поступку (приликом изношења
одбране у полицији), по ставу ВКС, морају се сматрати трошковима кривичног поступка о којима се одлучује у складу са одредбама члана 263. –
265. ЗКП и не могу падати на терет органа унутрашњих послова, будући
да се у складу са одредбом члана 2, став 14. ЗКП значење израза "поступак" односи на предистражни поступак и кривични поступак107;
- трошковима кривичног поступка имају се сматрати и трошкови
које је окривљени имао ангажовањем браниоца ради присуствовања јавном читању – објављивању пресуде, којом приликом се окривљени обавештава и о својим правима – праву на жалбу108.
Да закон у погледу одлуке о трошковима поступка није повређен
ВКС је нашао:
- када је суд одбио захтев окривљеног да му се досуде трошкови у дотадашњем делу поступка јер окривљеном према коме је оптужница одбачена
применом члана 416. став 1. тачка 3) ЗКП у овој фази поступка не припадају
трошкови кривичног поступка будући да се поступак у смислу одредбе члана
417. став 1. тачка 2) може наставити на захтев надлежног тужиоца када престану разлози који трајно спречавају вођење кривичног поступка109;
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- тиме што је одређено да окривљени трошкове поступка плати у
року од 15 дана110;
- када је суд одбио да на име трошкова поступка досуди трошкове
допуне поднете жалбе јер је допуна жалбе (или пак захтева за заштиту законитости) саставни део жалбе и на исту се не односи Тарифни број 4.
став 2. АТ као и за састављање уставних жалби јер о истима одлучује
Уставни суд Републике Србије111;
- накнада трошкова кривичног поступка обрачунава се према тежини кривичног дела (према запрећеној казни) за које је у то време вођен
кривични поступак112;
- жалба на решење о трошковима кривичног поступка није обухваћена тарифним бројем 5. став 1. АТ него представља поднесак за чије састављање адвокату припада 50% награде из тарифног броја 1. а сходно тарифном броју 4. став 2 АТ113.
Уместо закључка
Из података о којима је било речи у уводном делу, дало би се, са
задовољством, закључити да је ВКС од укупно 4705 предмета у којима је
одлучио у наведеном периоду примене ЗКП у поступцима по поднетим
захтевима за заштиту законитости, у чак 88% случајева захтев за заштиту
законитости одбацио и/или одбио као неоснован. Међутим, неопходно је
имати у виду да у значајном броју предмета захтев за заштиту законитости није ни поднет, да се ВКС ограничава на испитивање само (малог броја) одређених повреда закона као и да је у, најмање, 584 предмета констатовано да је закон повређен правноснажним одлукама (било у корист било на штету окривљеног). Чињеница је и да су те повреде закона у значајном делу чинили и другостепени судови, уместо да их отклоне те да су у
питању све повреде о којима се изјашњава ВКС. Стога је неопходно стално указивање на примере и добре и лоше праксе, у ком циљу иде и овај
реферат, како би судска примена права била и правилна и уједначена.
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Милунка Цветковић
судија Врховног касационог суда

ПРАВИЛО "NE BIS IN IDEM"
У ПРАКСИ ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
Увод
Према члану 142. став 4. Устава Србије од 2006. године1 Врховни
касациони суд је највиши суд у Републици Србији. Међутим Устав не дефинише основне надлежности Врховног касационог суда, већ су оне одређене у члану 30. став 1. Закона о уређењу судова2 који се примењује од
1.1.2010. године према коме, Врховни касациони суд одлучује о ванредним правним средствима изјављеним против одлука судова Републике
Србије и у другим стварима одређеним законом.
Такође, а као надлежност изван суђења, Врховни касациони суд,
као највиши суд у систему судске власти, обезбеђује јединствену судску
примену права и једнакост странака у судским поступцима, разматра примену закона и других прописа као и рад судова (члан 31. Закона о уређењу судова).
Одлуке Врховног касационог суда и правна схватања утврђена на
седницама одељења Врховног касационог суда нису извор права али су
веома значајни у уједначавању судске праксе делујући снагом ауторитета
највише судске инстанце.
Остварујући своје надлежности у суђењу у казненим стварима,
Врховни касациони суд је од свог почетка рада 1.1.2010. године, одлучивао само по захтевима за заштиту законитости и то у кривичним поступцима у складу са одредбама чл. 419-427. старог ЗКП3, које је могао поди-

1
2
3

''Службени гласник Републике Србије'' 98/2006
''Службени гласник Републике Србије'' 116/08, 104/09, 101/113
Законик о кривичном поступку (''Службени лист СРЈ'' 70/01 и 68/02 и ''Службени гласник Републике Србије'' 58/04, 85/05, 85/05-др. закон, 115/05, 49/07, 20/09-др. закон,
72/09 и 76/10)
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ћи само надлежни јавни тужилац, све до доношења новог ЗКП4 који у одредбама чл. 482-494, осим Републичком јавном тужиоцу и то без ограничења, овлашћење за подношење захтева за заштиту законитости даје и
окривљеном и његовом браниоцу уз одређена ограничења. По овом закону, Врховни касациони суд поступа од момента његове примене
15.1.2012. године само у поступцима у којима поступају тужилаштва посебне надлежности, а у свим осталим поступцима почев од 1.10.2013. године. Тиме је повећан и број поднетих захтева у којима су преиспитиване
одлуке нижестепених судова.
Такође, Врховни касациони суд је судио и поводом захтева за заштиту законитости у складу са одредбама чл. 246-269. старог Закона о
прекршајима5 а сада по одредбама чл. 285-290. новог Закона о прекршајима6 - који је према оба закона могао користити само јавни тужилац.
И коначно, у смислу Закона о привредним преступима7 и одредбама чл. 130-134, Врховни касациони суд је суд ванредног правног лека по
захтеву за заштиту законитости, који може подићи само надлежни јавни
тужилац.
Дакле, од оснивања, па до данас, може се рећи, да је Врховни касациони суд, када је реч о казненом праву (кривична дела, прекршаји,
привредни преступи и др), у оквиру своје надлежности, иако је суд ванредног правног лека ипак остварио значајну праксу везану за примену
бројних института из области казненог права, па и по питању примене
правила ne bis in idem. Ово правило које преводе као "не два пута о истој
ствари" и као правило забране двоструке угрожености, води порекло још
из установа римског права, али у свом актуелном постојању изазива бројне недоумице у тумачењу тим пре, што има и бројне изворе у домаћим и
међународним правним актима.

4
5
6
7

Законик о кривичном поступку (''Службени гласник Републике Србије'' 72/11... 55/14)
Закон о прекршајима (''Службени гласник Републике Србије'' 101/05, 116/08 и 111/09)
који се примењивао од 1.1.2010. године
Закон о прекршајима (''Службени гласник Републике Србије'' 65/13 и 13/16) који је у
примени од 1.3.2014. године.
Закон о привредним преступима (''Службени лист СФРЈ'' 4/77, 36/77, 14/85, 74/87,
57/89, 3/90, ''Службени лист СРЈ'' 27/92, 24/94, 28/96, 64/2001, ''Службени гласник Републике Србије'' 101/2005)
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Ne bis in idem у домаћим правним актима
(домаћи извори правила ne bis in idem)
Устав из 2006. као право на правну сигурност у казненом праву
одредбом члана 34. став 4. утврђује да нико не може бити гоњен и кажњен
за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена на штету
окривљеног у поступку по ванредном правно леку као и да истим забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело. Дакле, Устав
начелом ne bis in idem гарантује забрану двоструке угрожености појединца како у кривичним, тако и у поступцима за свако друго кажњиво дело.
Стари ЗКП је одредбама члана 6. став 1. ово начело дефинисао тако
да нико не може бити гоњен и кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или је за то дело поступак против њега
правноснажно обустављен или оптужба правноснажно одбијена а у ставу 2.
ове одредбе је прописано да у поступку поводом ванредног правног лека,
правноснажна судска одлука се не може изменити на штету окривљеног. Повреда одредаба члана 6. старог ЗКП је у смислу члана 369. став 2. представљала повреду закона, дакле, материјалноправну повреду, о којој је суд у
смислу члана 380. водио рачуна по службеној дужности.
Нови ЗКП у одредби члана 4. став 1. овај принцип дефинише тако
да нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда
правноснажно ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно
одбијена или је поступак правноснажно обустављен а у ставу 2. да правноснажна судска одлука не може бити измењена на штету окривљеног. По
новом ЗКП, повреда члана 4, више није предвиђена као материјалноправна повреда, већ као апсолутно битна повреда одредаба кривичног поступка у члану 438. став 1. тачка 1, која је према члану 485. став 4. прописана
као разлог који и окривљени преко браниоца може истицати у захтеву за
заштиту законитости против одлука органа поступка.
Стари Закон о прекршајима у члану 8. став 1. одређује да нико не
може бити кажњен у прекршајном поступку два или више пута за исту
прекршајну радњу а у ставу 2. да се неће казнити за прекршај лице које је
у кривичном поступку или у поступку за привредни преступ правноснажно оглашено кривим за дело које има обележје прекршаја.
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Нови Закон о прекршајима сада у одредби члана 8. став 1. као забрану поновног суђења у истој ствари утврђује да се никоме не може поново судити нити му може поново бити изречена прекршајна санкција за
прекршај о коме је правноснажно одлучено у складу са законом, а у ставу
2. да забрана из става 1. овог члана не спречава понављање прекршајног
поступка у складу са овим законом. У ставу 3. се одређује да против учиниоца прекршаја који је у кривичном поступку правноснажно оглашен
кривим за кривично дело које обухвата и обележја прекршаја се не може
за тај прекршај покренути поступак, а ако је покренут или је у току, не
може се наставити и довршити. У ставу 4. се одређује да против учиниоца
прекршаја који је у поступку по привредном преступу правноснажно
оглашен одговорним за привредни преступ који обухвата и обележја прекршаја не може се за тај прекршај покренути поступак, а ако је покренут
или је у току, не може се наставити и довршити. Овим одредбама је на
потпунији начин формулисано доследно поштовање начела ne bis in idem
а у доцнијим процесним одредбама новог Закона о прекршајима предвиђена је обавеза надлежних органа да обавесте јавног тужиоца како би на
време, код казнених деликата са сличним обележјима који се могу учиниоцу ставити на терет, одлучио, хоће ли према учиниоцу покренути прекршајни, кривични поступак или поступак за привредни преступ.
У члану 14. Закона о привредним преступима прописује се да се одговорно лице које је правноснажно оглашено кривим за кривично дело које
има обележја привредног преступа, неће казнити за привредни преступ.
Напред наведене законске одредбе су одредиле развој и правац
праксе Врховног касационог суда, када је у питању примена правила ne
bis in idem, као и обимност заступљености овог правила у судским поступцима и за непуних седам година свог постојања Врховни касациони
суд је у остварењу праксе поводом овог правила имао бројне дилеме.
Међународни извори правила "ne bis in idem"
Република Србија, самим тим и њене институције су у обавези да
примењују опште прихваћена правила међународног права и потврђене међународне уговоре јер су према члану 16. став 2. Устава, саставни део правног поретка Републике Србије. Стога је значајно споменути међународне изворе принципа ne bis in idem, а то су: Међународни пакт о грађанским и по53
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литичким правима8 којим је у члану 14. став 7. установљена забрана гоњења
и кажњавања за кривично дело у вези са којим је неко већ био ослобођен или
осуђен правноснажном пресудом према закону и кривичном поступку своје
земље, затим Римском статуту Међународног кривичног суда у члану 20.,
Статуту и правилнику о поступку и доказима Хашког трибунала који у члану
10. прописује забрану поновног суђења пред националним судом за кривична дела, за која је пред Трибуналом већ суђено, а и поступак и услови за обрнуту ситуацију. Међутим, најчешћи извор који је уједно и најчешће примењиван у праксама домаћих судова, јесте Протокол број 7 уз Европску Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода9. Извор овог правила
су и пракса ЕСЉП, пракса Комитета за људска права као и неке Европске
конвенције о међународној кривично-правној сарадњи.
Када је у питању овај извор, Устав прихвата тзв. монистички концепт, јер наведени извори представљају саставни део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују а што је предвиђено у члану
18. став 2. Устава. Такође је важно имати у виду да се норме из области
људских и мањинских права тумаче у корист унапређења вредности демократског друштва, сагласно међународним стандардима људских и мањинских права, као и пракси међународних институција које надзиру њихово спровођење, што значи пре свега сагласно пракси Европског суда и
разних Комитета, као што је Комитет за људска права. Овакав уставни
оквир је обавезао редовне судове на примену праксе Европског суда, међутим у томе се некад приступало селективно и непотпуно у смислу сумарног навођења одредаба међународних извора.
Након доношења пресуде Maresti protiv Hrvatske10, дошло је до повећања броја поднетих захтева за заштиту законитости Врховном касационом суду због повреде начела ne bis in idem. У пракси нижестепених судова, примећени су погрешни покушаји да судови сами врше тумачење појединих израза и значења правила из Протокола број 7 члан 4. уз ЕКЉП, најчешће прибегавајући само језичком тумачењу израза коришћених у дефи8
9

10

Закон о ратификацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима
(''Службени лист СФРЈ" 7/71)
Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних
слобода (''Службени лист СЦГ – Међународни уговори'' 9/03, 5,05 и 7/05 – исправка и
''Службени гласник РС – Међународни уговори'' 12/10) који се у односу на Републику
Србију примењује од 3. марта 2004. године, са протоколима број 4, 6, 7, 11, 12 и 13
ЕСЉП – Maresti protiv Hrvatske од 25. јула 2009, број представке 55759/07
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ницији правила а то је било супротно тумачењу Европског суда, а самим
тим и погрешно. Настојало се да се реше дилеме у примени начела ne bis in
idem и многобројне потешкоће су биле везане за дефинисање bis и idem.
Везано уз bis поставило се питање на које врсте судских одлука се односи,
да ли само на мериторне или и формалне одлуке, да ли мора бити у питању
пресуда или је за примену начела била довољна друга формална судска одлука донесена у ранијој фази поступка, да ли мора да се ради о судској одлуци или је довољна одлука неког другог правосудног тела (тужиоца, полиције, управног органа). Такође, да ли се начело ne bis in idem односи на све
казнене поступке или само на кривични поступак и томе слично. Везано уз
idem проблем је био у дилеми да ли је за примену начела одлучан идентитет правних квалификација или је довољно да се ради о истом догађају, а
ако се ради о идентитету чињеница и истом догађају, да ли је потребно да
се ради о истом заштићеном правном добру, као и да ли је од значаја тежина правних квалификација у тим различитим поступцима и томе слично.
Због наведеног, а имајући у виду да су правни стандарди ЕСЉП
уопште па и у односу на правило ne bis in idem извори и стандарди које
треба применити, потребно је да се овде наведу неки од основних правних
стандарда Европског суда којима су се домаћи судови руководили, а тиме
и Врховни касациони суд у примени по питању да ли је било двоструке
угрожености или не.
Правни стандарди Европског суда за људска права
ЕСЉП је у многим својим одлукама дао тумачење израза bis. Дајући одлуку о томе шта се сматра правноснажно окончан поступак, у случају
Gözütok и Brügge11 је заузео став да у поступцима у којима је државни тужилац одустао од даљег кривичног гоњења, након што је окривљени испунио одређене, од истог тужилаштва понуђене обавезе, иако у тим поступцима не учествује суд, нити се такви поступци завршавају судском одлуком,
имају сматрати правноснажним окончањем поступка, зато што одлуку у
њима доноси тело власти које према одредбама националног казненог права чини саставни део казненог правосуђа, а споразум који окривљени склапа са државним тужиоцем у себи садржи признање кривице и казне.

11

ЕСЉП Hüsein Gözütok and Klaus Brügge од 11. фебруара 2003, C-187/1 and C-385/01
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У случају Miraglia12 ЕСЉП је заузео став да обустава кривичног
поступка након одустанка тужиоца без испитивања меритума случаја, која не садржи никаку оцену чињеница, односно предмета случаја, не представља одлуку којом се правноснажно окончава поступак. Овај став суда
је интересантан јер Устав Србије и обуставу поступка узима у обзир код
принципа ne bis in idem.
У случају Van Straaten13 суд је утврдио да се начело ne bis in idem
односи и на правноснажне ослобађајуће судске одлуке због недостатка
доказа, јер се ту ради о мериторној судској одлуци.
У случају Gasparini14 суд је донео одлуку да и правноснажна судска одлука, донесена након што је кривични поступак започет, а у којој се
оптужени ослобађа оптужбе због застарелости гоњења, представља пресуђену ствар у смислу тумачења ne bis. Такође, осуђујуће одлуке донете у
одсуству окривљеног, сматрају се одлукама којима се поступак правноснажно окончава, истеком рока у коме би окривљени могао тражити отварање поступка – случај Bourquain15.
У случају Turansky16, суд је заузео став да и правноснажна одлука
полиције о обустави казненог поступка, донесена након испитивања меритума предмета, може се сматрати пресуђеном ствари, уколико по националном праву државе забрањује даљи казнени прогон на националном
нивоу. Како у том случају та одлука полиције није представљала сметњу
за даљи казнени прогон према националном праву, то није ни ушло у подручје примене ne bis in idem.
Када је у питању тумачење израза "исте радње" - idem – суд је у
случају Van Esbroeck17, рекао да није потребан идентитет правних квалификација и заштићених правних добара, већ је то идентитет чињеница, а
тај идентитет суд види као "идентитет материјалних радњи, схваћених у
смислу постојања скупа конкретних околности (чињеница) које су међусобно нераскидиво повезане".

12
13
14
15
16
17

ЕСЉП Filomeno Mario Miraglia, 10. март 2005., C-469/03.
ЕСЉП Jean Van Straaten, 28. септембра 2006., С-150/05
ЕСЉП Gasparini and Others, 28. септембра 2006., С-467/04
ЕСЉП Statsanwaltschaft Regensburg v Klaus Bourquain, 11. децембар 2008, С-297/07
ЕСЉП Vladimir Turansy, 22. децембар 2008, ц-491/07
ЕСЉП Leopold Henri Van Esbroeck, 09. марта 2006, С-436/04
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У поменутом случају Van Straaten, везано за idem, додатно је речено
да у случају кривичног дела која се односе на опојне друге, количина дроге,
које су предмет поступка или број окривљених или саизвршилаца не морају
бити идентичне, а слично мишљење је изражено и у случају Gasparini.
У доцнијим одлукама где су радње извршења која су сложене од
низа појединачних радњи које зависно од околности појединог случаја
могу представљати јединствену радњу с обзиром на време, место и нераскидиву повезаност садржаја такође чине idem.
У случају Kraaijenbrink18, суд се изјаснио да сама субјективна веза
(заједничка намера у конкретном случају) између радњи није довољна да
се ради о idem, већ чињенице у различитим поступцима треба да чине,
просторно, временско и садржајно "нераскидиво јединство".
Наведени стандарди усвојени у пракси Европског суда дати су за
потребе тумачења члана 54. CISA19, а везано за транснационални ne bis in
idem, коришћени су у даљој пракси суда и у погледу тумачења члана 4. из
Протокола број 7 уз Конвенцију, у доцнијим одлукама суда. Како су и оне
извор права, који има примат у односу на унутрашње прописе, треба посебно споменути неке одлуке које су кључне по питању тумачења тзв. националног ne bis in idem.
У случају Deweer20 суд је закључио да израз "оптужба" треба да има
суштинско, пре него формално значење, и да је потребно да иде даље од онога како ствари изгледају на површини и истражи реалност чињеница у вези
конкретног поступка. По том је израз "оптужба" дефинисан као "званично
обавештење које појединцу даје надлежни орган власти о наводима да је то
лице починило кривично дело", или, "када постоји ситуација која битно утиче на његов положај (осумњиченог) због постојања саме сумње.
У случају Wethoff21, наведено је да "оптужбу" чини када је издат
налог за хапшење због кривичног дела, а у случају Neumeister22, када је
лице званично обавештено да се води кривични поступак. Затим, у случа18
19
20
21
22

ЕСЉП Norma Kraaijenbrink, 18. јули 2007, С-367/05
Конвенција о спровођењу Шенгенског споразума, од 19. јуна 1990. потписана између
држава чланица Економске уније – BENELUXA.
Deweer v. Belgium, 27. фебруар 1980., ст. 42, 44 и 46
Wethoff v. Federal Republic of Germany, 27. јун 1968.
Neumeister v. Austria, 27. јун 1986.
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ју Funke23, наведено је да постоји "оптужба" кад истражни органи за царинске прекршаје захтевају од лица да предочи доказе и замрзне свој банковни рачун, а у случају Angelucci24 када је лице именовао адвоката након
што је тужилац покренуо поступак на основу полицијског извештаја који
је против њега поднет.
За значење израза "кривична" у случају Engel25, успостављена је
пракса која је доцније више пута потврђена у другим одлукама као тзв.
"Енгелови критеријуми" које треба узети у обзир приликом утврђивања да
ли је "кривична оптужба" постојала или не. Први критеријум је правна
класификација дела према националном праву, други је сама природа дела и трећи је степен озбиљности казне којој се особа у питању излаже.
Други и трећи критеријуми су алтернативни и нису обавезно кумулативни. У случајевима Jussila26 и Ezeh i Connors27 не искључује се кумулативни приступ када посебна анализа сваког критеријума не омогућава постизање јасног закључка о постојању "кривичне оптужбе".
У случају Zolotukhih28, суд је изјавио да сфера дефинисана у другим сличним правним системима као "управна / прекршајна", укључујући
и заштиту јавног реда, обухвата одређене прекршаје који имају кривичну
констатацију, али су превише безначајни да се регулишу кривичним правом и поступком. Такав став је задржан и у случајевима Maрести и Муслија 29 као и Миленковић30 (у којој нема додатних корективних критеријумима који се налазе у пресуди Уж. 1285/12 од 26.3.2014.). Истоветно се
тумачи појам idem као скуп материјалних чињеница које су временски,
просторно и садржајно повезане и чине једну нераздвојиву целину, без
обзира на њихову правну класификацију или заштићени правни интерес.
Такође, у случају Золотухин, суд се изјаснио да је "одлука правноснажна",
ако је стекла снагу res iudicata, то јест кад нема више никаквих редовних
правних средстава или кад су странке таква средства исцрпели и кад су
допустиле да протекне рок, без да су их користиле.
23
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Funke v. France, 25. фебруар 1993.
Angelucci v. Italuy, 19. фебруар 1991.
Engel and Otehers v. the Netherlands, 8. јун 1976, ст. 81 и 82
Jussila против Финске, број 73053/01 ст. 30-31
Ezeh i Connors – против Уједињеног Краљевства бр. 39665/98 и 40086/98, ст. 82 – 86.
Sergey Zolotukhin против Русије, 10. фебруар 2009, број 14939/03.
Муслија против Босне и Херцеговине, 14. јануар 2014, бр. 32042/11.
Миленковић против Србије, 1. март 2016, бр. 50124/13
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Као што се види из наведеног, правни оквир овог принципа, прилично је сложен због бројности извора, како домаћих тако и међународних. Врховни касациони суд је у сваком конкретном случају поступајући
у оквиру своје надлежности, водио рачуна о свим правним изворима, као
и о пракси Уставног суда у одлукама по уставној жалби а поводом заштите зајемчених људских и мањинских права и слобода, које су, коначне, извршне и опште обавезујуће у складу са одредбом члана 89. Закона о
Уставном суду31 и тумачењем из одлуке I Уз-97/1232.
За потребе обраде ове теме извршен је преглед око 90 одлука, донетих од стране ВКС – од оснивања до средине 2017. године. Може се рећи, да су били најбројнији случајеви где се постављало питање односа
прекршајних и кривичних поступака, али и питање односа према дисциплинским поступцима који су претходили кривичним, а незнатан је број
случајева, у којима се разматрао проблем дуплирања кривичних поступака у погледу различитих кривичних дела, и на крају, однос привредног
преступа и кривичног дела.
Бројне су одлуке које су интересантне за судску праксу па су разврстане по питању да ли је природа прве казне била кривична, да ли је
ствар правноснажно пресуђена и да ли су дела иста.
Да ли је природа прве казне била кривична
Међу првим одлукама Врховног касационог суда, јесте одлука Кзз
110/12 од 26.12.2012. године, у којој се суд изјашњава о ne bis in idem, а
поводом захтева за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца,
због повреде закона из члана 369. тачка 2. старог ЗКП, у којој је, иако је
захтев уважен и констатована повреда кривичног закона у корист окривљеног З.Ж. ипак, навео:
"Врховни касациони суд сматра да је потребно указати на неприхватљивост становишта изнетог у захтеву за заштиту законитости уз
позивање на одредбе члана 4. Протокола 7 уз Европску Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и члана 6. Конвенције, а у по31
32

Закон о Уставном суду (''Службени гласник Републике Србије'' 109/07, 99/11, 18/13Одлука УС, 40/15-др, закони и 103/15)
Одлука Уставног суда Републике Србије I Уз 97/2012 објављена у ''Службеном гласнику Републике Србије'' 18/13
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гледу врсте одлуке која представља "пресуђену ствар" и врсте поступка
у којем се може донети таква одлука. Наиме, по ставу тужиоца, одлука
о обустављању поступка то није, већ само одлука којом је мериторно решен предмет оптужбе и посебно да то није решење о обустављању прекршајног поступка, јер није донето од стране суда у судском поступку и
да је занемаривање тих околности од стране другостепеног суда, разлог
погрешне оцене да се у конкретном случају ради о пресуђеној ствари.
Тачно је да се у поменутим нормама међународног права као сметња за поновно суђење односно гоњење и кажњавање наводи само одлука
којом је неко лице правноснажно ослобођено или осуђено за исто казнено
дело. Али, према цитираним одредбама ЗКП и Устава Републике Србије,
такву сметњу једнако представља и одлука којом је правноснажно обустављен прекршајни или неки други казнени поступак из разлога који трајно спречава његово вођење односно настављање (као што је застарелост
гоњења), што је у погледу остваривања права на правну сигурност и положај окривљеног повољније и изнад стандарда установљеног нормом
међународног права, па по оцени Врховног касационог суда, није супротно
циљевима међународне норме. Такође, уставна гаранција права на правну
сигурност у казненом поступку не односи се искључиво на непоновљивост
поступка за "кривично дело" већ за свако "кажњиво дело", па је за оцену о
пресуђеној ствари релевантно правноснажно окончање поступка пред било којим органом који по закону изриче казне, а не само пред судом".
Овим је практично Врховни касациони суд претходно у својој одлуци полазећи од члана 6. старог ЗКП и члана 34. став 4. Устава, прихватио разлоге из разматране одлуке Апелационог суда у Крагујевцу Кж1
1530/12 од 5.4.2012. године, који гласе: "Тако је по Европској конвенцији
"оптужба" самосталан појам, те сходно тумачењу које је Европски суд
за људска права дао у случају "Deweer против Белгије", од 27.2.1980. године, термин "оптужба" треба да има суштинско значење, због чега је
потребно у сваком конкретном случају истражити реалност чињеница
(чињеничне околности које укључују истог окривљеног, и које су нераздвојно везане у простору и времену), док се "оптужба" дефинише зависно
од ситуације када се једном лицу које је осумњичено битно мења његов
положај услед покретања кривичног поступка подизањем, односно подношењем одређеног оптужног акта.
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Надаље, појам "кривично" по Европској Конвенцији као и пракси
Европског суда за људска права – пресуда "Engel и остали против Холандије", од 8.6.1976. године, тумачи се на шири начин, у односу на исти појам у нашем позитивном кривичном законодавству, тако да се тај појам,
по поменутој Европској Конвенцији и пракси Европског суда за људска
права, односи не само на кривично дело, по домаћем законодавству, већ и
на прекршај под одређеним условима.
Наиме, по тумачењу Европског суда за људска права "Engel и
остали против Холандије" да ли је нека оптужба "кривична" значајно је
следеће:
- класификација по домаћем закону;
- природа дела, и
- природа и оштрина казне.
Имајући у виду напред изнета "мерила Engel", Апелациони суд налази да је окривљени З.Ж. поводом истог догађаја, у погледу места, времена,
начина и противправних радњи, те пасивног субјекта, у прекршајном поступку, пред Општинским органом за прекршаје у Ужицу Уп. 1857/07 од
22.12.2008. године, правноснажно осуђен за прекршај из члана 6. став 3.
Закона о јавном реду и миру (прекршај са елементима насиља, за који је запрећена новчана казна до 30.000,00 динара или казна затвора до 60 дана)
на новчану казну у износу од 20.000,00 динара, па како је реч о кажњивом
делу које се управо због своје природе и оштрине казне која је за њега запрећена може подвести под појам "кривично" у смислу праксе Европског
суда за људска права, то се по налажењу овога суда у конкретном случају
ради о правноснажно пресуђеној ствари, због чега је Апелациони суд, уважавајући жалбу браниоца окривљеног Ж, а и по службеној дужности, преиначио првостепену пресуду у односу на овог окривљеног и према истоме
применом одредбе члана 354. тачка 2. ЗКП, одбио оптужбу због кривичног
дела, тешка телесна повреда, из члана 121. став 1. КЗ. ...".
У Кзз 189/17 од 16.3.2017. године одлучујући о захтеву РЈТ у
сличној ситуацији суд је у образложењу навео:
"Кривични поступак против окривљеног М. Д. вођен је по оптужном
предлогу Основног јавног тужиоца у Јагодини Кт 218/15 од 5.6.2015. године,
због три кривична дела неовлашћено прикупљање личних података из члана
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146. став 3. у вези става 1. КЗ, при чему је окривљени пресудом Основног суда у Јагодини К 144/16 од 23.8.2016. године, оглашен кривим за наведена кривична дела којом приликом му је била изречена условна осуда тако што је
утврђена јединствена казна затвора у трајању од 8 (осам) месеци и истовремено одређено да се иста неће извршити уколико окривљени за време од 1
(једне) године од дана правноснажности наведене пресуде не изврши ново
кривично дело, док је другостепеном пресудом Вишег суда у Јагодини Кж1
254/16, уважавањем жалбе браниоца окривљеног, преиначена првостепена
пресуда и према окривљеном М.Д. на основу члана 422. тачка 2) ЗКП одбијена оптужба јер се ради о пресуђеној ствари.
Имајући у виду напред наведено, у конкретном случају је неспорно
да су против окривљеног М.Д., поводом истог животног догађаја, вођена
два поступка и то дисциплински поступак који је започео закључком о
покретању дисциплинског поступка 116-4996/14 од 4.12.2014. године и
окончан је решењем овлашћеног дисциплинског старешине Полицијске
управе у Јагодини 116-4996/14 од 9.1.2015. године (правноснажно
6.3.2015. године), којим је окривљеном због теже повреде службене дужности – понашања супротног кодексу полицијске етике која штети
угледу службе или нарушава односе међу запосленима из члана 157. став
1. тачка 7) Закона о полицији изречена дисциплинска мера новчана казна
у износу од 20% од месечне плате запосленог у трајању од три месеца, и
кривични поступак по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у
Јагодини Кт 218/15 од 5.6.2015. године који је окончан правноснажном
пресудом Вишег суда у Јагодини Кж1 254/16 којом је према окривљеном
на основу члана 422. тачка 2) ЗКП одбијена оптужба да је извршио три
кривична дела из члана 146. став 3. у вези става 1. КЗ.
Одредбом члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП је прописано да битна
повреда одредаба кривичног поступка постоји и ако је наступила застарелост кривичног гоњења или је гоњење искључено услед амнестије или
помиловања или је ствар већ правноснажно пресуђена или постоје друге
околности које трајно искључују кривично гоњење.
Устав Републике Србије у члану 34. став 4. гарантује правну сигурност у казненом праву, одредбом да нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или
осуђен, или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак
правноснажно обустављен, а којим забранама подлеже вођење поступка
62

Кривична секција
за неко друго кажњиво дело. Наведени принцип садржан је и у одредби
члана 4. став 1. ЗКП којом је прописано да нико не може бити гоњен за
кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен
или за које је оптужба правноснажно одбијена, или је поступак правноснажно обустављен.
Одредбом члана 4. став 1. Протокола број 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, прописано је да се никоме не сме поново судити, нити се може поново казнити у кривичном
поступку у надлежности исте државе за дело због кога је већ био правноснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и кривичним поступком те државе.
Одредбом члана 159. Закона о полицији ("Службени гласник РС"
101/2005, 63/2009 и 92/2011), је прописано да се за теже повреде службене дужности може изрећи једна од следећих дисциплинских мера: 1)новчана казна у износу од 20 до 40% од месечне плате запосленог у времену
од једног до три месеца, 2) распоређивање на друго радно место на којем
се обављају послови за које је као услов прописан непосредно нижа стручна спрема у трајању од шест месеци до једне године; 3) условни престанак радног односа са роком проверавања до године дана, кумулативно са
мером из тач. 1. или 2. овог члана и 4) престанак радног односа.
Уважавајући судску праксу Европског суда за људска права,
Уставни суд Републике Србије поставио је критеријуме на основу којих
се врши оцена да ли вођење поступка против окривљеног због дела која
произилазе из истог животног догађаја, представља повреду начела ne
bis in idem, а ти критеријуми су: 1) да ли су оба поступка која су вођена
против окривљеног, вођена за дело које по својој природи представља кажњиво дело, односно да ли је запрећена санкција у дисциплинском поступку по својој природи казненоправна, 2) да ли су дела због којих се
окривљени казнено гони иста (idem); 3) да ли је постојала двострукост
поступка (bis). Дакле, тек по испуњењу сва три критеријума, може се говорити о пресуђеној ствари.
Код испитивања првог услова, неопходно је пре свега утврдити да
ли се конкретан дисциплински поступак односи на такозвану "кривичну
оптужбу", односно да ли је дисциплинска осуда по својој природи била
"кривична". Наведено се утврђује применом три критеријума која су оп63
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штепозната као "мерила Енгел" која су постављена у судској пракси
Европског суда за људска права (одлука Енгел и други против Холандије
од 8.6.1976. године), а то су: 1) правна квалификација дела према домаћем законодавству; 2) природа дела која подразумева два кумулативна
поткритеријума - обим прекршене норме и сврха казне; 3) природа и степен тежине казне.
Примењујући наведени критеријум на конкретни случај, Врховни
касациони суд налази да вођење дисциплинског поступка, не испуњава
критеријум поступка по кривичној оптужби и то пре свега у погледу казнене природе санкције која је по Закону о полицији изречена окривљеном
у конкретном случају.
Ово из разлога јер је правна природа санкције која је окривљеном
изречена у дисциплинском поступку, статусног, односно радноправног
карактера, јер се наведеном дисциплинском мером ограничава у конкретном случају право окривљеног на остваривање пуног износа месечне плате, а која санкција је, као и све остале прописане санкције према Закону о
полицији, везана за радноправни статус лица против кога се води дисциплински поступак, чију сврху је могуће остварити само док се то лице
налази у радном односу. Престанком тог статуса, наведене санкције, па
и санкција која је конкретно изречена окривљеном, губе своју сврху и не
могу се извршити. Дакле, престанком радног односа престаје за извршиоца и превентивна и репресивна сврха прописаних санкција.
С обзиром да у конкретном случају, дакле није испуњен критеријум да су оба поступка вођена по "кривичној оптужби", то даље значи да
се не ради о правноснажно пресуђеној ствари у смислу одредбе члана 438.
став 1. тачка 1) ЗКП, а што се основано указује захтевом за заштиту
законитости Републичког јавног тужиоца.
У конкретном случају, другостепени суд је одлучујући о жалби
браниоца окривљеног М.Д, преиначио првостепену пресуду, тако што је
према окривљеном на основу члана 422. тачка 2) ЗКП одбио оптужбу,
налазећи да се у конкретном случају ради о правноснажно пресуђеној
ствари и да је за исту ствар окривљени правноснажно одговарао и био
кажњен. Поступајући на наведени начин, другостепени суд је у корист
окривљеног повредио одредбу члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, на коју се
основано указује у захтеву за заштиту законитости Републичког јавног
тужиоца".
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Врховни касациони суд је заузео исти став и у доцнијим одлукама
па је тако у Кзз 946/16 од 14.9.2016. године, такође по захтеву РЈТ, налазећи да је првостепеном и другостепеном пресудом повређен закон у корист
окривљеног, јер су ови судови заузели погрешан став да се ради о пресуђеној ствари, када је први поступак био дисциплински у коме је утврђена
дисциплинска одговорност по Закону о полицији и изречена дисциплинска мера, распоређивање на друго радно место, те погрешно са тог разлога
у кривичном поступку донета одбијајућа пресуда.
Исти ставови су изражени и у одлукама Кзз 1298/16 – без обзира
што је у дисциплинском поступку изречена дисциплинска мера, престанак радног односа као и у одлукама Кзз 100/17, 161/17 и 1552/17.
Када су дисциплински поступци вођени по Закону о Војсци Републике Србије суд је водио рачуна о дисциплинским казнама и њиховим
врстама у зависности о ком закону се ради. Тако је у Кзз 1539/16 од
25.1.2017. године наведено:
"Из списа предмета произилази да је против окривљеног Д.Р. вођен дисциплински поступак због дисциплинског преступа злоупотреба
службеног положаја или прекорачење службеног овлашћења из члана
149. тачка 12) Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС" 116/2007,
88/2009, 101/2010), а по оптужном предлогу Војног дисциплинског тужиоца у Новом Саду I ВДТ бр. 8/10 од 12.4.2010. године. У том дисциплинском поступку решењем Вишег војног дисциплинског суда II Дис.бр.24/11
од 13.9.2011. године је поводом жалбе војног дисциплинског тужиоца у
Новом Саду, а по службеној дужности, обустављен дисциплински поступак против окривљеног, на основу члана 146. став 3. Закона о Војсци Србије из разлога целисходности (престанак професионалне војне службе).
Наведено решење је постало извршно дана 31.10.2011. године.
Кривични поступак против окривљеног Д.Р. вођен је по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у Панчеву КТ.бр.996/10 од
14.6.2012. године (прецизиран поднеском од 8.12.2015. године) због кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 1. КЗ, а
пресудом Основног суда у Панчеву 5К.бр.1023/12 од 14.3.2016. године је
окривљени за ово кривично дело оглашен кривим и изречена му је условна
осуда којом му је утврђена казна затвора у трајању од 1 (једне) године
која се неће извршити уколико окривљени у року проверавања од 3 (три)
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године од дана правноснажности пресуде не учини ново кривично дело.
Првостепена пресуда је потврђена пресудом Вишег суда у Панчеву
Кж1.бр.151/16 од 2.11.2016. године.
Имајући у виду напред наведено, у конкретном случају је неспорно
да су против окривљеног Д.Р., поводом истог животног догађаја, вођена
два поступка и то дисциплински поступак по оптужном предлогу Војног
дисциплинског тужиоца у Новом Саду I ВДТ бр. 8/10 од 12.4.2010. године
који је окончан решењем Вишег војног дисциплинског суда II Дис.бр. 24/11
од 13.9.2011. године којим је против окривљеног обустављен поступак из
разлога целисходности (престанак професионалне војне службе) и кривични поступак, по оптужном предлогу Основног јавног тужиоца у Панчеву КТ.бр. 996/10 од 14.6.2012. године, који је правноснажно окончан
пресудом Основног суда у Панчеву 5К.бр. 1023/12 од 14.3.2016. године којом је окривљени оглашен кривим.
Одредбом члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП је прописано да битна
повреда одредаба кривичног поступка постоји ако је наступила застарелост кривичног гоњења или је гоњење искључено услед амнестије или помиловања или је ствар већ правноснажно пресуђена или постоје друге
околности које трајно искључују кривично гоњење.
Устав Републике Србије у члану 34. став 4. гарантује правну сигурност у казненом праву одредбом да нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или
осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, а којим забранама подлеже вођење поступка за
неко друго кажњиво дело. Наведени принцип садржан је и у одредби члана 4. став 1. ЗКП којом је прописано да нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен
или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен.
Одредбом члана 4. став 1. Протокола број 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода прописано је да се никоме не може поново судити, нити се може поново казнити у кривичном
поступку у надлежности исте државе за дело због кога је већ био правноснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и кривичним поступком те државе.
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Одредбом члана 146. став 3. Закона о Војсци Србије ("Службени гласник РС" 116/2007, 88/2009, 101/2010), који се примењивао у време вођења
дисциплинског поступка против окривљеног, прописано је да ће лице или тело надлежно за вођење дисциплинског поступка обуставити дисциплински
поступак против лица коме је престала служба у Војсци Србије, а против
кога је дисциплински поступак покренут док је било у служби, ако нађе да је
вођење дисциплинског поступка немогуће или нецелисходно.
Одредбом члана 152. став 2. Закона о Војсци Србије је прописано
да се професионалном војном лицу могу изрећи дисциплинске казне и то:
смањење плате од 5% до 30% у трајању од једног до шест месеци, смењивање са дужности уз постављање на непосредно нижи положај у трајању од једне до четири године, смењивање са командне, односно руководеће дужности уз забрану постављања на такву дужност у трајању од
једне до четири године, забрана унапређења у виши чин или напредовања
на виши положај у трајању од једне до четири године, враћање у претходни чин, губитак службе и губитак чина.
Уважавајући судску праксу Европског суда за људска права,
Уставни суд Републике Србије је поставио критеријуме на основу којих
се врши оцена да ли је дошло до повреде начела ne bis in idem и то: 1. да
ли су оба поступка која су вођена против окривљеног вођена за дело које
по својој природи представља кажњиво дело, односно да ли је запрећена
санкција у дисциплинском поступку по својој природи казненоправна; 2.
да ли су дела због којих се окривљени казнено гони иста (idem); 3. да ли је
постојала двострукост поступка (bis). Дакле, тек по испуњењу сва три
критеријума може се говорити о пресуђеној ствари.
Код испитивања првог услова неопходно је пре свега утврдити да
ли се конкретан дисциплински поступак односио на тзв. "кривичну оптужбу", односно да ли је дисциплинска осуда по својој природи била "кривична". Наведено се утврђује применом тзв. "мерила Engel" и то: према
правној квалификацији дела у домаћем законодавству, природи дела која
подразумева два кумулативна поткритеријума - обим прекршене норме и
сврху казне, као и природу и степен тежине казне.
Како је у конкретном случају дисциплински поступак против окривљеног обустављен из разлога целисходности (дакле без осуде на дисциплин-
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ску казну), то испуњеност овог критеријума зависи од природе прописане
казне која се у дисциплинском поступку могла изрећи окривљеном.
Примењујући наведени критеријум на конкретни случај, Врховни
касациони суд налази да вођење дисциплинског поступка не испуњава критеријум поступка по "кривичној оптужби" и то пре свега у погледу казнене природе санкције која је по Закону о Војсци Србије могла бити изречена окривљеном.
Ово са разлога јер је правна природа санкција, које су окривљеном
могле бити изречене у дисциплинском поступку, статусног, односно радноправног карактера, будући да су све прописане санкције везане за радноправни статус лица против кога се води дисциплински поступак, а сврху санкције је могуће остварити само док се то лице налази у статусу
професионалног припадника Војске Србије. Престанком тог статуса наведене санкције губе своју сврху и не могу се извршити. Дакле, престанком професионалне војне службе престаје за извршиоца и превентивна и
репресивна сврха прописаних санкција.
Имајући у виду да је у конкретном случају дисциплински поступак
обустављен из разлога целисходности (престанак професионалне војне службе), то, без обзира на чињеницу што је поступак вођен за чињенично исто
дело, није испуњен критеријум да су оба поступка вођена по "кривичној оптужби", а што даље значи да се не ради о пресуђеној ствари и да нису постојале процесне сметње за вођење друге врсте казненог поступка.
Надаље, обустава дисциплинског поступка из разлога целисходности (јер је окривљеном престала професионална војна служба) није процесна сметња за вођење другог казненог поступка, у конкретном случају
кривичног поступка пред цивилним судом, будући да престанак радноправног својства није околност која трајно искључује кривично гоњење.
Обустава дисциплинског поступка из разлога целисходности у конкретном случају не представља ни правноснажну пресуђену ствар у смислу
одредбе члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, већ се њоме отвара могућност
вођења другог казненог поступка у конкретном случају кривичног поступка. У супротном када би се оваква обустава дисциплинског поступка сматрала пресуђеном ствари на коју се примењује правило ne bis in
idem фактички би било онемогућено било које казнено гоњење лица коме
је престала професионална војна служба, а за казнена дела која је извршио за време вршења професионалне војне службе, будући да би изврши68
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лац дела самовољним напуштањем професионалне војне службе исходовао обуставу дисциплинског поступка и забрану вођења другог казненог
поступка и тиме би избегао казнену одговорност за извршење казненог
дела, а што је недопустиво у демократском друштву.
Имајући у виду напред наведено, то су, по налажењу Врховног касационог суда, неосновани наводи захтева за заштиту законитости браниоца окривљеног којима се указује да је доношењем побијане правноснажне пресуде на штету окривљеног Д.Р. повређен закон из члана 438.
став. 1. тачка 1) ЗКП".
Међутим, у одлуци Кзз 127/17 од 2.3.2017. године суд је нашао да је
дисциплински поступак који је вођен као први, кривично-правне природе:
"Наиме, из списа предмета произилази да је против окривљеног
Н.Ј, вођен дисциплински поступак на основу тада важећег Закона о војсци Југославије ("Службени лист СРЈ" 43/94, 28/96, 22/99, 44/99, 74/99,
3/2002, 37/2002, "Службени лист СЦГ" 7/2005, 44/2005) и то због дисциплинског преступа несавесно и немарно вршење службе или обавезе у служби из члана 160. тачка 1) и немаран однос према повереној имовини из
члана 160. тачка 7) Закона о војсци Југославије, у ком дисциплинском поступку је окривљени за наведени преступ пресудом првостепеног Војног
дисциплинског суда у Новом Саду I Дис 2/08 од 22.10.2008. године, осуђен
на дисциплинску казну заустављање у напредовању у трајању од две године, која пресуда је потврђена пресудом Вишег војног дисциплинског суда II Дис 28/08 од 23.12.2008. године.
Кривични поступак против окривљеног Н.Ј, вођен је због продуженог кривичног дела проневера из члана 364. став 2. у вези става 1. у вези чл. 33. и 61. КЗ у стицају са продуженим кривичним делом фалсификовање службене исправе из члана 357. став 2. и став 1. у вези члана 61. КЗ,
за која дела је окривљеном изречена условна осуда, тако што му је суд
претходно утврдио појединачне казне затвора како је наведено напред у
разлозима ове пресуде, те је утврђена јединствена казна затвора у трајању од 1 (једне) године и 6 (шест) месеци и истовремено одређено да се
утврђена казна неће извршити уколико окривљени у време проверавања
од 4 (четири) године не изврши ново кривично дело. Првостепена пресуда
потврђена је пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 893/16 од
29.11.2016. године.
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Имајући у виду напред наведено, у конкретном случају је неспорно
да су против окривљеног Н.Ј., поводом истог животног догађаја, вођена
два поступка и то дисциплински поступак, окончан пресудом првостепеног Војног дисциплинског суда Нови Сад I Дис 2/08 од 22.10.2008. године,
која је потврђена пресудом Вишег војног дисциплинског суда II Дис 28/08
од 23.12.2008. године, којом је окривљеном изречена дисциплинска казна и
кривични поступак који је правноснажно окончан пресудом Вишег суда у
Панчеву 2К 17/16 од 18.5.2016. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 893/16 од 29.11.2016. године, којом је окривљени оглашен кривим.
Одредбом члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП је прописано да битна
повреда одредаба кривичног поступка постоји, ако је наступила застарелост кривичног гоњења или је гоњење искључено услед амнестије или помиловања или је ствар већ правноснажно пресуђена или постоје друге
околности које трајно искључују кривично гоњење.
Устав Републике Србије у члану 34. став 4. гарантује правну сигурност у казненом праву, одредбом да нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или
осуђен, или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак
правноснажно обустављен, а којим забранама подлеже вођење поступка
за неко друго кажњиво дело. Наведени принцип садржан је и у одредби
члана 4. став 1. ЗКП којом је прописано да нико не може бити гоњен за
кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен
или за које је оптужба правноснажно одбијена, или је поступак правноснажно обустављен.
Одредбом члана 4. став 1. Протокола број 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, прописано је да се никоме не сме поново судити, нити се може поново казнити у кривичном
поступку у надлежности исте државе за дело због кога је већ био правноснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и кривичним поступком те државе.
Европски суд за људска права је заузео становиште да се члан 4.
Протокола 7. мора схватити на начин да забрањује казнени прогон или
суђење за друго дело у мери у којој оно произилази из истоветних чињеница или чињеница које су у суштини битно исте као и прво кажњиво дело
за које је већ донета правноснажна осуђујућа или ослобађајућа пресуда.
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Из списа предмета произилази да је окривљени Н.Ј. у дисциплинском поступку оглашен кривим да у временском периоду од 30.11.2006.
године до 23.11.2007. године у Панчеву, није вршио редовне контроле и
мерења у подземним резервоарима, јер није благовремено и ажурно вршио
сравњивање стварног стања горива и материјалног књиговодства, јер
није правилно водио материјално књиговодство и зато што је достављао нетачне и непотпуне податке о стању и утрошку горива.
Након правноснажности наведене пресуде Војног дисциплинског
суда у Новом Саду, окривљени је оглашен кривим у кривичном поступку
што је у временском периоду од 30.11.2006. године до 29.11.2007. године
и дана 15.12.2007. године у Панчеву присвојио гориво које му је било поверено на раду, а да би то оправдао уносио је лажне податке у службене
исправе чиме је оглашен кривим због извршења кривичног дела проневера
из члана 364. став 2. у вези става 1. у вези чл. 33. и 61. КЗ у стицају са
кривичним делом фалсификовање службене исправе из члана 357. став 2.
и став 1. у вези члана 61. КЗ.
Према наведеном, иако је у оба поступка реч о истом окривљеном
и о животном догађају који се одиграо у истом просторном оквиру, чињенични опис дисциплинског преступа из члана 160. тач. 1) и 7) тада важећег Закона о војсци Југославије, битно је различит од чињеничног описа кривичног дела из члана 364. став 2. у вези става 1. у вези чл. 33. и 61.
КЗ у стицају са кривичним делом из члана 357. став 2. и став 1. у вези са
чланом 61. КЗ. Опис дисциплинског преступа, осим што не садржи уопште чињенице и радње окривљеног у вези присвајања горива које му је било поверено на раду, као и уношење лажних података у службене исправе
да би то оправдао, не обухвата радње везане за временски период након
23.11.2007. године до 29.11.2007. године, нити догађај од 15.12.2007. године. Стога се по налажењу овог суда, не може рећи да су чињенице које
су обухваћене изреком дисциплинске пресуде којом је окривљени правноснажно оглашен кривим, идентичне оним чињеницама које представљају
елементе кривичних дела проневера и фалсификовање службене исправе
за које је окривљени оглашен кривим у кривичном поступку, те у конкретном случају, није испуњен критеријум да су дела због којих се окривљени
казнено гони иста (idem), а што даље значи да се не ради о правноснажно пресуђеној ствари, у смислу одредбе члана 438. став 1. тачка 1)
ЗКП, па стога нису постојале процесне сметње за вођење против окри71
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вљеног, друге врсте казненог поступка, поводом истог животног догађаја, у конкретном случају кривичног поступка пред цивилним судом.
Уважавајући судску праксу Европског суда за људска права,
Уставни суд Републике Србије поставио је критеријуме на основу којих
се врши оцена да ли вођење поступка против окривљеног због дела које
произилази из истог животног догађаја, представља повреду начела ne
bis in idem, а ти критеријуми су: 1) да ли су оба поступка која су вођена
против окривљеног, вођена за дело које по својој природи представља кажњиво дело, односно да ли је запрећена санкција у дисциплинском поступку по својој природи казненоправна, 2) да ли су дела због којих се
окривљени казнено гони иста (idem); 3) да ли је постојала двострукост
поступка (bis). Дакле, тек по испуњењу сва три критеријума, може се говорити о пресуђеној ствари.
Стоји чињеница да је дисциплински поступак који је вођен пред Војним дисциплинским судом, у коме је окривљеном, осим изречене дисциплинске
казне за извршени дисциплински преступ, било могуће изрећи и казну затвора у трајању од 20 дана, у конкретном случају вођен за дело које по својој
природи и тежини и сврси запрећене санкције, представља кажњиво дело,
те да је тиме испуњен један од критеријума постављених у пракси Уставног суда - да су оба поступка против окривљеног, вођена за дело које по својој природи представља кажњиво дело (дисциплински и кривични). Међутим,
по оцени овог суда, у конкретном случају није испуњен и критеријум који се
тиче питања утврђивања идентитета дела, јер дела због којих се окривљени казнено гони нису иста, а из напред изнетих разлога".
У Кзз 804/14 суд је оценио као правилно становиште првостепеног
суда, да новчане казне изречене окривљеном у извршном поступку, по решењу Привредног суда, представљају одлуке процесног карактера, односно дисциплинску меру за непоштовање налога суда да у одређеном року
окривљени поднесе доказе – исправе о стварима и правима из дате изјаве
о имовини. Дакле, суд је заузео став да је на тај начин Привредни суд у
поступку који је претходио кривичном поступку, санкционисао одговарајуће понашање супротно циљу обезбеђења процесне дисциплине учесника
у извршном поступку, док је у побијаним правноснажним пресудама против окривљеног правноснажно окончан кривични поступак због кривичног дела из члана 335. став 2. у вези става 1. КЗ, па према томе се не ради
о пресуђеној ствари.
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Да ли су дела иста (idem)
По овом питању, примећено је да су јако различите одлуке нижестепених судова а често, Врховни касациони суд упућује на образложење
из побијаних одлука када нађе да су прихватљива користећи се
овлашћењем из члана 491. став 2. ЗКП, па се, са становишта праћења његове праксе, из саме одлуке Врховног касационог суда, не види шта је то
од суда прихваћено. Међутим, пошто Врховни касациони суд поводом
захтева за заштиту законитости, не цени изведене доказе нити утврђује
чињенично стање, овде је у прилици да се бави утврђеним чињеницама
наведеним у разматраним одлукама, да врши њихово поређење и на основу тога оцени да ли су дела иста.
У предмету Кзз 736/14 од 7.5.2014. године, по захтеву за заштиту
РЈТ а поводом ситуације у којој су и први и други поступак били кривично-правне природе, због кривичног дела из члана 246. став 1. КЗ суд је у
образложењу навео:
"Одредбом члана 112. тачка 30. ЗКП-а која појашњава појам радње кривичног дела одређене трајним глаголом, прописано је, да, кад је
радња кривичног дела одређена трајним глаголом, сматра се да је дело
учињено ако је радња извршена једном или више пута.
У односу на кривично дело из члана 246. КЗ, чија је радња одређена трајним глаголом, сходном применом одредбе члана 112. тачка 30. КЗ,
сматра се да је дело учињено ако је радња извршена једном или више пута. Према томе, број предузетих радњи је ирелевантан, па је без значаја
да ли је радња извршења у природном смислу учињена једном или више пута. Овакво кривично дело се, у законском смислу схвата као једно кривично дело, па када је више радњи извршено у једном временском периоду,
оне свакако представљају целину и због тога се не могу одвојити као појединачно извршена кривична дела.
Имајући у виду да су радње описане у наведеним пресудама обухваћене истим временским периодом, разматрајући питање пресуђене
ствари, другостепени суд је нашао да се у конкретном случају, иако је са
више радњи извршено једно кривично дело, не ради о продуженом кривичном делу, због чега се и не може применити одредба члана 61. став 6.
Кривичног законика.
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У конкретној ситуацији, пошто је окривљени у једном временском периоду, са више радњи извршио једно кривично дело за које је оглашен кривим, онда и радња за коју је одвојено оптужен спада у то исто
кривично дело, па пошто је за то кривично дело већ оглашен кривим правноснажном пресудом, онда се, по принципу предвиђеном одредбом члана
4. ЗКП - да нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком
суда правноснажно осуђен, у односу на исто кривично дело у новој оптужници, мора донети одбијајућа пресуда".
У пресуди Кзз 1047/14 од 23.1.2015. године суд је нашао да:
"Чињенични опис кривичног дела одавање службене тајне из члана 369. став 1. КЗ, дат у изреци решења Окружног суда у Крагујевцу Кио
131/06 од 19.6.2007. године којим је истрага против окривљеног обустављена за то кривично дело, односи се на истог окривљеног и исти животни догађај са истим животним чињеницама у погледу времена и места извршења и у битном истим радњама окривљеног које се односе на
злоупотребу службеног положаја, које су садржане у опису кривичног дела злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 2. у вези става 1.
у вези члана 30. КЗ, означеном у диспозитиву оптужнице Окружног јавног тужиоца у Крагујевцу Кт бр.146/06 од 18.6.2007. године, измењеној
поднеском Вишег јавног тужиоца од 14.11.2013. године, за које кривично
дело је окривљени оглашен кривим побијаним правноснажним пресудама".
Интересантан је став суда изражен поводом питања односа продуженог кривичног дела и пресуђене ствари у одлуци Кзз 1312/16 од
30.11.2016. године који према образложењу одлуке гласи:
"Одредбом члана 61. став 6. Кривичног законика ("Службени гласник РС" 85/2005 од 6.10.2005. године) а који закон је важио у време извршења предметног кривичног дела и прописано је да кривично дело које није обухваћено продуженим кривичним делом у правноснажној судској пресуди, већ буде откривено накнадно, представља посебно кривично дело,
односно улази у састав посебног продуженог кривичног дела. У конкретној ситуацији, Врховни касациони суд закључује да се не ради о накнадно
откривеном кривичном делу јер је у кривичном предмету К бр. 499/10 против окривљених А. т. и С.Ј. кривична пријава за кривично дело из члана
204. став 1. КЗ поднета 30.6.2008. године док је у кривичном предмету К
бр. 790/15 кривична пријава против истих окривљених поднета
25.06.2008. године, па су се два кривична поступка по две оптужнице за
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истоврсно кривично дело паралелно водила пред истим судом - Општинским судом у Лесковцу.
Неприхватљив је, према томе, став првостепеног и другостепеног суда да радње продуженог кривичног дела из члана 204. став 1. КЗ за
које су окривљени оглашени кривим представљају радње новог кривичног
дела, јер су откривене накнадно, па се на њих не може применити законска конструкција продуженог кривичног дела, већ одредба члана 61. став
6. КЗ коју су и применили.
Супротно томе, основано се у захтеву за заштиту законитости
браниоца окривљеног А. т. указује да се у конкретном случају ради о пресуђеној ствари, јер су окривљени правноснажном пресудом К бр. 499/10
од 18.4.2011. године оглашени кривим за радње продуженог кривичног дела из члана 204. став 1. КЗ. Имајући у виду чињеницу да су радње кривичног дела описаног у пресуди К бр. 790/15 од 17.2.2016. године учињене у
истом временском периоду, на исти начин и у истој ситуацији као и оне
које су предмет продуженог кривичног дела за које су окривљени већ раније осуђени и да су према својим карактеристикама могле бити укључене у те радње, а не ради се о накнадно откривеном кривичном делу, то су
и првостепени и другостепени суд, доносећи побијане пресуде учинили повреду закона из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП".
Међутим, суд је у одлуци Кзз 715/14 од 20.11.2014. године с обзиром на утврђене чињенице нашао:
"У захтеву за заштиту законитости бранилац окривљеног ближе
не опредељује разлоге из члана 485. ЗКП за подношење истог на које се
позива, а из навода захтева да се ради о пресуђеној ствари и да је првостепени суд морао донети пресуду којом се одбија оптужба јер је пресудом Основног суда у Новом Саду посл. бр. К-318/12 окривљени оглашен
кривим за продужено кривично дело из члана 208. КЗ које је учињено у
истом периоду и које са предметним накнадно откривеним кривичним делом чини јединствену целину, произилази да бранилац указује на битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП
због постојања околности које трајно искључују кривично гоњење.
Изложене наводе захтева за заштиту законитости Врховни касациони суд оцењује као неосноване.
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Увидом у правноснажну пресуду Основног суда у Новом Саду К318/12 од 30.4.2012. године (потврђена пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1 2212/12 од 7.11.2012. године), утврђује се да је окр. М. т.
оглашен кривим за кривично дело превара из члана 208. став 1. КЗ (тачка
2. изреке) извршено у периоду од 23.4.2009. године до 8.5.2009. године и за
два продужена кривична дела превара из члана 208. став 4. у вези са ставом 1. и у вези са чланом 61. КЗ, од којих је једно дело (под тачком 1. изреке) извршено у периоду од 11.4.2008. године до 24.9.2008. године, а друго дело (под тачком 3. изреке) у периоду од 14.3.2011. године до 13.4.2011.
године. Како је кривично дело које је предмет оптужбе у овом кривичном
поступку извршено по протеку више месеци од последње радње кривичног
дела за које је окривљени оглашен кривим пресудом Основног суда у Новом Саду К 318/12 (под тачком 3. изреке) и извршено је у другом месту и
према другим оштећеним лицима, то по налажењу Врховног касационог
суда нису испуњени услови, у смислу члана 61. став 1. КЗ, у погледу временског континуитета, јединства места и простора и истоветности
оштећеног лица, да предметно дело чини целину, односно једно исто продужено кривично дело са делом из пресуде Основног суда у Новом Саду К
318/12. Осим тога, одредбом члана 61. став 6. КЗ изричито је прописано
да кривично дело које није обухваћено продуженим кривичним делом у
правноснажној судској пресуди представља посебно кривично дело, односно улази у састав посебног продуженог кривичног дела".
Даље, у односу дела за која су вођени различити кривични поступци, у пресуди Кзз 1026/14 од 13.11.2014. године суд је заузео став да је:
"Без утицаја су чињенице које бранилац окривљеног истиче у захтеву за заштиту законитости, а да је између окривљеног као оснивача и
директора ДОО "Стена" из Орловата и оштећене Хемијске индустрије
"Жупа" АД из Крушевца постојао само један пословни однос и да су исти
докази база и темељ оба кривична поступка, јер по оцени овог суда поводом тог једног пословног односа окривљени је предузео различите противправне радње у различитим временским периодима и са другачијим
штетним последицама, односно остварена су бића више различитих кривичних дела, због чега се не може у конкретном случају радити о већ пресуђеној ствари, а како се то захтевом за заштиту законитости браниоца окривљеног неосновано истиче".
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По питању да ли се ради о истим делима у два одвојена кривична
поступка због кривичног дела из члана 246. став 1. КЗ суд је у пресуди
Кзз 517/14 од 2.9.2014. године, нашао да конкретне радње продаје опојне
дроге у одређеном периоду тачно одређеним лицима за које је окривљени
оглашен кривим у ранијем кривичном поступку, а које нису обухваћене
чињеничним описом предметне оптужбе којом се окривљеном стављају
на терет продаја опојне дроге хероин у другим случајевима, у истом и каснијем периоду и другим, тачно неодређеним лицима у склопу за ту делатност организоване групе, не представљају пресуђену ствар.
Такође, суд није нашао да се ради о пресуђеној ствари и повреди
из члана 438. став 1. тачка 1. ЗКП у одлуци Кзз 757/15 од 3.12.2015. године, упоређујући описе кривичних дела у два одвојена кривична поступка
и датом образложењу:
"Бранилац окр. Д.Ч. у захтеву за заштиту законитости истиче да
су окривљени Ч. и М. правноснажном пресудом Основног суда у Чачку
К.бр.73/12 ослобођени од оптужбе за кривично дело превара из члана 208.
став 3. у вези са ставом 1. КЗ, односно за исто дело за које су оптужени и
осуђени у овом кривичном поступку, поводом истих радњи извршења дела,
предузетих на истоветан начин и у истом временском периоду (2002-2004.
година), што у кривичноправном смислу представља јединствен догађај, и
да не могу паралелно егзистирати две правноснажне пресуде, и то пресуда
К.бр.73/12 којом су окривљени ослобођени од оптужбе и пресуда
К.бр.9035/10 којом су осуђени на казну затвора, за исто дело.
Изложени наводи захтева за заштиту законитости браниоца
окр. Д.Ч. којима се указује на постојање околности (пресуђена ствар) која трајно искључује кривично гоњење окривљених за предметно кривично
дело и самим тим на битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, мада иста у захтеву није овако опредељена, по оцени Врховног касационог суда нису основани.
Увидом у правноснажну пресуду Основног суда у Чачку К.бр.73/12
од 17.5.2013. године (потврђена пресудом Апелационог суда у Крагујевцу
Кж1-5653/13 од 17.1.2014. године), утврђује се да су окривљени Д.Ч. и
М.М., изреком под I, на основу члана 355. тачка 2) ЗКП, ослобођени од оптужбе да су као саизвршиоци, извршили једно продужено кривично дело
превара из члана 208. став 3. у вези са ставом 1. и у вези са чланом 33. КЗ
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(описано под тачкама 1. и 2.); изреком под II, окр. Д.Ч. сам, на основу
члана 355. тачка 2) ЗКП, ослобођен је од оптужбе за кривично дело превара из члана 208. став 3. у вези са ставом 1. КЗ (описано под тачком 1.)
и за продужено кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став
2. у вези са ставом 1. КЗ (описано под тачкама 2. до 7.), а изреком под III,
према окривљенима Д.Ч. и М.М., на основу члана 354. тачка 2. ЗКП, одбијена је оптужба за продужено кривично дело фалсификовање исправе из
члана 355. став 2. у вези са ставом 1. и у вези са чланом 33. КЗ (описано
под тачкама 1. до 3).
У чињеничном опису кривичних дела у изреци наведене пресуде, нису садржане радње окривљених Д.Ч. и М.М. према оштећеном С.З. у вези
са продајом путничког моторног возила марке "Пасат" са словачким регистарским бројем БА614ЦЕ, које су описане као радња извршења продуженог кривичног дела превара из члана 208. став 3. у вези са ставом 1.
КЗ у изреци под I-а) побијане првостепене пресуде (К.бр.9035/10), а радње
окр. Д.Ч., описане у изреци пресуде Основног суда у Чачку К.бр.73/12, под
II (тачке 4. и 5.) нису истоветне радњама извршења дела описаним у изреци под I-б) и в) побијане првостепене пресуде (К.бр.9035/10), иако су
предузете у оквиру истог периода означеног као време извршења дела у
побијаној првостепеној пресуди и у вези са истим животним догађајима
– продајама истим лицима истих путничких моторних возила".
Наиме, радње окр. Д.Ч., описане у изреци пресуде К.бр.73/12 под II
(тачке 4. и 5.) односе се на сачињавање лажних исправа као правих - уговора о продаји путничког возила марке "Шкода" тип "Супер Б1,9ТДИ"
рег.бр. BA991FK, М.М. и о продаји путничког возила исте марке
рег.бр.BA822GE В.В., са неистинитим подацима да су уговори сачињени у
Братислави и да су продавци возила лица из Братиславе, и то Д.М. возила
продатог М.М., а М.М. возила продатог В. В., које уговоре је на месту
означеном за продавца потписао окр. Д.Ч., док су М. М. и В.В. уговоре
потписали као купци, као и на употребу тих уговора као правих приликом
царињења и регистрације означених возила, а које радње извршења су
предвиђене као законска обележја кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. став 2. КЗ.
Радње за које су окривљени Д.Ч. и М.М. оглашени кривим побијаним
правноснажним пресудама, састоје се у довођењу у заблуду оштећених М.М.
и В.В. лажним приказивањем чињеница да су возила која су предмет купо78
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продаје легално увезена из Словачке по основу компензације и да за иста поседују праве исправе и прикривањем чињеница да су на возилима прекуцани
бројеви шасије и мотора и да су лажне јавне исправе које су им предате за
та возила (саобраћајне дозволе) и тиме навођење оштећених да окривљенима на штету своје имовине исплате, на име купопродајне цене, и то ошт.
М.М, износ од 12.000 евра (тада у противвредности од 765.600,00 динара), а
ошт. В.В. износ од 11.000 евра (тада у противвредности од 704.000,00 динара), а у којим радњама окривљених су садржана обележја кривичног дела
превара из члана 208. став 3. у вези са ставом 1. КЗ.
Следствено реченом, окр. Д.Ч. у овом поступку није оглашен кривим за радње за које је раније донетом правноснажном пресудом Основног суда у Чачку К.бр.73/12 ослобођен од оптужбе, па се, насупрот неоснованим наводима у захтеву за заштиту законитости његовог браниоца, не ради о пресуђеној ствари и побијаним правноснажним пресудама
није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438.
став 1. тачка 1) ЗКП, на коју се указује тим наводима захтева".
Везано за кривично дело насиље у породици у два одвојена кривична поступка вођена у различитим временским периодима суд је у одлуци Кзз 698/16 од 07.06.2016. године, нашао, да противправне радње
окривљеног које нису учињене у континуитету и краћим временским раздобљима, већ напротив у различитим временским периодима и различитим календарским годинама, не представљају исто дело у смислу повреде
члана 438. став 1. тачка 1. у вези члана 4. став 1. ЗКП.
У одлуци суда Кзз 973/15 од 17.01.2015. године радње извршења
на штету различитих оштећених лица, које немају исти временски оквир,
за које су вођена два одвојена кривична поступка, нису исто дело.
У ситуацији када је треће лице за исти догађај правноснажно осуђено због истог кривичног дела насилничко понашање из члана 344. став
2. КЗ учињеног према истим оштећенима, не ради се о пресуђеној ствари
у односу на друга лица која могу имати или имају учешће у критичном
казненом догађају (пресуда Кзз 892/16 од 13.09.2016. године).
Посебно се често јавља као спорно оцењивање да ли се ради о
idem, у ситуацији када је први поступак био прекршајни а други поступак
кривични, где се у суштини врши поређење чињеница наведених у опису
одлуке везано за прекршај са чињеницама утврђеним у одлуци поводом
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кривичног дела. Ту постоје две опасности, прва, да се врши преуско оцењивање у смислу тражења готово идентичних чињеничних описа и друга,
која води до прешироког тумачења, где се закључак о томе да се ради о
истој ствари своди само на време, место и идентитет учиниоца, без да се
води рачуна и о томе, да ли чињенично оба догађаја представљају нераскидиво јединство. У многим одлукама Врховног касационог суда били су
прихваћени разлози нижестепених судова по питању idem, па се из њих
не може утврдити како је Врховни касациони суд ценио идентичност извршиоца, времена и места дела као и јединство чињеница радњи тих дела.
Може се рећи да је у ранијим годинама Врховни касациони суд имао
рестриктивнији приступ по питању оцене idem и да је, иако уважавајући правила Золотухин, Марести и Муслија, по навици или не, свесно или несвесно,
не ретко одбијао да стави знак једнакости између прекршаја као лакшег деликта и кривичног дела, нарочито оних са тежом последицом. Приличан је
број одлука у којима се суд изјаснио да се не ради о idem у одлукама Кзз. бр.
92/13, 219/13, 321/14, 535/14, 576/14, 819/14, 1178/14, 325/15, 349/15, 582/15,
660/15, 997/15, 999/15, 309/16, 929/16, 945/16, 1188/16, 892/16, 969/16,
1463/16, 44/17, 445/17, 700/17, 59/17, 75/17, 219/17 и 347/17 ... .
Најинтересантније је питање повреде саобраћајних прописа у прекршају и њихов однос са кривичним делом угрожавање саобраћаја, као и
питање односа прекршаја по Закону о јавном реду и миру и на пример
кривичног дела тешка телесна повреда. Уставни суд се бавио односом између првог прекршајног поступка и дела из кривичног поступка, везано за
idem па је као на пример Уж 1285/12 од 26.3.2014. године, увео такозване
корективне критеријуме по питању idem: а) идентитет заштићеног добра и
тежина последице дела, б) идентитет санкције, како би се одговорило на
ово спорно питање због којих се подносилац уставне жалбе гони или је
осуђен у различитим поступцима. Међутим, треба рећи да наведени корективни критеријуми нису стандарди Европског суда а имајући у виду да
пресуда Миленковић против Србије датира од 1. марта 2016. године, у којој, Европски суд у одељку 35 јасно каже да свако позивање на "лакшу"
природу дела, само по себи, не искључује њену класификацију као "кривичну" у аутономном значењу Конвенције будући да Конвенција не садржи ништа што указује да кривична природа дела, у оквиру значења Енгелових критеријума, неизоставно захтева одређени ниво озбиљности. То
може значити да напред цитирани корективни критеријуми Уставног суда
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нису у складу то јест нису прихваћени и као стандарди Европског суда,
који су извори за тумачење у националном законодавству. Стоји чињеница да су редовни судови у многим одлукама па и Врховни касациони суд,
приликом оцене idem узимали у обзир и те тзв. корективне критеријуме.
Да ли се дошло до дуплирања поступка (bis)
За ово питање интересантна је одлука Врховног касационог суда
Кзз 1359/16 од 15.12.2016. године која се тицала института одлагања кривичног гоњења и доцнијег кривичног поступка по приватној тужби приватног тужиоца, у којој је у образложењу наведено:
"Из списа предмета Основног јавног тужиоца у Убу Кт 361/14
произлази да су оштећени Љ.П. и А.П. дана 5.8.2013. године, поднели кривичну пријаву против окривљених Ж.К., И.К. и Ђ.К. да су "Дана 4.7.2013.
године, у Убу, након вербалног сукоба окривљеног Ђ.К. и оштећеног А.П.
и покушаја окривљених Ђ.К.и И.К. да уђу у кућу оштећеног како би се са
њим физички обрачунали, истог извукли из куће, којом приликом га је
окривљени Ђ.К. најпре ударио песницом на којој је имао "метални боксер" а затим су и окривљени Ж. и И.К. наставили да га ударају по телу
рукама и ногама, све док оштећени није пао на земљу, када су сва тројица окривљених наставили да га шутирају ногама и тиме му нанели лаке
телесне повреде описане у извештају Дома здравља Уб од 4.7.2013. године, чиме би извршили кривично дело насилничко понашање из члана 344.
став 2. у вези става 1. Кривичног законика.
Решењем Основног јавног тужиоца у Убу, Кт 361/14 од 8.7.2014. године, применом члана 283. став 3. ЗКП, одбачена је кривична пријава оштећених Љ. и А.П. од 05.08.2013. године, поднета против осумњичених И.К. и
Ж.К., због кривичног дела насилничко понашање из члана 344. став 2. у вези
става 1. КЗ извршеног на њихову штету, јер су осумњичени И. и Ж.К., извршили обавезу из члана 283. став 1. тачка 3) ЗКП, наложену наредбом Основног јавног тужиоца у Убу Кт 361/14 од 29.4.2014. године и обавили друштвено користан рад у трајању од по осам радних дана, односно 44 радна
сата у Црвеном крсту у Убу, а све у року од 15 дана од пријема наредбе.
У кривичном поступку који је вођен против окривљеног И.К. по
приватној тужби приватног тужиоца А.П. од 6.8.2013. године, окривљеном И.К. је стављено на терет извршење кривичног дела лака телесна
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повреда из члана 122. став 1. КЗ, у вези члана 33. КЗ, учињеног тако што
је окривљени И.К. дана 4.7.2013. године, у дворишту куће у којој станује
окривљени А.П. у Убу, свестан да је његово дело забрањено и способан да
схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, учествовањем у
радњи извршења заједнички са окривљенима Ж. и Ђ.К. лако телесно повредио окривљеног А.П., тако што га је окривљени Ђ. најпре ударио песницом у пределу главе да би одмах затим окривљени Ж. и окривљени И.
наставили да га ударају рукама и ногама, све док окривљени П. није пао
на земљу, након чега су сва тројица окривљених наставили да му задају
ударце ногама, услед чега је окривљени А.П. задобио лаке телесне повреде
таксативно означене у извештају Дома здравља Уб од 4.7.2013. године.
Према наведеном чињенични опис кривичног дела насилничко понашање из члана 344. став 2. у вези става 1. КЗ наведен у кривичној пријави
оштећеног, овде приватног тужиоца А.П, која кривична пријава је одбачена
цитираним решењем Основног јавног тужиоца у Убу на основу члана 283.
став 3. ЗКП, односи се на истог окривљеног и исти животни догађај са
истим чињеницама у погледу времена и места извршења и у битном истим
радњама окривљеног које се односе на наношење лаке телесне повреде, које
су садржане у опису кривичног дела лака телесна повреда из члана 121. став
1. у вези члана 33. КЗ, означеном у диспозитиву приватне тужбе приватног
тужиоца А.П. од 6.8.2013. године, за које кривично дело је окривљени И.К.
оглашен кривим побијаним правноснажним пресудама.
По налажењу овога суда, неоснован је став нижестепених судова
да у конкретном случају нема места примени начела ne bis idem односно
да се не ради о пресуђеној ствари, са образложењем да је чланом 4. став
1. ЗКП, прописано да нико не може бити гоњен за кривично дело за које
је правноснажном одлуком суда ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен,
из које законске одредбе произлази да је за примену наведеног начела неопходно постојање правноснажне одлуке суда, а не одлуке тужиоца.
Врховни касациони суд налази да је за одговор на питање о двострукости поступка од значаја правилно сагледавање појма "правноснажног окончања поступка".
Европски суд за људска права је у многим својим одлукама дао тумачење израза "оптужба" "кривични поступак", као и "правноснажно",
које је шире од тумачења тих појмова у нашем праву.
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С тим у вези у предмету Sergey Zolotukhin против Русије, Европски суд за људска права у ставу 82 пресуде изводи закључак да се: "Члан
4. Протокола број 7, мора тумачити на начин да забрањује кривично гоњење или суђење за друго "дело", уколико оно произлази из истих чињеница или чињеница које су у бити исте". Дакле, Европски суд за људска права је при тумачењу да ли је дошло до двострукости поступка и да ли је
постојала "правноснажна" одлука дат је стандард члан 4. Протокола
број 7, није ограничен на право да се два пута не буде кажњен, него се
протеже и на право да се два пута не буде казнено гоњен, те да се члан
4. Протокола број 7 примењује, чак и кад је појединац био само кривично
гоњен у поступку, који није довео до његове осуде.
Стога, по оцени овога суда, решење Јавног тужиоца донето на
основу члана 283. став 3. ЗКП, о одбачају кривичне пријаве под условом
да је осумњичени у року извршио обавезе из наведеног члана се може сматрати као "res iudicata" с обзиром да се у таквој посебној ситуацији не
примењује одредба члана 51. став 2. ЗКП.
Поред тога, Европски суд за људска права је у одлукама Husein
Gozutok i Klaus Bruggle C – 187/01 и C 385/01 поставио стандард да у случајевима када је реч о поступцима државних тужилаштава која одустају од даљег кривичног прогона након што окривљени испуни одређене, од
истог му тужилаштва понуђене обавезе, у којим поступцима не учествује суд, нити се такви поступци завршавају судском одлуком већ одустанком тужиоца од даљег кривичног гоњења, се има сматрати правноснажним окончањем поступка, са аргументацијом да одлуке у тим поступцима доноси тело власти које према одредбама националног кривичног
права чини део састава казненог правосуђа.
Код напред изнетог, у конкретном случају се ради о пресуђеној
ствари, а како у смислу члана 4. став 1. ЗКП нико не може бити гоњен за
кривично дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен осуђени
или за које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен, то је усвајањем захтева за заштиту законитости
браниоца окривљеног И.К, у смислу члана 422. тачка 2) ЗКП, одлучено као
у ставу I изреке ове пресуде".
У пресуди Кзз 1536/2016 од 14.3.2017. године закључено је да се
ради о пресуђеној ствари:
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"Одредбом члана 76. став 1. Закона о прекршајима ("Службени
гласник РС" 101/05 ... 111/09) који је био на снази у време покретања прекршајног поступка против окривљеног С.Н. због прекршаја из члана 6.
став 3. Закона о јавном реду и миру, прописано је да се прекршајни поступак не може покренути ако протекне једна година од дана када је
прекршај учињен, а ставом 7. истог члана прописано је да прекршајно гоњење застарева у сваком случају кад протекне два пута онолико времена
колико се по закону тражи за застарелост гоњења.
Како је у конкретном случају прекршај за који је окривљени С.Н. гоњен учињен дана 29.9.2010. године и по налажењу Врховног касационог суда
апсолутна застарелост прекршајног гоњења, као околност која трајно искључује прекршајно гоњење, наступила је дана 29.9.2012. године.
Имајући у виду напред наведено, Врховни касациони суд налази да
се у конкретном случају ради о правноснажно пресуђеној ствари, која
околност трајно искључује кривично гоњење, због чега је побијаним правноснажним пресудама учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 1. ЗКП, на коју се, из напред изнетих
разлога основано указује у захтеву за заштиту законитости браниоца
окривљеног С.Н.
Околност да решење којим је обустављен прекршајни поступак,
због наступања застарелости вођења прекршајног поступка, није достављено окривљеном и подносиоцу захтева па странке нису биле у могућности да на то решење изјаве жалбу због чега наведено решење формално
није правноснажно, по налажењу Врховног касационог суда, не значи да
прекршајни поступак није окончан обзиром да је неспорно у том поступку наступила апсолутна застарелост прекршајног гоњења, што представља околност која трајно искључује прекршајно гоњење, и не може
се третирати као формални недостатак за постојање битне повреде из
члана 438. став 1. тачка 1. ЗКП у другом казненом поступку против
истог окривљеног за исто дело. Наиме, недостављање решења је пропуст суда који је у конкретном случају учињен на штету окривљеног, а
будући да је и по налажењу Врховног касационог суда наступила апсолутна застарелост прекршајног гоњења што представља околност која
трајно искључује прекршајно гоњење и да је прекршајни поступак окончан, недостатак формалне правноснажности решења којим је обустављен прекршајни поступак због наступања застарелости не може оста84
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вљати могућност да се у другом поступку окривљеном поново суди за
исто дело.
Такође је суд у пресуди Кзз 1053/2016 од 20.10.2016. године нашао да се ради о пресуђеној ствари у ситуацији када је прекршајни поступак обустављен:
"У прекршајном поступку против окривљених А. Ц. и Н.Р, који је
окончан доношењем правноснажног решења Прекршајног суда у Ваљеву,
Пр.бр. 6732/12 од 24.10.2014. године, према окривљенима Н.Р. и А.Ц. обустављен је прекршајни поступак због прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру, јер је наступила апсолутна застарелост за вођење прекршајног поступка....
Из описа радње извршења кривичног дела лака телесна повреда из
члана 122. став 1. КЗ, које је окривљеном А. Ц. било стављено на терет
приватном кривичном тужбом приватног тужиоца Н.Р. и из описа радње кривичног дела тешке телесне повреде из члана 121. став 1. КЗ, које је
било стављено на терет окривљеном Н. Р. оптужним предлогом Основног јавног тужиоца у Ваљеву Кт 1050/12 од 28.2.2014. године и истима
сагласне чињеничне описе дела у изреци побијане првостепене пресуде којом су окривљени оглашени кривим за предметна кривична дела, а која
пресуда је потврђена другостепеном пресудом, произлази да чињенични
опис кривичних дела у питању одговара чињеничном опису наведеног прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру, јер се опис кривичних дела односи на исте окривљене, А. Ц. и Н.Р. и исти догађај који се одиграо на истом простору и времену (22.7.2012. године око 11,00 часова у
селу Лукавац на ограђеној парцели пчелињаку), као и на исте радње окривљених које су у битном описане на истоветан начин као у цитираном
решењу Прекршајног суда у Ваљеву.
Притом околност да опис прекршаја из члана 6. став 3. Закона о
јавном реду и миру у наведеном решењу Прекршајног суда у Ваљеву, не
садржи опис телесних повреда као последице радњи окривљених, које последице и нису обележје тог прекршаја, није од утицаја и не мења суштински истоветан чињенични опис догађаја у оба поступка јер су наведене последице биле познате и у време извршења дела и покретања прекршајног поступка.
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Поред тога, Врховни касациони суд указује да је Прекршајни суд у
наведеном решењу изричито навео да се прекршајни поступак обуставља
због међусобног физичког напада окривљених – задавања један другом
ударца затвореном шаком у пределу лица. Стога, без обзира на правну
квалификацију дела, међусобни физички напад током кога су окривљени
један другом нанели телесне повреде, представљао је елемент прекршаја,
за који је према окривљенима правноснажно обустављен прекршајни поступак. У кривичном поступку окривљенима је опет суђено и утврђено да
су криви и то окривљени А.Ц, због кривичног дела лака телесна повреда
из члана 122. став 1. КЗ, а окривљени Н. Р, због кривичног дела тешка
телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ. Према томе, јасно је да су се
обе одлуке односиле на потпуно исти догађај и иста дела. (Пресуда
Европског суда за људска права у предмету Миленковић против Србије,
број 50124/13 од 9.2.2016. године, став 41).
Има бројних примера одлука Врховног касационог суда где је прекршајни поступак као први поступак обустављен, услед наступања застарелости вођења прекршајног поступка, а суд је нашао да се без обзира
што се ради о обустави, ради о пресуђеној ствари, као у одлукама Кзз
469/14, 854/14, 637/15, 618/16, ... У пресуди Кзз 450/16 је усвојен захтев за
заштиту законитости браниоца окривљене и одбијена оптужба за противправно дело одређено у закону као кривично дело лака телесна повреда из
члана 122. став 2. у вези става 1. КЗ јер је пресуђена ствар пошто је према
окривљеној правноснажно обустављен прекршајни поступак због прекршаја по Закону о јавном реду и миру. Интересантна је и пресуда Кзз
25/17, којом је Врховни касациони суд усвојио захтев за заштиту законитости браниоца окривљене и према истој одбио оптужбу за кривично дело
увреда из члана 170. став 1. КЗ, нашавши да се ради о пресуђеној ствари,
јер је окривљена пресудом Прекршајног суда оглашена кривом због прекршаја по Закону о јавном реду и миру, за који је наступила у међувремену апсолутна застарелост вођења прекршајног поступка за тај прекршај,
што је Прекршајни суд и констатовао у списима предмета, али није формално донео одлуку о обустављању вођења поступка.
Бројне су одлуке Врховног касационог суда где је заузет став да се
ради о већ правноснажно пресуђеној ствари у ситуацији када је оценио сагласност чињеничног описа дела у изреци кривичне пресуде и дела из од86
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луке Прекршајног суда за који је учинилац прекршаја оглашен кривим. То
су одлуке Кзз 628/14, 1293/14, 1152/16, 121/17, 125/17 ...
У пресуди Врховног касационог суда Кзз 96/2017 од 9.2.2017. године одлучено је да се преиначи првостепена пресуда у смислу изостављања једне радње извршења из састава продуженог кривичног дела фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у вези става 1. у вези члана 61.
КЗ из разлога јер је за ту радњу окривљени правноснажним решењем Министарства финансија – Управе царине, оглашен кривим и кажњен, за прекршај по Царинском закону.
Као што је већ у цитираним одлукама наведено, Врховни касациони
суд се одавно изјаснио о томе, да ли се ради о пресуђеној ствари, када је одлуку у прекршајном поступку донео управни орган, а не суд, као на пример
у пресуди Кзз 78/12 од 7.11.2012. године, где су наведени разлози да:
"Устав Републике Србије, који гарантује правну сигурност у казненом праву не говори искључиво о непоновљивости поступка за "кривично дело", већ за свако "кажњиво дело", што подразумева правноснажно окончање поступка пред било којим органом који по закону изриче
казне, а не само пред судом". Напред дати разлози су доцније коришћени
у одлукама Кзз 106/12, 536/14 и др.
Овде је интересантно споменути пресуду Кзз 193/15 од 30.4.2015.
године у којој је одбијен као неоснован захтев за заштиту законитости
браниоца окривљених у односу на повреду из члана 438. став 1. тачка 1.
ЗКП, као неоснован:
"Међутим, Врховни касациони суд изнете наводе захтева оцењује
као неосноване, јер је пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 1974/13, донета дана 8.10.2014. године, а из дописа Прекршајног суда у Врању, Одељење у Бујановцу Пр бр.9279/10 од 24.12.2014. године, произлази да је
пред тим судом због истих радњи и истог догађаја од 19.8.2010. године,
обухваћених чињеничним описом кривичног дела кријумчарење члан 230.
став 1. КЗ, наведеног у ставу 1. изреке другостепене пресуде, у току прекршајни поступак против окривљених С.А. и Р.А. због прекршаја из члана
296. у вези члана 292. став 1. тачка 5. Царинског закона, што упућује на
закључак да је и након правноснажног окончања предметног кривичног
поступка против окривљеног С.А. због кривичног дела кријумчарење из
члана 230. став 1. КЗ, прекршајни поступак против овог окривљеног још
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увек био у току, па се самим тим и не може радити о правноснажно пресуђеној ствари. С обзиром на изнето, Врховни касациони суд је нашао да
се захтевом браниоца окривљених правноснажна пресуда неосновано побија због повреде Закона из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП, учињене на
штету окривљеног С.А, па је из изнетих разлога захтев браниоца окривљених у овом делу одбијен као неоснован".
Вршећи своје надлежности из члана 31. Закона о уређењу судова,
Кривично одељење Врховног касационог суда је на питања постављена од
стране нижестепених судова, у вези са применом принципа ne bis in idem,
дао следеће одговоре и то: Одговор утврђен на седници од 4.4.2014. године
да у ситуацији када је пре кривичног поступка против окривљеног правноснажно окончан прекршајни, односно дисциплински поступак из истог догађаја, у сваком конкретном случају се процењује идентичност чињеничног
описа прекршаја и радње извршења кривичног дела а кажњавање у дисциплинском поступку од стране спортских савеза не представља основ за примену овог начела; и на питање постављено од стране Апелационог прекршајног суда, како да поступа прекршајни суд по захтеву за покретање прекршајног поступка због прекршаја који су обухваћени решењем јавног тужиоца из члана 283. став 3. ЗКП (одлагање кривичног гоњења), дат је одговор да се то решење јавног тужиоца донето на основу члана 283. став 3.
ЗКП, о одбачају кривичне пријаве под условом да осумњичени у року изврши обавезе из овог члана, може сматрати као res iudicata, јер то произилази
из начела ne bis in idem формулисаног у уводном члану 8. Закона о прекршајима а полазећи од тумачења појма "правноснажне осуде", конвенцијског значења израза "оптужба" и "кривични поступак".
Закључак
Чињеница је да Уставом Републике Србије поред заштите од двоструког гоњења за дела за која је донета правноснажна ослобађајућа или
осуђујућа пресуда ово право проширено и на случајеве када је оптужба
правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен и уз одредбу да судска одлука не може бити измењена на штету окривљеног у
поступку по ванредном правном леку као и да се све то односи и на поступке за неко друго кажњиво дело. Непостојање јасног разграничења између кривичних дела и прекршаја често доводи до ситуације да пресуђена
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ствар у прекршајном поступку буде сметња за вођење кривичног поступка
за теже кривично дело.
Таква ситуација, некада, доводи до тога да одлука нижестепених
судова не буде донета у складу са стандардима Европског суда.
С тим у вези Уставни суд је у својој одлуци Уж – 11106/2013 од
19. маја 2016. године објављена у ''Службеном гласнику Републике Србије'' 60/16, дао образложење које би могло послужити као закључак уз тему
овог реферата. У тој одлуци стоји: "Уставни суд на овом месту жели да
укаже да непостојање јасног разграничења између кривичног дела и прекршаја у српском законодавству не сме да доведе до ситуације да у судској пракси пресуђена ствар у прекршајном поступку представља сметњу
за прогон учиниоца кривичног дела. Такође, суштина кривично-правне заштите темељних друштвених вредности, пре свих живота и телесног интегритета сваког појединца би била доведена у питање када би прекршајни суд својом изреком проширио чињенични опис прекршаја и тако обухватио чињенични супстрат кривичног дела те активирао забрану ne bis in
idem у кривичном поступку, у случају када елементи дела из изреке прекршајне одлуке не представљају битне елементе прописане законом за
конкретан прекршај, већ искључиво чине биће неког кривичног дела.
Уставни суд стоји на становишту да се прекршајни судови морају ограничити на утврђивање оних чињеница које чине биће прекршаја и да препусте кривичном суду да утврђује чињенице битне за постојање кривичног
дела. Конкретно, један у основи јединствен догађај, који започиње као ремећење јавног реда и мира, а завршава као повреда телесног интегритета,
може се временски и садржински сагледати као две засебне целине, односно као два различита чињенична стања, једно у прекршајном, а друго у
кривичном поступку. У том случају учиниоцу не би у прекршајном и кривичном поступку биле стављене на терет исте чињенице, па не би дошло
ни до повреде начела ne bis in idem.
Полазећи од наведеног, а уважавајући праксу Европског суда за
људска права, Уставни суд сматра да специфичност и мане српског казненог законодавства, те "лутања" правосудне судске праксе не смеју довести
до тога да се уским тумачењем критеријума материјалног идентитета дела
из пресуде Золотухин против Русије, од 10. фебруара 2009. године и заштитом конвенцијског начела ne bis in idem, угрозе претежније конвенцијске обавезе сваке државе чланице, а то је пре свих, заштита права жр89
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тве на живот из члана 2. Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода, које представља највредније људско право, те права на
неповредивост телесног и душевног интегритета из члана 3. ове Конвенције. Стога Уставни суд сматра да је у циљу заштите претежнијег интереса, поред утврђеног критеријума чињеничног идентитета дела, потребно у
сваком конкретном случају размотрити и додатне, тзв. корективне критеријуме: а) идентитет заштићеног добра и тежине последице дела, б) идентитет санкције, како би се одговорило на питање да ли су дела због којих
се подносилац уставне жалбе гони или је осуђен у различитим поступцима иста (idem)".
Правило ne bis in idem, једно је од апсолутних права које се мора
поштовати апсолутно и без остатка. Да би била делотворна, Европска конвенција о људским правима рачунајући и Протоколе, она се мора тумачити, а према члану 32. став 1. Конвенције, посао њеног тумачења је поверен Европском суду за заштиту људских права. Тумачења Европског суда
за заштиту људских права су важан извор права за домаће судове, али је
обавезујућа и пракса Уставног суда. Врховни касациони суд је, као што се
то видело у неколико овде цитираних одлука примењивао и ове тзв. корективне критеријуме, уведене од стране Уставног суда, све у циљу правичног одлучивања. У будућој примени овог начела, неминовно је стално
праћење праксе Европског суда за људска права, која пракса је жива и мења се, као и праћење праксе Уставног суда, који је у сталном дијалогу са
Европским судом за људска права са једне стране али и са српским судовима. Само тако се може остварити јединство судске праксе, а уједно дати
и допринос смањењу броја уставних жалби и представки грађана Републике Србије Европском суду за људска права.
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Биљана Синановић
судија Врховног касационог суда

ЗАШТИТА ПРАВА ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ И ПОСТУПКУ
ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
Породица и насиље, жртва и насилник - то су социолошки, психолошки и филозофски феномени, реално највише зависни од друштвених
токова којима се право бави када треба разрешити њихову условљеност,
како би помогло повратку породице основним људским вредностима –
љубави, поштовању и привржености.
Правни оквир који подразумева поштовање права жртава и њихову
заштиту, укључујући све стандарде прихваћене од међународних институција већ постоји у Републици Србији. Постојање законске регулативе, ипак, није спречило појаву све тежих и суровијих облика насиља, па и насиља у породици, па тиме и све озбиљнијих патњи лица угрожених тим насиљем.
Судови се, у поступцима за које су надлежни, баве заштитом жртава унутар самих поступака што је у кривичном поступку, регулисано Закоником о кривичном поступку (ЗКП), али судске одлуке су основ за препознавање насиља, насилника и жртве и чине основ за обавезу осталих државних институција и органа, за поступање у смислу помоћи и заштите жртава
ван суда, као и превенцију и спречавање даљег вршења насиља.
Остварујући своју сврху, судови поступају поштујући законе – у
кривичним предметима пре свега ЗКП и Кривични законик (КЗ), али будући да су појавни облици законских појмова веома различити, а да је, у
суштини, једно од основних права свих грађана – право на једнаку судску
заштиту, поред познавања закона, потребно је подсетити се како су у судској пракси решена одређена питања.
Кривично дело насиља у породици
Радња и последица кривичног дела насиља у породици дефинисани су одредбом члана 194. КЗ, а круг лица према којима се ово кривично
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дело може извршити – као члановима породице, обухваћени су одредбом
члана 112. тачка 28. КЗ. Лица према којима се директно врши нека од радњи насиља одређена овим чланом спадају у круг чланова породице и препознати су као жртве насиља, с тим што су, према правилима постојеће
судске процедуре у складу са ЗКП, означени као оштећени. У овом раду
ће бити коришћен термин "жртве", који означава оштећена лица према
терминологији у ЗКП, као и жртве у ширем смислу, према терминологији
Европске конвенције о спречавању и борби против насиља над женама и
насиља у породици (11.5.2011. године).
Према ставу Врховног касационог суда израженом у пресуди Кзз
192/2014, као и у другим пресудама, из одредбе члана 112. став 28. КЗ,
"произлази да се преци супружника у правој линији крвног сродства сматрају члановима породице без обзира што не живе у заједничком домаћинству. Следствено изнетом, баба и деда окривљеног као њихови преци
у правој линији крвног сродства сматрају се чланом породице окривљеног
у смислу члана 112. став 28. КЗ.
Иако је ванбрачна заједница која ужива кривичноправну заштиту
у смислу одредаба кривичног закона у суштини дефинисана породичним
законом, те подразумева трајну заједницу живота ванбрачних партнера,
који се, као и њихова деца сматрају члановима породице без обзира на дужину трајања ванбрачне заједнице у време извршења кривичног дела.
Тако је у пресуди Врховног касационог суда Кзз 36/10 наведено:
"По налажењу Врховног касационог суда управо чињеница да су окривљени и оштећена почели да живе у стану који су заједно изнајмили,
указује на њихову намеру да формирају трајнију заједницу живота, без
обзира колико би она трајала, јер то свакако представља будућу, неизвесну околност, а таква заједница представља ванбрачну заједницу, па је
оштећена, заснивањем такве заједнице, стекла статус ванбрачног партнера
и самим тим статус члана породице у смислу одредбе члана 194. КЗ".
Разведени брачни другови спадају у круг чланова породице независно од постојања – заједничке имовине, заједничког места становања
или заснивања новог брака, уколико имају заједничко дете без обзира на
узраст детета.
Према ставу Врховног касационог суда израженом у одлуци Кзз
65/13 – "одређујућа чињеница да бивши супружници који не живе у зајед92
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ничком домаћинству имају статус члана породице, у смислу наведене законске одредбе, је чињеница да имају заједничко дете."
Угроженост као последица кривичног дела је осећање стрепње или
страха за физички, психички или социјални интегритет и то осећање може
трајати краће или дуже време и није зависно од броја радњи извршиоца које су до њега довеле. Озбиљност и тежина радњи као и број и понављање
радњи које стварају или продужавају осећање угрожености одређују његов
интензитет и трајање. Стога се не би могло, као правило, сматрати да мора
бити извршено више радњи да би дошло до угрожавања спокојства или душевног стања као последице са одређеним временским трајањем.
Врховни касациони суд је у више одлука изразио став да се код
кривичног дела насиља у породици из члана 194. КЗ, ради о тзв. последичној радњи извршења, која садржајно може бити различита, али се мора
тумачити у контексту начина извршења наведених у члану 194. став 1. КЗ
(примена насиља, претња да ће се напасти на живот или тело и дрско или
безобзирно понашање). Радња извршења предметног кривичног дела која
је, дакле, дефинисана последицом одређена је трајним глаголом, те се, у
смислу одредбе члана 112. став 30. КЗ сматра да је дело учињено ако је
радња извршена једном или више пута (пресуде Врховног касационог суда – Кзз 83/2012, 42/14).
У пресуди Кзз 1088/2014, Врховни касациони суд је навео: "радња
извршења кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 1. КЗ, је
примена насиља, односно употреба претње, као и дрско или безобзирно
понашање. Кривично дело, стога, може постојати и онда када је радња извршења предузета само једном, с тим што је неопходно да је ова радња
извршења таква да је објективно подобна да доведе до угрожавања спокојства, телесног интегритета или душевног стања члана породице. Исти
став изражен је и у пресуди Кзз 512/2016.
Поред овог става који је изражен и у пресуди Кзз 123/2013, Врховни касациони суд је истакао да у ситуацији када је "окривљени критичном
приликом, предузимањем радњи описаних у диспозитиву оптужног акта и
првостепене пресуде – ухватио оштећеног за уво, вукао за руку и тако га
извукао из учионице, вукао га по степеништу, ухватио га у пределу врата
руком савијеном у лакту... – несумњиво угрозио спокојство и телесни интегритет оштећеног, свог малолетног сина, што је довољно за постојање
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предметног кривичног дела. При томе је без значаја то што поступци
окривљеног објективно нису могли довести до телесних повреда оштећеног, како погрешно закључује другостепени суд када наношење телесних
повреда уводи као услов за постојање дела."
Када је више радњи поновљено према једном лицу – члану породице тада се најчешће ради о једном кривичном делу. У пресуди Кзз 565/2015
Врховни касациони суд је навео да "суд треба да има у виду да је окривљени у краћем временском периоду, у два наврата, на сличне начине – први
пут вређањем и ударањем малолетног оштећеног по глави, а други пут само
вређањем малолетног оштећеног, угрозио спокојство, телесни интегритет и
душевно стање члана своје породице – свога малолетног сина, те да се
услед тих радњи које је предузимао окривљени, оштећени налазио у једном
континуираном стању које је започело 11.12.2012. године, када му је окривљени упутио речи увреде и више пута га ударио по глави и наставило се и
21.1.2013. године, када га је окривљени вређао. Стога је Врховни касациони
суд отклонио повреду закона преиначењем правноснажних пресуда и окривљеног уместо за два кривична дела насиља у породици из члана 194. став
3. у вези става 1. КЗ, огласио кривим за једно кривично дело насиља у породици из члана 194. став 3. у вези става 1. КЗ."
Када су радње кривичног дела извршене према више чланова породице тада се ради о онолико кривичних дела колико има пасивних субјеката насиља. Тако је у пресуди Кзз 642/14 наведено да је "сходно одредби члана 194. КЗ – заштитни објекат предметног кривичног дела сваки
члан породице окривљеног, чији је статус дефинисан одредбом члана 112.
став 28. КЗ. У конкретном случају то су – бивша супруга са којом окривљени има децу и малолетни син окривљеног. Окривљени је одвојеним
радњама према овим оштећеним лицима извршио два кривична дела па су
радње окривљеног правилно квалификоване, будући да се ради о реалном
стицају и правилној примени одредбе члана 60. ст. 1. и 2. КЗ."
Тешка телесна повреда или тешко нарушавање здравља означени
као квалификаторни елементи у ставу 3. члана 194. КЗ не могу бити обухваћени умишљајем окривљеног као извршиоца кривичног дела насиља у
породици, већ његовим нехатом. Тако је у пресуди Кзз 1081/2015 наведено: " У конкретном случају окривљени је радњама описаним у изреци првостепене пресуде, са умишљајем остварио сва битна обележја кривичног
дела из члана 194. став 1. КЗ, али и обележја кривичног дела тешка теле94
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сна повреда из члана 121. став 1. КЗ. У таквој ситуацији, окривљени није
могао бити оглашен кривим за квалификовани облик кривичног дела насиља у породици из члана 194. став 3. у вези става 1. КЗ, јер се у овом случају, тешка телесна повреда нанета са умишљајем не може сматрати квалификаторном околношћу за кривично дело из члана 194. КЗ, с обзиром
на то да умишљајно наношење тешке телесне повреде приликом извршења предметног кривичног дела представља засебно кривично дело, па је
окривљени евентуално могао бити оглашен кривим за стицај кривичних
дела из члана 194. став 1. и члана 121. став 1. КЗ.
"Предузимање више радњи у једном дужем временском периоду
не представља кривично дело у продуженом трајању већ једно кривично
дело, угрожавања спокојства, телесног интегритета или душевног стања
члана своје породице, дакле, ради се о трајном кривичном делу које се може извршити са једном или више радњи и чија последица може трајати и
дуже време. Имајући у виду да се код трајних кривичних дела рок застарелости кривичног гоњења рачуна од престанка противправног стања, то
је очигледно да у овом случају није наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења," што је став који је изражен у пресуди Кзз 1182/2014.
Према томе, у оваквој ситуацији застарелост почиње да тече од престанка
стања угрожености као последице извршења кривичног дела.
У ситуацијама када је правноснажно одбијена оптужба или донета
ослобађајућа пресуда погрешном применом закона, Врховни касациони суд
може само да констатује повреду закона у корист окривљеног. Иако су одступања од судске праксе дозвољена, она морају бити посебно аргументована тако да могу оправдати различитост поступања у истим ситуацијама. У
супротном, таква поступања стварају неуједначеност судске праксе која изазива правну несигурност грађана и нарушава поверење у судску власт. Ради
отклањања последица уочених неправилности у ситуацијама када, због законских ограничења, Врховни касациони суд није у могућности да отклони
повреде, па чак нити да их формално констатује у својој одлуци, потребно би
било установити механизме боље сарадње са Републичким јавним тужиоцем
као тужиоцем овлашћеним за подношење захтева за заштиту законитости.
Статус оштећеног лица према Законику о кривичном поступку
Иако ЗКП не идентификује појам жртве, овај закон у одредбама
чл. 50-57, одређује права оштећеног која у знатној мери одговарају прави95
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ма жртве у процесном смислу, као и праву на заштиту и подршку која
признају европски стандарди. Осим општих права ЗКП познаје могућност
одређивања статуса посебно осетљивог сведока у одредбама чланова 103.
и 104, која се, међутим, по мишљењу аутора овог рада, не користи довољно и то како у односу на лица директно оштећена кривичним делом, тако
и у односу на жртве насиља у ширем смислу.
Имајући у виду специфичну, емотивно засновану природу односа
у породици као и многобројне и прикривене аспекте угрожености жртве,
те могућност секундарне виктимизације, свакако треба дати статус посебно осетљивог сведока жртвама насиља у породици. Иако су и ЗКП-ом
предвиђени, а и у судској пракси прилично изграђени механизми за помоћ
оштећеним лицима, ипак нису у досадашњој судској пракси, на одговарајући начин препозната малолетна лица из круга чланова породице, у ситуацијама када насиље није директним радњама према њима извршено. Деца и малолетна лица, по природи њиховог узраста, бивају угрожени како
психички тако и економски и, иако озбиљно угрожени, често тога нису
свесни. Чињеница да су они зависни од одлука њихових родитеља или лица која се о њима старају, чине их посебно осетљивим и повећавају обавезу надлежних државних органа да препознају њихов статус у породичном
насиљу и да та лица у току кривичног поступка и ван њега, посебно заштите. Угрожавање спокојства или душевног стања су свакако последице
примене насиља или безобзирног или дрског понашања упућених њима,
али и члановима њихове породице које код малолетних особа остављају
теже последице на њихов тренутни и будући развој, па и та лица треба
третирати као оштећене и обратити посебну пажњу на њихова права на
заштиту и превенцију од насиља.
Зато је важно посветити посебну пажњу малолетним сведоцима,
те њима обавезно дати статус посебно осетљивих сведока са свим правима која је ЗКП кроз тај институт омогућио, и то ако се њихово саслушање
у кривичном поступку не може избећи. Малолетници - оштећени кривичним делом уживају заштиту према Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, али у сваком
случају обавеза је свих органа у поступку да деци и малолетним лицима и
као жртвама и као сведоцима, обезбеди посебне мере заштите, водећи при
томе рачуна о њиховим најбољим интересима.
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Исказ оштећеног у кривичним поступцима за насиље у породици
је често једини директни доказ па представља ослонац за оптужбу. Обавеза је, међутим, државних органа да прикупљају и друге доказе, како непосредне тако и посредне, а да кривично гоњење и оптужба не зависе од воље и могућности оштећених да сарађују са органима гоњења, па сходно
томе ни да сведоче. Будући да, према одредбама ЗКП, сведок па и сам
оштећени има могућност да се користи привилегијом несведочења, у
пракси се, у таквим ситуацијама поставило питање законитости других
доказа који, на неки начин, потичу од привилегованог сведока.
Разматрајући ово питање Врховни касациони суд је на седници
Кривичног одељења 15.3.2017. године подржао усаглашени став апелационих судова Републике Србије који гласи: "У процесној ситуацији када
привилеговани сведок, сходно одредби члана 94. ЗКП, користи своје право да не сведочи, може се користити као доказ на коме се може засновати
пресуда – исказ сведока који сведочи о ономе што му је привилеговани
сведок рекао о кривичноправном догађају који је предмет кривичног поступка, јер сведок на тај начин само сведочи о чињеницама које је својим
чулима опазио, а одредбама ЗКП, није прописано да се овакав исказ не
може користити у поступку."
Поштујући европске стандарде и ценећи законитост доказа према
одредбама ЗКП, Врховни касациони суд је у својој одлуци Кзз 565/15 између осталог навео следеће: "Извештај Центра за социјални рад је доказ који
је прибављен у складу са тада важећим Закоником о кривичном поступку и
који је у прописаном облику издат од Центра за социјални рад, те сам за себе представља законити доказ. При томе чињеница да је малолетни оштећени искористио своје законско право да не сведочи у предметном поступку,
не може утицати на законитост наведеног доказа, већ само на законитост
исказа који је малолетни оштећени дао као сведок, а који је решењем суда
издвојен из списа и није коришћен као доказ у овом поступку."
Иако не би требало да постоји дилема у односу на поступак који
се води због насиља у породици по Породичном закону, овакво питање је
постављено у пракси, па је ВКС у својој одлуци Кзз 782/14 одговорио на
следећи начин: " Гаранција правне сигурности у казненом праву говори о
непоновљивости поступка за кривично дело као и за свако кажњиво дело
што подразумева правноснажно окончање поступка пред било којим органом који по закону изриче казне. Поступак који је правноснажно окончан
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у поступку ради заштите од насиља у породици, односи се на породичне
односе који су уређени породичним законом, који између осталог, уређује
и заштиту од насиља у породици али у парничном поступку. Дакле, побијаном правноснажном пресудом окривљени је оглашен кривим због кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 1. КЗ, а поступак који
је, према наводима захтева, правноснажно окончан не односи се на кажњиво дело, за које се по закону може изрећи казна, те се, по налажењу
Врховног касационог суда не ради о пресуђеној ствари која би искључила
кривично гоњење у односу на окривљеног."
Осим права да одлуче о свом сведочењу пред судом у својству
привилегованих сведока, жртве породичног насиља као и остали оштећени имају право на имовинскоправни захтев. Иако им је то право дато, ЗКП
није установио безусловну обавезу суда да о постављеном захтеву одлучи
када има довољно доказа. Законска одредба члана 252. ЗКП, одређује да
ће се имовинскоправни захтев расправити само ако се тиме не би значајно
одуговлачио кривични поступак што јесте разлог да се о већини имовинскоправних захтева у оваквим предметима не одлучује кривичном пресудом односно да и сами оштећени изјаве да ће имовинскоправни захтев поставити у парничном поступку.
Иако је лице које је овлашћено за подношење захтева – сам оштећени који је дужан и да поднесе доказе, ово лице према ЗКП-у има и право да буде поучено и информисано, па га треба поучити да може користити ово своје право и тиме га охрабрити да ово право користи подневши и
одговарајуће доказе у кривичном поступку, при чему нема сметњи да ове
доказе прикупи и јавни тужилац.
Имовинскоправни захтев би требало код кривичног дела насиља у
породици да се односи претежно на накнаду нематеријалне штете, а евентуално и материјалне штете. Иако је, наизглед, питање нематеријалне штете и
њене накнаде, системски везано за парнични поступак, у стварности тако
не би морало да буде. Одлучивање о постојању нематеријалне штете је везано за налаз и мишљење судског вештака одговарајуће области. Ово питање је често важно и за сам кривични поступак јер је и овде стручно лице –
судски вештак овлашћен за процену постојања трауме или телесне повреде
или стања угрожености насталог психичким или економским злостављањем или застрашивањем, или чак процену способности оштећеног да због
специфичне ситуације и односа са окривљеним учествује у кривичном по98
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ступку. Овакву процесну ситуацију – ангажовање судског вештака за одговоре на ова питања, могуће је искористити постављањем захтева вештаку
да определи висину нематеријалне штете, када је њен основ већ утврдио.
На основу одговора на тај захтев, могуће је донети и одлуку о висини нематеријалне штете и, у случају осуђујуће пресуде, обавезати окривљеног на
њено плаћање, у оквиру усвајања –макар и делимично – имовинскоправног
захтева. Досуђивање имовинскоправног захтева за жртву кривичног дела
насиља у породици не значи само накнаду, јер њена висина није од пресудног значаја, али значи за жртву охрабрење да учествује у кривичном поступку, те помоћ да се, бар привремено ослободи економске зависности и
осамостали, као и повратак поверења у државне органе и вољу да кроз институције система оствари своја елементарна људска права.
Вреди напоменути да жртва, тек када јој је имовинскоправни захтев досуђен стиче право на жалбу на пресуду, па тиме и учешће у другостепеном поступку, што такође представља вид сигурности и поверења у
систем.
Када се има у виду чињеница да се само незнатни број имовинскоправних захтева код ових кривичних дела одлучи у кривичном поступку, а
да се, управо због такве судске праксе мали број жртава одлучује за подношење имовинскоправног захтева, те да се у парничном поступку жртва поново саслушава, изведени докази поново изводе, а насилнику који је осуђен
- поново даје могућност да испитује и суочава се са жртвом, намеће се закључак да је секундарна виктимизација директна последица неефикасности
у регулисању права жртве кривичног дела, али и да се њен положај у кривичном поступку може изменити другачијим поступањем суда.
Европске конвенције и пракса Европског суда за људска права
Европски суд за људска права (Суд) у својим одлукама које за
предмет имају повреде људских права кроз насиље у породици разматра
повреде одредаба члана 2 (право на живот) 3(забрана мучења), 4 (забрана
ропства и принудног рада) и 8 (право на поштовање приватног и породичног живота) Европске конвенције о основним људским правима (ЕКЉП)
али се свакако не може занемарити ни разматрање у оквиру члана 14. (забрана дискриминације) која се у теоретском смислу може сматрати повезујућом основом забране повреда ових права у материјалном смислу, али
и основом процедуралног аспекта примене Европске конвенције у смислу
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разматрања обавеза државе које произилазе из члана 13 (право на делотворни правни лек) Конвенције.
Предмет Контрова против Словачке (мај 2007)
Ово је један од првих случајева породичног насиља у коме се
ЕСЉП детаљно бавио стварном обавезом државе да уведе заштитне мере
којима би се спречило да се постојећи ризик од озбиљног насиља материјализује. Да би се успоставила обавеза државе да превентивно делује, потребно је да су надлежни органи знали или могли знати да постоји стварна и непосредна опасност за живот одређене особе од криминалних радњи
неког лица. Суд је препознао да постоји проблем у вези са пријављивањем
породичног насиља због тога што се оно дешава иза затворених врата и
жртве су често уплашене или се осећају осрамоћено да би га пријавиле.
У овом предмету подноситељка представке је поднела кривичну
пријаву против супруга који ју је физички малтретирао и нанео телесне
повреде за које је поднела и медицинску документацију, те је навела да је
дуго времена изложена његовом физичком и психичком злостављању. Након краћег времена, она је, заједно са супругом дошла у полицију и одустала од своје пријаве, након чега су, у неколико наврата рођаци, па и сама жртва, полицији јављали да пријављени има оружје и прети да ће убити себе и децу. Полицијска патрола је отишла на лице места и констатовала да је пријављени отишао пре њиховог доласка. Сутрадан, пријављени
је убио двоје заједничке деце и себе.
Суд је нашао да је представка основана и да јесте дошло до повреде члана 2. и 13 ЕКЉП.
Између осталог, образлажући конкретне пропусте на страни надлежних државних органа, Суд је нашао да је полиција била дужна да: региструје кривичну пријаву, одмах покрене истрагу против пријављеног и
иницира кривични поступак, да евидентира позиве за интервенцију, да
процени развој ситуације и предузме одређене мере поводом пријаве да
лице има оружје и прети да ће га употребити. Уместо свега тога, како је
наведено, један од полицајаца је помогао подноситељки пријаве када је са
супругом дошла, да измени кривичну пријаву тако да се поводом ње не
мора ништа предузимати. По ставу Суда оваквим пропустима и погрешним поступањем полиција није испунила своје обавезе а директна последица тог пропуста је смрт деце подноситељке пријаве.
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Одредба члана 13. ЕКЉП је такође прекршена, јер је подноситељки пријаве требало бити омогућено право на подношење захтева за компензацију, због нематеријалне штете, али такво правно средство јој није
било доступно.
Предмет Талпис против Италије (2017. година)
У овом предмету је разматрано насиље у породици које је подноситељка представке трпела од супруга, а које је резултирало убиством њеног сина и покушајем њеног убиства. Суд је нашао да је учињена повреда
одредбе члана 2. ЕКЉП, тако што су, пропуштајући да предузму хитну
акцију поводом пријаве поднете од подноситељке представке, надлежни
органи ту пријаву обесмислили, лишивши је било каквог ефекта и тако
створили ситуацију некажњивости погодну за вршење и понављање насиља у породици, што је на крају довело до смрти сина подноситељке и покушаја њеног убиства.
Осим ове повреде Суд је нашао и повреду одредбе члана 3. ЕКЉП
у погледу пропуста државних органа да предузму мере на које су обавезани – да заштите подносиоца представке од радњи породичног насиља. Наглашено је да је подноситељка са својом децом живела у условима стварног насиља – толико озбиљног да се квалификује као мучење, а начин на
који су надлежни органи водили кривични поступак указује и на судску
пасивност која је неодговарајућа принципу забране мучења предвиђеном
одредбом члана 3. ЕКЉП.
Суд је закључио да је учињена и повреда одредбе члана 14. у вези
чланова 2. и 3. ЕКЉП, налазећи да је подноситељка жртва дискриминације због неактивности надлежних органа, који су потценили насиље и тиме
га у ствари подржали.
Предмет Опуз против Турске (2009. година)
У овом предмету радило се о томе да је подноситељки представке
и њеној мајци дуги низ година претио, нападао и физички их злостављао
њен супруг. Ове две жене су подносиле бројне пријаве тврдећи да су њихови животи били у опасности, а супруг би сваки пут био испитан и затим
пуштен. У више случајева оне су повлачиле своје пријаве али и објашњавале да их је супруг малтретирањем на то натерао претећи да ће их убити.
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Он је једном избо своју супругу ножем седам пута и за то кажњен новчаном казном у вредности од око 385 евра коју је могао да плати у ратама.
Када су на крају оне покушале да се одселе супруг је убио своју ташту, па
је осуђен за убиство на доживотну робију, али је пуштен на слободу, након чега је његова супруга тврдила да је он наставио да јој прети. Суд је
нашао да је дошло до повреде члана 2. и члана 3. ЕКЉП, у вези са пропустом државе да заштити подноситељку. Сама чињеница да су жртве више
пута подносиле и одмах повлачиле кривичне пријаве према извршиоцу
који је једној подноситељки муж, а другој зет (ћеркин муж), по налажењу
Суда ни у ком случају није ослободила Турске власти њихове одговорности да делују. Стога су Турске власти прекршиле одредбу члана 2. Конвенције, јер нису заштитиле право на живот мајке подносиоца представке
при чему не могу да се позивају на понашање жртава покушавајући да тиме одбране своје непоступање. Суд је установио да Турска није успела да
успостави и спроведе систем за кажњавање насиља у породици и да заштити жртве, а да власти чак нису ни користиле заштитне мере које су им
биле доступне и обуставиле су поступак уз образложење да се ради о "породичној ствари", игноришући разлоге повлачења пријава. По мишљењу
Суда требало је да постоји правни оквир на основу кога би се кривични
поступак покренуо без обзира на то да ли су пријаве повучене или нису.
Исте власти су прекршиле и одредбу члана 3. Конвенције, јер је
Суд нашао да је одговор на понашање учиниоца, обзиром на тежину и последице његових радњи према супрузи и њеној мајци био изразито непримерен. Непримереност одговора на насиље се огледа у краткотрајним затворским и изреченим новчаним казнама за тешке повреде нанете мајци
подноситељке.
Налазећи да је дошло до повреде члана 14. ЕКЉП, Суд је користио извештаје међународних и локалних невладиних организација и запазио да је општа и дискриминаторска судска пасивност у Турској створила климу која је погодовала насиљу над женама у породици.
Ова пресуда је значајна и због тога што је Суд констатовао да се
проблем насиља у породици манифестује у оквиру личних односа и у затвореним условима, мада не погађа увек само жене. Са аспекта тумачења
појма насиља у породици, вредно је напоменути да је Суд закључио да,
иако је било интервала између појединачних догађаја, укупно насиље треба сагледати као непрекинути ланац насиља, што значи да злостављање
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коме су жртве биле подвргнуте и чињеницу да власти нису предузеле мере заштите, треба тумачити као континуирано кршење Конвенције.
Предмет Бевасква против Бугарске (2008. године)
Подносилац представке Валентина Бевасква је више пута тучена
од супруга у току брака и бракоразводне парнице, а он је, осим тога, насилно одводио њиховог малолетног сина и дуже га задржавао. Она је задобијала повреде које је доказивала медицинском документацијом и догађаје пријављивала полицији и тужилаштву више пута, предлажући одређивање привремених мера према супругу. Захтеви за привременим мерама нису били благовремено окончани, нити су их судови сматрали приоритетним, а одговор полиције је био да се ради о приватној ствари која
захтева приватну тужбу. И након развода брака бивши супруг је наставио
да је туче, али је полиција одбила да предузме мере.
У овом предмету Суд је нашао да је дошло до повреде члана 8.
ЕКЉП, обзиром на збирно дејство пропуста домаћих судова да усвоје привремене мере, дају приоритет ситуацији која је негативно утицала на подносиоце – Валентину Бевасква и пре свега њеног сина (другог подносиоца),
који је био дете. Нестатак одговарајуће реакције власти довео је до пропуста у пружању помоћи подносиоцима, што је у супротности са позитивним
обавезама државе по члану 8. ЕКЉП, у вези са обезбеђивањем поштовања
њиховог приватног и породичног живота. Суд је посебно нагласио да је
третирање овог спора као "приватне ствари", било неспојиво са обавезом
власти да заштити породични живот подносилаца представке.
Предмет Е.С. и др., против Словчаке (2009. година)
Прва подноситељка представке Е.С. је напустила супруга 2001. године и поднела кривичну пријаву против њега због тога што је малтретирао њу и децу (троје малолетне деце). Он је осуђен за злостављање у породици и сексуално злостављање али је Суд одбио њен захтев да му буде
наређено да напусти њихов дом, јер је Суд установио да није овлашћен да
му ограничи приступ стану, због чега су и она и деца били приморани да
напусте стан и промене своју средину.
Суд је нашао да држава није успела да подноситељима обезбеди
непосредну заштиту која је била неопходна због насиља над њима, што
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представља повреду члана 3. ЕКЉП. Налазећи да су власти извршиле и
повреду члана 8. ЕКЉП, Суд је приметио да је подноситељима била потребна хитна заштита а не заштита након годину или две дана. Осим тога,
првој подноситељки није омогућено да суд одлучује о праву на становање
пре окончања поступка о разводу брака, нити јој је омогућено да поднесе
захтев за издавање налога којим би се њен бивши супруг иселио из породичне куће, због чега су она и њена деца били без делотворне заштите у
периоду пре окончања развода брака. На овај начин повређено је њихово
право на заштиту приватног и породичног живота.
Предмет Еремиа и друг против Републике Молдавије (2013. године)
Први подносилац представке и њене две ћерке су се жалиле на
пропуст молдавских власти да их заштите од злостављања и насилничког
понашања њиховог супруга односно оца.
Суд је нашао да је дошло до повреде члана 3. ЕКЉП због тога што
надлежни органи, иако су имали сазнања о злостављању нису успели да
предузму делотворне мере против супруга и да подноситељку заштите од
даљег насиља у породици. Осим тога, Суд је нашао да је дошло до повреде
члана 8. ЕКЉП у односу на ћерке, с обзиром на то да, упркос штетним психолошким ефектима које је на њих имало присуствовање насиљу које је
њихов отац вршио над мајком у породичној кући, предузете су малобројне,
односно нису предузете никакве мере да се спречи понављање таквог понашања. Дошло је и до повреде члана 14. у вези члана 3. ЕКЉП, а поступање
власти није представљало само обичан пропуст или кашњење у решавању
насиља, већ је довело до одобравања таквог насиља и одржавало дискриминаторски однос према првом подносиоцу представке као жени.
Из наведених пресуда Европског суда за људска права може се закључити да је превасходно правно средство којим се делотворно може
утицати на одвраћање од насиља и заштиту основних вредности – права
на живот и породичног и личног живота жртава – кривични поступак који
мора бити ефективан, вођен без предрасуда у односу на жртве и благовремено и законито окончан, ради ефикасног постизања његове сврхе.
Осим наведеног, из праксе ЕСЉП могу се извући закључци и о
ширим обавезама државе по питању заштите права жртава, у смислу
предузимања разумних превентивних оперативних мера у циљу благовре104
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меног реаговања у случајевима насиља над женама и породичног насиља
где државни органи знају или могу да знају да постоји стварни ризик.
Мере морају бити довољне да ефикасно одврате од аката насиља и
спрече његову реализацију. Ова обавеза постоји чак иако се претње од насиља нису реализовале облику физичког насиља. Где је потребно, власти
морају деловати по службеној дужности чак и мимо изражене воље жртве.
У зависности од околности заштита може подразумевати привремене мере пре него што трајне мере буду установљене.
Претерано крута правила могу отежати приступ заштити од насиља и, уместо тога, потребно је установити флексибилне начине реаговања
на ситуације насиља.
Што се тиче заштите деце од насиља у оквиру породице, важно је
напоменути да је интерни карактер насиља у породици превазиђен, тако да
је према садашњем стању ствари, већина европских земаља на одговарајући
начин изменила своје законе. Међутим, по судској пракси ЕСЉП, само кодификовање неког преступа није довољно да се спречи тај вид забрањеног
понашања услед начела које налаже да права буду практична и делотворна,
због чега, по израженом ставу у пресудама, донети закони морају бити пропраћени делотворном истрагом и гоњењем таквих поступака. Спречавање
таквог понашања обухвата и мере које власти предузимају пре него што се
такав поступак догоди. Због тога посебну пажњу треба посветити члану 9.
став 1. Конвенције о правима детета, којим је утврђено да деца не треба да
буду одвојена од свог породичног окружења осим када надлежне власти
одреде да је такво одвајање неопходно у најбољем интересу детета, што је
иначе један од основних критеријума за оцену одговора државе на обавезу
заштите деце од насиља, па и од породичног насиља.
Истанбулска конвенција и Закон о спречавању насиља у породици
Улога државе се, као што је опште познато, према свему наведеном не може разматрати само кроз доношење адекватних прописа којима
се ствара законодавни основ као реализација обавеза преузетих ратификовањем међународних уговора и прихватањем конвенција, већ кроз ефективну примену у пракси тих обавеза. Ово значи и стварање одговарајуће
базе за примену обавезе, те на тај начин треба посматрати и доношење Закона о спречавању насиља у породици (2017. година).
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Европски суд за људска права се кроз своје пресуде одредио према многим питањима, која су специфична за насиље у породици и обавезе
државе потписнице ЕКЉП у односу на заштиту жртава. Ти ставови су
временом постали део законодавног оквира израженог кроз одредбе Конвенције о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулска конвенција – 11.5.2011. године), чији је Република
Србија потписник од 2014. године.
Из одредби Истанбулске конвенције, поред обавеза које се односе
на заштиту жртава у кривичном поступку, чија је већина већ обухваћена
Закоником о кривичном поступку Републике Србије, предвиђене су и друге мере, уз учешће других државних органа, које би требало да омогуће
заштиту права жртава током свих фаза кривичног процеса, али и предузимање превентивних оперативних мера и мера за прикупљање доказа. Одредбе чланова 51, 52. и 53. те Конвенције, посебно налажу обавезу обезбеђења хитног и одговарајућег укључивања надлежног органа унутрашњих
послова у превенцију и заштиту од свих облика насиља. Државе потписнице су обавезне да предузму законодавне и друге мере ради обезбеђења
вршења процене ризика, координисане подршке жртвама као и могућности предузимања хитних мера заштите у смислу издавања налога у ситуацијама непосредне опасности – учиниоцу насиља у породици да напусти
место становања жртве на довољан временски период, као и забрану да
уђе у стан односно ступи у контакт са жртвом или угроженом особом.
Следећи ове обавезе преузете потписивањем и ратификовањем
Конвенције, Србија је донела Закон о спречавању насиља у породици, чија је сврха превенција насиља у породици, заштита жртава и прикупљање
података ради праћења и ефикасног реаговања државних органа, а у крајњој линији ради смањења обима насиља и одвраћања од њега.
Тај закон, као новину уводи поступање надлежне службе полиције
која има искључиву иницијативу за покретање поступка доношења одлуке
о хитним мерама. Полицијска наредба која има дејство 48 сати може се,
по предлогу јавног тужиоца, продужити решењем суда најдуже за 30 дана. Обавеза хитног поступања је решена тако што је у временски оквир од
48 сати – колико важи полицијска наредба о хитној мери – уклопљено поступање јавног тужиоца и суда који у том року доноси решење о хитној
мери, које се преко полиције уручује у полицијској станици пре истека рока од 48 сати у тренутку када је учинилац у обавези да се јави надлежном
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полицијском органу. На тај начин требало би да се постигне временска
ефикасност, јер би у супротном, било тешко у кратком временском периоду решење доставити могућем учиниоцу.
Суд доноси решење само на основу писмене документације и изјаве могућег учиниоца дате полицијском службенику, а без његовог непосредног саслушања. Ипак, у закону је наглашено да се приликом доношења решења посебно обрати пажња на изјаву могућег учиниоца, а по мишљењу аутора овог рада, нема законских сметњи да се могућем учиниоцу, уколико жели, омогући давање исказа пред поступајућим судијом.
Процена ризика, као веома важан аспект овог закона, који суштински оправдава одлучивање о хитним мерама, поверена је посебно обученом полицијском службенику, који је дужан да, осим изјаве могућег учиниоца, прибави и све доступне податке у вези са њим, као и у вези са породицом и са жртвом. Иако овим законом није предвиђен као посебан део,
узимање изјаве жртве, ово би требало да буде саставни део списа и значајан део процеса процене ризика. Осим изјаве жртве за овај поступак је посебно важна сарадња и прибављање извештаја од Центра за социјални
рад. У великом броју случајева овај извештај са свим расположивим подацима и о жртви и о могућем учиниоцу могао би да буде веома важан документ за процену ризика и доношење одлуке.
Суд доноси одлуку на предлог јавног тужиоца који суду доставља
прикупљене доказе и у обавези је да поступи у року од 24 сата. Врло је
значајно да суд притом, водећи рачуна о свим основним људским правима
могућег учиниоца, превасходно има на уму заштиту жртве и превентивно
деловање које својом одлуком установљава, а управо ради спречавања
или онемогућавања насиља у породици, што је основна сврха Закона о
спречавању насиља у породици. Ради потпуног и трајног остваривања заштите и подршке жртвама, овај закон предвиђа формирање група за координацију и сарадњу које су дужне да израђују индивидуалне планове заштите и подршке жртвама, које ће се бавити не само применом овог закона у поступку заштите жртава од насиља, већ и њиховом заштитом у текућим судским поступцима, и у том смислу сарађивати са надлежним јавним тужилаштвима.
Овим законом се реализује и право жртве насиља на информисање, што је иначе право које би жртве, сходно Истанбулској конвенцији,
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требало да уживају и у кривичном поступку. Уз ово, Законом је предвиђено и право жртве насиља у породици, на бесплатну правну помоћ у складу
са посебним законом.
Евиденције које су надлежни органи дужни да воде у складу са одредбама Закона о спречавању насиља у породици, би у будућности требало да знатно олакшају прикупљање доказа, те да, не само омогуће ефикасну примену овог закона, већ да учине бржим и делотворнијим и кривичне поступке због кривичних дела наведених у овом закону. Стога, иако је
овај закон унео знатне новине у поступању надлежних полицијских органа, али и потребу хитног реаговања бројних државних институција па и
надлежних судова, за очекивати је да ће се његовом применом пре свега
утицати на могуће учиниоце насиља у породици и то тако да од вршења
насиља одустану или да са насиљем престану, а што је још важније требало би да се развију механизми за охрабривање жртава да насиље и учиниоце пријаве и да очекују одговарајућу реакцију система у смислу препознавања њиховог положаја, те благовременог пружања помоћи и заштите
од могућег извршења кривичног дела.
Закон о спречавању насиља у породици је директна последица
обавеза Републике Србије насталих ратификовањем Истанбулске конвенције, али исто тако и тумачења обавеза државе у погледу реакције али и
превентиве ради спречавања насиља у породици, изнетих у пресудама
Европског суда за људска права, па, и када се појављују одређене дилеме,
треба га у том светлу разумети и његовим примењивањем у пракси обезбедити његову делотворност.
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Драган Јоцић
судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

ПОВРЕДА НАЧЕЛА ЗАКОНИТОСТИ
КАО ПОСЛЕДИЦА ОГРАНИЧЕНОГ ПОСТУПАЊА
ДРУГОСТЕПЕНИХ СУДОВА
Увод
Одлуком Уставног суда Уж 9529/2013 донетој на седници већа одржаној 20. октобра 2016. године усвојена је уставна жалба изјављена против
пресуде Апелационог суда у Нишу Кж1 3318/13 од 4. новембра 2013. године и утврђено да је подносиоцу уставне жалбе повређено право на правну
сигурност у казненом праву, из члана 34. став 4. Устава Републике Србије.
Ставом другим одлуке, поништена је пресуда Апелационог суда и
одређено да исти суд донесе нову одлуку о жалбама окривљеног и његовог браниоца.
Уставни суд је утврдио да је пресудом прекршајног суда од 9. августа 2010. године (која је постала правноснажна 21. августа 2010. године, а
извршна 06. септембра 2010. године), подносилац уставне жалбе оглашен
кривим због прекршаја и да му је изречена казна. Потом је пресудом
основног суда, која је постала правноснажна 04. новембра 2013. године
доношењем оспорене пресуде Апелационог суда у Нишу, подносилац
уставне жалбе оглашен кривим због извршења кривичног дела и изречена
му је кривична санкција.
Уставни суд је закључио да је оспореним пресудама дошло до повреда начела ne bis in idem. Суштина образложења одлуке Уставног суда
гласи:
"Уставни суд додатно указује на део образложења оспорене пресуде Апелационог суда у Нишу у коме је наведено да је након изјављених
жалби достављен том суду поднесак везан за повреду начела ne bis in
idem, али да "у том правцу пресуда није оспоравана благовремено изјављеним жалбама", те да "Апелациони суд по том основу није ни могао да
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размотри наводе из поменутог поднеска". Уставни суд наглашава да повреда наведеног начела, сагласно одредби члана 438 став 1 тачка 1 Законика о
кривичном поступку представља апсолутно битну повреду одредаба кривичног поступка, те да је Апелациони суд у Нишу ову околност морао да
узме у обзир.
С обзиром на све напред изложено, Уставни суд је утврдио да је
подносиоцу уставне жалбе повређено право на правну сигурност у казненом праву, зајемчено одредбом члана 34 став 4 Устава Републике Србије,
па је уставну жалбу усвојио, сагласно одредби члана 89 став 1 Закона о
Уставном суду, одлучујући као у тачки 1 изреке.
Уставни суд је оценио да се штетне последице учињене повреде
права могу отклонити поништајем оспорене другостепене пресуде и одређивањем да Апелациони суд у Нишу поново одлучи о жалбама окривљеног, овде подносиоца уставне жалбе и његовог браниоца, изјављеним против првостепене пресуде, па је, сагласно одредби члана 89 став 2 Закона,
одлучио као у тачки 2 изреке."
На први поглед
Уставни суд наведеном одлуком занемарује односно крши одредбе
чланова 345 и 349 ЗКП о припремном рочишту, које обавезују окривљеног и
браниоца да се изјасне који део оптужнице оспоравају и да ће се на главном
претресу изводити само докази у вези са оспореним делом оптужнице.
Такође и одредбе чланова 356 и 395 ЗКП којима је председник већа
овлашћен да одбије доказни предлог, ако оцени да је реч о доказу за који
су странке и бранилац знали у току припремног рочишта или након одређивања главног претреса, али га без оправданог разлога нису предложили.
Пресуда прекршајног суда је постала правноснажна 21. августа
2010. године а извршна 06. септембра 2010. године, док је првостепена
пресуда кривичног суда донета 02. јула 2013. године а Апелационог суда
04. новембра 2013. године. Дакле, кривичне пресуде донете су три године
после правноснажности прекршајне пресуде, те очигледно није било
оправданих разлога да се приговор пресуђене ствари истакне у првостепеном поступку ии у жалби.
Одлука Уставног суда занемарује и одредбе чланова 443, 436 последњи став, 456 ЗКП и друге које се односе на благовременост жалбе те и
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одредбе о ограниченом обиму испитивања првостепене пресуде основом,
делом и правцем побијања који су истакнути у жалби.
Напушта се, односно мења се и пракса ранијег Врховног суда Србије:
Када жалба, изјављена у корист оптуженог, не садржи образложење, већ је образложење за ту жалбу фактички дато тек у одговору жалиоца
на жалбу супротне странке, такав одговор на жалбу се може третирати и
као истовремено образложење (непотпуне) жалбе једино онда када је и одговор на жалбу поднет у законском року за изјаву жалбе, односно у року
остављеном жалиоцу од стране суда. Међутим, ако је одговор на жалбу,
који у себи садржи истовремено образложење жалбе, поднет после протека тих рокова, у њему дато образложење неће се третирати као благовремена допуна жалбе. У таквом случају, првостепена пресуда се има испитати само у границама прописаним чланом 376 став 2 ЗКП (став седнице
кривичног одељења Врховног суда Србије од 17. марта 1976. године).
Образложење жалбе против првостепене кривичне пресуде које је
поднето после истека законског рока за изјављивање жалбе, другостепени
суд неће узети у обзир приликом одлучивања по жалби, него ће се ограничити на испитивање пресуде у границама одредбе члана 376 став 2 ЗКП (
Врховни суд Србије, Кж1 657/81).
Разлози Уставног суда да: Уставни суд наглашава да повреда наведеног начела, сагласно одредби члана 438 став 1 тачка 1 ЗКП представља
апсолутно битну повреду одредаба кривичног поступка, те да је Апелациони суд ову околност морао да узме у обзир, су заиста сиромашни и не
пружају основ за шири закључак о разлозима доношења одлуке, и односу
судова према овој повреди у њиховом будућем поступању. Другим речима
Уставни суд се не изјашњава изричито да ли о овој повреди судови воде
рачуна по службеној дужности, иако такав закључак произлази из одлуке.
Друго питање, с обзиром на део образложења да ова повреда сагласно одредби члана 438 став 1 тачка 1 ЗКП представља апсолутно битну
повреду, те да је зато "морала бити узета у обзир" је да ли се став изражен
у одлуци Уставног суда примењује и на остале случајеве апсолутно битних повреда одредаба кривичног поступка предвиђених чланом 438
став 1 тачка 1 ЗКП. Ово питање се може отворити зато што је одлука
Уставног суда донета после већ јавно публикованих ставова Врховног касационог суда који су јој супротни.
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На други поглед
Размотримо прво могућу колизију, истакнуту у претходном делу реферата, у погледу поступања по неблаговременим допунама жалби и утицаја на коначан исход другостепеног поступка. На други поглед колизије између претходно цитираних ставова Врховног суда Србије и одлуке Уставног
суда у односу на поступање по неблаговременим допунама жалби нема. Наиме, одредба члана 376 став 2 тада важећег ЗКП, на чију примену и поред
неразматрања неблаговремених допуна жалби, упућује Врховни суд, налагала је испитивање пресуда по службеној дужности у другом степену у односу на повреде кривичног закона на штету окривљеног предвиђених чланом 365 ЗКП а ова одредба је као повреде кривичног закона предвиђала
исте оне које су у садашњем ЗКП предвиђене у члану 438 став 1 тачка 1
ЗКП. Зато су тада пресуде, у овом делу, испитиване по службеној дужности
иако су допуне жалби биле неблаговремене, односно и када жалбе окривљених нису уопште садржале разлоге односно образложења. Та процесна ситуација и она коју налаже одлука Уставног суда су потпуно идентичне, јер
се и у једној и у другој ситуацији пресуде испитују по службеној дужности
у односу на повреду кривичног закона на штету окривљеног.
Уколико прихватимо да одлука Уставног суда налаже одступање од
начела ограниченог испитивања пресуда у жалбеном поступку само у погледу основа, дела и правца побијања у случају постојања неке од апсолутно битних повреда кривичног поступка из члана 438 став 1 тачка 1
ЗКП корисно је прво подсетити се да ове повреде постоје ако:
- је наступила застарелост кривичног гоњења или је гоњење искључено услед амнестије или помиловања или је ствар већ правноснажно пресуђена или постоје друге околности које трајно искључују кривично гоњење;
- да би се сагледало да ли се одлука ограничава само на повреду
начела ne bis in idem;
Иако сврстане у битне повреде кривичног поступка у новом ЗКП,
одредбе које трајно искључују кривично гоњење су материјалноправне. У
даљем току реферата исте ће појединачно бити размотрене.
Околност која се може подвести под наведену одредбу је и декриминизација кривичног дела, без обзира у ком тренутку је настала, на коју
окривљени и бранилац ни у првостепеном поступку а ни у жалби нису указали. Међутим, Врховни касациони суд својом пресудом Кзз 95/2014 преи112
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начује првостепену и другостепену пресуду и окривљеног ослобађа од оптужбе наводећи да је другостепеном пресудом Апелационог суда у Нишу
потврђена првостепена осуђујућа пресуда "иако је кривично дело престало
да постоји и када је по правилној примени кривичног закона (члан 423
тачка 1 ЗКП) могла бити донесена само (!) ослобађајућа пресуда за то
дело, то је другостепеном пресудом учињена повреда кривичног закона из
члана 439 тачка 1 ЗКП на штету окривљеног, иако другостепени суд није
био овлашћен да интервенише у том правцу, будући да поднетим жалбама није указивано на ову повреду закона (члан 451 ЗКП)".
Исказаним ставом се другостепени суд "гура" у кршење закона зато што "није био овлашћен да интервенише у том правцу". Занемарује се
да жалба, поступак по жалби и овлашћења другостепеног суда у том поступку, поред субјективног циља: повољније пресуде по учиниоца, имају и
објективни: отклањање повреде закона.
Другостепени суд би по службеној дужности ову чињеницу морао
уважити, јер би у супротном прекршио основне одредбе кривичног законика: да је кривично дело оно дело које је законом предвиђено као кривично
дело (чл. 14. КЗ) а да се првостепена осуђујућа пресуда односи на дело које
у време њеног доношења није законом предвиђено као кривично дело. Одредбом члана 34 став 1 Устава прописано је да нико не може бити осуђен за
дело које законом није било прописано као кривично дело. Чланом 18
став 1 Устава прописано је да се одредбе Устава о људским и мањинским
правима непосредно примењују. Зато су судови било ког степена дужни да
спрече повреде људских права гарантованих Уставом. Отуда и обавеза другостепених судова да по службеној дужности, непосредном применом Устава, испитају да ли је испитиваном пресудом ово право повређено.
Подржати осуду у поступку њеног преиспитивања по жалби, па
макар и прећутно, за декриминисано кривично дело повреда је начела које
је темељ кривичног права nulum crimen sine lege. Почетно учење кривичног права је да нико не може бити осуђен за дело које, пре него што је
учињено, није било прописано као кривично дело. Слика у огледалу је да
нико не може бити осуђен за радње које више нису кривично дело. Логичан низ би био: ако за сада кажњиве радње које нису биле прописане као
кривично дело нема осуде, онда ни за раније кажњиве радње које то више
нису нема осуде. Отуда је одредба члана 14 став 1 КЗ у презенту: кривично дело је оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, а не у
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прошлом времену: које је било предвиђено као кривично дело. Осуда може постојати само ако су радње кажњиве како у време извршења, тако и у
време пресуђења. Одбијајући жалбу окривљеног онда када дело више није
дело, суд не може одговорити коју важећу одредбу кривичног закона примењује, сем неважећу. Урушава се и начело забране ретроактивности по
истом принципу, као слика у огледалу.
Уосталом, изложеним ставом се крши и одредба члана 5 КЗ којом је
прописано да ако је после извршења кривичног дела измењен закон примениће се закон који је најблажи за учиниоца. Неспорно је да је за учиниоца
најблажи закон онај који више не одређује као кривично дело радње учиниоца које су биле предвиђене као кривично дело. Не ради се о могућности
примене повољнијег закона, већ је обавезна примена блажег закона.
Чини се да се са сигурношћу може предвидети одлука Уставног суда у случају повреде овог права окривљеног јер ако се повредом начела ne
bis in idem повређује право на правну сигурност у казненом праву, утолико
пре се то чини осудом за дело које је декриминисано, односно за дело које
више није дело, јер је и ово право заштићено Уставом.
У односу на застарелост кривичног гоњења, као околности која
искључује кривично гоњење, Врховни касациони суд је на седници кривичног одељења одржаној 2. и 4. децембра 2013. године утврдио текст одговора на постављено спорно питање, претходно констатујући да се ради
о правној празнини у новом ЗКП. Према мишљењу овог суда у жалбеном поступку се питање застарелости кривичног гоњења може испитивати по службеној дужности само уколико је до исте дошо у периоду након
истека рока за жалбу па до доношења другостепене одлуке а на основу
овлашћења из одредбе члана 459 став 2 или 3 ЗКП у зависности од тога ко
је уложио жалбу. По истом основу, другостепени суд је овлашћен да испитује и повреде закона уколико је, након истека рока за жалбу а до доношења другостепене одлуке, кривични закон промењен утолико што је дошло
до декриминизације кривичног дела (повреда члана 439 тачка 1 ЗКП) или
га треба применити као блажег (повреда члана 439 тачка 2 ЗКП) у вези
члана 5 КЗ а услед чега је наступила застарелост кривичног гоњења.
Уколико прихватимо констатацију исказану на самом почетку одговора, да се ради о правној празнини у новом ЗКП, онда се не ради о законском
ограничењу испитивања пресуда у жалбеном поступку, већ о ставу заузетом
тумачењем закона, јер се правне празнине попуњавају тумачењем.
114

Кривична секција
Разматрајући одговор Врховног касационог суда на спорно питање
у контексту са одлуком Уставног суда произлази да је став Врховног касационог суда да се о застарелости кривичног гоњења и декриминизацији
(као околностима које трајно искључују кривично гоњење) одлучује по
службеној дужности само ако су наступиле после истека рока за жалбу.
Уколико су наступиле пре истека рока за жалбу а нису истакнуте у жалби
другостепени суд о њима неће одлучивати, док је став Уставног суда да о
пресуђеној ствари (такође околност која трајно искључује кривично гоњење) другостепени суд одлучује по службеној дужности без обзира када је
наступила (из одлуке: морао да узме у обзир).
У досадашњој, непрекинутој пракси судова, значи и по ступању на
снагу новог ЗКП, у случајевима постојања осуђујуће првостепене пресуде
па и када исту жалбом побија само тужилац, ако наступи околност која
трајно искључује кривичног гоњење, смрт окривљеног, другостепени судови су кривични поступак обустављали, како то и налаже одредба члана
20 ЗКП, независно од основа и правца побијања првостепене пресуде, дакле, поступајући по службеној дужности.
О повреди начела ne bis in idem већ је изложен став у претходном
делу реферата, анализом одлуке Уставног суда. Повреда овог начела се
углавном разматра код осуда у прекршајном поступку и поступку пред редовним судом зато што је најчешћа. Међутим, не сме се занемарити да до
двоструке осуђиваности долази и у различитим поступцима пред редовним судовима.
Потпуно идентична ситуација је и уколико је лицима која су обухваћена актом амнестије дато ослобађање од кривичног гоњења (члан 109
КЗ) или је помиловањем (члан 110 КЗ) учињено исто, само према поименично одређеном лицу.
Држећи се изложених ставова Врховног касационог суда произлази да другостепени судови, након укидања, односно ограничавања, обавезе испитивања пресуде по службеној дужности у жалбеном поступку неке
околности које трајно искључују кривично гоњење уважавају по службеној дужности (смрт окривљеног), а неке не (застарелост, декриминизацију,
ne bis in idem), успостављајући хијерархију међу наведеним околностима
на апсолутно значајне и релативно значајне околности иако законодавац то
не чини у одредби члана 438 став 1 тачка 1 ЗКП.
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Супротно претходном, све околности које трајно искључују кривично гоњење, наведене у члану 438 став 1 тачка 1 ЗКП, побројане су у
истом ставу једне те исте одредбе, и у једној реченици, те се морају тумачити као једнообразне, јер ни законодавац их не рангира на више или мање значајне, нити прави ма какву разлику међу њима.
Наведена одредба ЗКП побраја више чињеница: застарелост, амнестију, помиловање, пресуђену ствар, па се потом наводи "или постоје друге околности које трајно искључују кривично гоњење" те оваквом формулацијом и претходно појединачно побројане околности, односно основе
или чињенице, укључује у околности које трајно искључују кривично
гоњење. Њиховим наступањем кривично гоњење је трајно искључено.
Одредба је императивна.
Нема сумње да се под кривичним гоњењем мора подразумевати
кривични поступак од његовог почетка па до правноснажног окончања, па
доследно томе и поступак пред другостепеним судом. Језичким и логичким тумачењем мора се прихватити да након наступања ма које од наведених околности судови нису овлашћени да предузму било коју радњу која
представља кривично гоњење. Од тог тренутка је и одлучивање другостепеног суда ограничено на констатовање тих чињеница и доношење последичних одлука, односно обуставу поступка или одбијање оптужби, док је
одлучивање у меритуму искључено.
Примењујући одредбу члана 451 ЗКП другостепени суд, према тумачењу Врховног касационог суда, по службеној дужности испитује само
одлуку о кривичној санкцији. Потпуно је парадоксално овакво тумачење,
када се претходна одредба посматра у корелацији са одредбама о испитивању првостепене пресуде ограниченом основом, делом и правцем побијања жалбом, такође према тумачењу Врховног касационог суда.
Наиме, уколико је кривично гоњење застарело, што значи да се
кривично гоњење не може предузети или се не може наставити, па окривљени не може ни бити осуђен, нелогично је да другостепени суд ово прећути, па потом својом одлуком испитује одлуку о кривичној санкцији. У
тој ситуацији би суд као олакшавајућу околност морао узети протек времена од извршења дела до пресуђења, у тој мери да је кривично гоњење
застарело, те због тога ублажити казну, управо због ове чињенице.
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Ако је дело декриминисано а другостепени суд ту чињеницу не
уважи по службеној дужности, нити се првостепена пресуда у том правцу
побија жалбом, онда би особито оглашавајућа околност, због које се пресуда преиначава у делу одлуке о кривичној санкцији, морала бити незнатно угрожавање заштићеног добра, предвиђено и у члану 54 КЗ, у мери да
га држава више и не санкционише, због које је дело декриминисано, те казну ублажити.
Без обзира на претходно цитиране ставове Врховног касационог
суда пракса другостепених судова није јединствена. Судска пракса одступа
од искључивости ограниченог испитивања пресуда у жалбеном поступку,
па код постојања неке од побројаних околности, позивајући се на одредбу
члана 451 став 2 или 3 ЗКП, широким тумачењем ове одредбе, доноси одбијајуће пресуде, позивањем на чињеницу да се кривична санкција могла
изрећи само у ситуацији постојања кривичног дела а да дела више нема.
Шири поглед
Венецијанска комисија је утврдила контролну листу владавине
права на којој се налази и мерило правне сигурности. Елементи правне
сигурности, поред осталих, су неретроактивност, принцип nulum crimen
sine lege, res iudicata... Напоменимо да начело res iudicata, односно пресуђене ствари коинцидира са начелом ne bis in idem, јер се забрањује излазак
пред суд по други пут, управо зато што је ствар пресуђена. Захтев Европског суда за људска права, Уставног суда, бројних домаћих докумената али
и самог појма судске праксе је правна сигурност, предвидивост судских
одлука, у чијој основи је једнака примена права у истим чињеничним ситуацијама. Испуњеност овог захтева неће истрпети испит на следећем
примеру. Могућа је ситуација да се једном саизвршиоцу пресуди у одвојеном поступку зато што је други био непознат, па се потом, такође у одвојеном поступку, пресуди и другом, након откривања његовог идентитета.
Према оном ко истакне околност која трајно искључује кривично гоњење
(застарелост, декриминизацију...) оптужба ће бити одбијена, док ће други
и поред побијања пресуде жалбом, али не по том основу, издржавати затворску казну. Ситуација је можда ретка само због саизвршилаштва али је
могућа. Зато је могуће да се извршиоцима истог кривичног дела, који нису
саизвршиоци, суди у одвојеним поступцима а да исход поступака буде
различит, као у претходном примеру.
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Начело једнаке примене права урушено је и у следећим случајевима. Законом о међународној правној помоћи у кривичним стварима (екстрадицији) одређене су претпоставке за пружање међународне правне помоћи: 1. да кривично дело поводом којег се захтева помоћ представља
кривично дело по закону Републике Србије, што значи да није декриминисано; 2. да за исто није правноснажно окончан поступак, односно да окривљени није већ осуђен, што укључује примену начела ne bis in idem; 3. да
гоњење није искључено због застарелости, амнестије и помиловања. О испуњености ових претпоставки одлучује надлежни правосудни орган.
Дакле, према окривљеном који није побегао из земље и коме се редовно суди, суд не испитује по службеној дужности застарелост, декриминизацију... док ће о истима по службеној дужности водити рачуна уколико
је окривљени у бекству, у страној држави, пре него затражи екстрадицију.
Валтазар Богишић би рекао да је највећа неправда када ко од зла дјела
свога и какву корист имаде (од бекства у страну државу).
Принцип владавине права влада над целим подручјем права, које
обухвата и примену законских норми и доношење праведних судских пресуда, што имплицира забрану изрицања неправедних пресуда којима се
повређују основна људска права. Начело законитости је сегмент владавине права и има своје правне консеквенце: забрану ретроактивног деловања
закона, забрану аналогије... али и забрану свих повреда закона на које је
претходно указано.
Људска права и слободе су основа и крајњи циљ постојања и државе и права.
Уставни суд је брана према поступцима пред Европским судом за
људска права а уставна жалба је делотворно правно средство и према ставу овог међународног трибунала.
Право човека на слободу је основно и најважније људско право како према Европској конвенцији о људским правима тако и према Уставу.
Кршењем овог права крши се и право на правну сигурност зајемчено чланом 34 Устава. Заштита од нарушавања темељних људских права мора бити изнад свих процесних одредаба или законом прописаних услова. Или,
процесне одредбе, законом прописани услови и овлашћења судова морају
бити прописани и тумачени тако да су у функцији заштите и очување
основних људских права. Према одредби члана 35 Устава свако ко је без
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основа или незаконито осуђен за кажњиво дело има право на рехабилитацију и накнаду штете... Такође према члану 18 став 2 Устава, закон
ни у ком случају не сме да утиче на суштину зајемченог права.
Већина савремених кривичних законодавстава прихватила је испитивање пресуда у другостепеном поступку у оном делу и обиму у којем се
побија жалбом, док се по службеној дужности испитује постојање одређених битних повреда кривичног поступка и да ли је на штету окривљеног
повређен кривични закон. Обим поступања по службеној дужности одређује законодавац. Погрешне судске одлуке су противне јавном интересу па
је оправдано предвидети исправљање тих неправилности и мимо граница
и правца побијања у циљу заштите тих интереса. Мора се нагласити да се
одлуком другостепеног суда окончава судски поступак. Његова одлука се
не може побијати редовним правним лековима. Може ванредним али ванредно остаје ванредно. Повреда из члана 438 став 1 тачка 1 ЗКП доводи до
каузалне везе ове повреде и незаконитости пресуде. Аргументација да је
нови ЗКП заснован на адверзијалном поступку никако не значи елиминисање начела уставности, законитости, истине и правичности.
Насупрот претходном ставу било би становиште да је жалилац искључиви господар овлашћења у погледу дела, обима и правца побијања првостепене пресуде. У том случају се отвара питање како одлучити када се
жалбом основано побија само део првостепене пресуде а укидање или преиначење тог дела пресуде се нужно одражава и на део који није побијан, посебно када непобијани део пресуде не може самостално опстати. Други
проблем би био опстанак привилегије здруживања којом је предвиђено да
другостепени суд, када поводом било чије жалбе, утврди да су разлози због
којих је донео одлуку у корист оптуженог од користи и за саоптуженог који
није изјавио жалбу или је није изјавио у том правцу, поступиће по службеној дужности као да таква жалба постоји. Одредба се примењује и када се
према окривљенима води јединствен кривични поступак иако окривљени
нису саизвршиоци. Дакле, отпада теза о жалиоцу као господару овлашћења
у поступку. Ову тезу не подржава ни законско решење садржано у члану
451 став 3 ЗКП које овлашћује другостепени суд да поводом жалбе тужиоца
на штету окривљеног, преиначи пресуду у корист оптуженог, у погледу одлуке о кривичној санкцији. У том случају суд пресуду не испитује у оквиру
основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби.
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Закључак
У разматрању спорног питања премиса мора бити да се осуђујућом пресудом у кривичном поступку ограничавају људска права и слободе
гарантоване Европском конвенцијом и Уставом, почев од претпоставке невиности, па до права на слободу. Одредбом члана 20 став 3 Устава прописано је да су при ограничавању људских права, сви државни органи, нарочито судови, дужни да воде рачуна о суштини права које ограничавају, односно да то чине у нужној мери, тако да ограничавање људских права не
сме да утиче на суштину зајемченог права (члан 18 став 2 Устава).
Европски суд за људска права у пресуди Кромбах против Француске
наводи: "Међутим сва ограничења у домаћем закону која се односе на право
преиспитивања (прим. аут. жалбени поступак) морају по аналогији са правом
приступа суду да имају законит циљ и да не крше саму суштину тог права".
У основи тумачења Врховног касационог суда, правне празнине у
ЗКП је, ослонцем на страначки поступак, казна окривљеном за жалбени
пропуст, да се не разматра повреда кривичног закона на његову штету због
његовог процесног пропуштања, процесне недисциплине, односно непоштовања суда. Може се одговорити да се тај пропуст може отклонити ванредним правним леком или уставном жалбом. У већ наведеној пресуди
Европски суд наводи да "суд сматра да чињеница да окривљено лице може
да отклони последице свог "непоштовања суда" (прим: ванредним леком)
овде није одлучујућа" односно у жалбеном поступку. Наравно да Европски суд утврђује повреду члана 2 протокола број 7 Конвенције.
Уколико се вратимо начелу законитости, тумачећи правну празнину
у ЗКП, Врховни касациони суд је био дужан да примени одредбу члана 16
ЗКП којом је прописано да сумњу у погледу чињеница од којих зависи вођење поступка као и постојања дела суд ће решити у корист окривљеног тј.
да се у решавању правне празнине руководи начелом in dubio pro reo.
Могућа аргументација да су разлике на које се указује у реферату
прихватљиве и последица разлика у надлежностима судова, односно да
редовни судови примењују одредбе ЗКП а Уставни суд одредбе Устава, није довољна јер се ради о поступању у једној те истој правној ситуацији,
односно судском предмету. Посебно код извесне могућности да се правноснажне пресуде испитују пред Уставним судом и Европским судом за људ120
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ска права али и још важније неопходности да постоји јединство правног
поретка.
На самом крају ваља указати да је један од захтева приликом доношења новог ЗКП био убрзавање кривичног поступка, његова ефикасност,
као и да је то и захтев у оквиру поглавља 23. О ефикасности поступка довољан је пример са самог почетка. Апелациони суд је своју одлуку донео
2013. године не размотривши повреду кривичног закона на штету окривљеног, да би Уставни суд своју одлуку донео 2016. године, дакле после 3
године и наложио апелационом суду да поново одлучи о жалбама. Да је
другостепени суд "био овлашћен" да о повреди закона одлучи по службеној дужности поступак би био окончан 2013. године а не 2017. године и са
истим исходом.
Ставови изложени у реферату нужно представљају личне ставове
већ и због чињенице да нису потпуно сагласни јавно публикованим ставовима Врховног касационог суда. Уз ово ограничење је и прихваћен на седници кривичног одељења Апелационог суда у Нишу.
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НОВЕ ИНКРИМИНАЦИЈЕ ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ
У КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ СРБИЈЕ
1. Уводна разматрања о разлозима за промену Кривичног законика
и обиму предвиђених новела
Више од годину дана трајао је рад на изменама и допунама нашег
Кривичног законика. Завршена је и јавна расправа која је трајала неколико месеци, али је она фактички значајно пролонгирана, јер је већ дуго постојао званичан нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика
Србије, који је наравно, већ одавно и био званично представљен на сајту
Министарства правде.
Важећи кривични законик је иначе, релативно "нов". Он је ступио
на снагу 2006. године, али за услове уобичајене "динамике" промена у
правном систему Србије, он чак ни не спада у претерано "младе" законе и
већ је до сада доживео неколико крупних новела, које нису увек биле корисне и добре, попут измена и допуна из 2009. године, када је законски
текст у неким елементима и непотребно "покварен", као на пример, када
је без посебног резона уведено правило о забрани ублажавања казне за одређена кривична дела, а да при том, није сасвим јасан ни ratio legis за то1.
Иначе, ова правила су, вероватно из разлога који примарно спадају у домен тзв. казненог популизма и "моралне панике"2, упркос противљењу
највећег дела наше кривичноправне теорије, опстала и до данас.
1
2

Више о томе: З. Стојановић, Кривично право у доба кризе, "Бранич", број 1-2/2011, Београд, 2011. година, стр. 27-49
Иако није спорно да се често суочавамо са све тежим облицима криминалитета, биће
да је прави узрок знатно пооштрене казнене политике (како са становишта норми, у
смислу прописивања тежих казни у КЗ-у, забране ублажавања за одређена кривична
122

Кривична секција
Министарство правде Републике Србије је формирало Радну групу са задатком да изради Радну верзију Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика. Нацрт тог Закона који је произишао из активности Радне групе и интервенција Одељења за нормативу Министарства
правде је и био официјелни предмет јавне расправе3.
Кривични законик Србије је и пре планираних и реализованих новела, у великој мери, односно есенцијално и у битном био усаглашен са стандардима и актима Европске уније, Савета Европе и Уједињених нација4. Међутим, нека, углавном релативно "новија" документа Европске уније и Савета Европе, као и одређене "правне тековине" земаља чланица Европске уније,
захтевају одговарајуће даље и додатно усаглашавање нашег кривичног законодавства са њима, па се то у одређеној мери односи и на Кривични законик,
као основни извор материјалног кривичног права Србије. У даљем тексту ће
се посебно објаснити и значај Истанбулске конвенције у односу на измене у
домену кривичних дела против полне слободе у Кривичном законику Србије.
Основна интенција приликом израде новела Кривичног законика
је била темељна измена његовог посебног дела у сегменту који се односи
на кривична дела против привреде5, али је само започињање поступка измена и допуна искоришћено и за неке друге, мање или веће модификације
законског текста, како у општем, тако и у посебном делу Законика.6 Део
тих измена се очекивао, а неке су и прилично неочекиване.

3

4
5

6

дела и сл), тако и у судској пракси, значајан медијски притисак и политичка кампања
о потреби строжијег кажњавања (што је често прерастало и у тзв. моралну панику), а
што је постало нарочито изражено током 2008/2009/2010. године, али се у великој мери наставило и до данас. Више о тзв. моралној паници: F.E.Hagan, Introduction to Criminology – Theories, Methods and Criminal Behavior, 6th Edition, "Sage Publications",
Thousand Oaks, California, 2008. година, стр. 450
Нацрт Закона о изменама и допунама Кривичног законика Србије је био месецима доступан на сајту Министарства правде Републике Србије: http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php.
Више о томе: З. Стојановић и Д. Коларић, Нова решења у Кривичном законику Републике Србије, "Безбедност", број 3/2012, Београд, 2012. година, стр. 7-9
Више о томе: М. Шкулић, Кривична дела против привреде – актуелно стање и планиране новеле, Привредни апелациони суд – 23. саветовање судија привредних судова
Републике Србије, радни материјал II, Београд, 2015. година, стр. 83-113
Ј. Лазаревић и М. Шкулић, Основне планиране новеле Кривичног законика Србије,
Билтен Врховног касационог суда, број 2/2015, Врховни касациони суд и "Intermex"
Београд, 2015. година, стр. 32
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Основне идеје приликом рада на изменама и допунама Кривичног
законика су дакле, биле усмерене на битне модификације у његовом посебном делу, посебно у односу на кривична дела против привреде, а релативно мање промене су се тицале општег дела Кривичног законика. Од
тих промена је свакако за јавност било најинтересантније предвиђање замене садашње "капиталне" казне, као неке врсте "дугогодишњег затвора"
(казна од тридесет до четрдесет година затвора), казном доживотног затвора, што иначе, има сасвим солидан ratio legis.
Међутим, од казне доживотног затвора се, у некој врсти "финиша"
рада на изменама и допунама Кривичног законика, као и од низа других
решења која су постојала у том првобитном и практично, за општу и највећи део стручне јавности, једину доступну верзију Нацрта, у међувремену одустало, а у Нацрту Закона о изменама и допунама који се сада сматра финалном верзијом, постоји читав низ одредби којих уопште нема у
верзији Нацрта, која је и сада још увек на сајту Министарства правде, што
може да делује прилично збуњујуће, а донекле ремети и легитимитет јавне расправе.
2. Основни разлози за новеле у сфери кривичних дела
против полне слободе
Велики број "нових" одредби садржаних у новелама Кривичног
законика, се односи на нека потпуно нова кривична дела у сфери заштите
полне слободе, попут полног узнемиравања, као и кривична дела повезана
са кривичним делима против полне слободе, где спадају сакаћење женских полних органа и принудно закључење брака.
У Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика, па
и касније у самом Предлогу Закона о изменама и допунама Кривичног законика, био је прописан и један сасвим нови и за нашу праксу, а донекле
и кривичноправну науку, прилично неуобичајени облик силовања, а то је
- обљуба или са обљубом изједначен чин против воље пасивног субјекта,
али без примењене принуде.
Овај облик силовања је требало да буде прописан у члану 178.
став 2. Кривичног законика, који је требало да буде измењен у циљу
усклађивања са Истанбулском конвенцијом, чиме би било прописано кривично дело силовање у битно редефинисаном виду (члан 10. Нацрта закона), а од чега се у међувремену одустало, што наравно, не значи да у не124
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ком предстојећем периоду наш законодавац неће ипак и на овај начин додатно модификовати садашњу инкриминацију силовања7.
Поред тога, у правно-техничком смислу је и нормативна конструкција овог облика силовања, битно другачија у односу на класично силовање, јер се овде више не ради (као код типичног силовања), о одговарајућем "споју" обљубе или са обљубом изједначеног чина са принудом, што
се своди на принудну обљубу или са њом изједначен чине, већ је код овог
облика силовања довољно да не постоји адекватан пристанак пасивног субјекта на обљубу или са њом изједначен чин.
Тако би према новој одредби (члан 178. став 2. КЗ), која је била
прописана Нацртом Закона о изменама и допунама Кривичног законика,
био прописан облик силовања који би постојао када учинилац над другим
изврши обљубу или са њом изједначен чин и поред јасно израженог противљења, а под условом да тиме нису остварена обележја "класичног силовања", као дела које се састоји у принуди пасивног субјекта на обљубу
или са њом изједначен чин, употребом силе или претњом да ће се непосредно напасти на живот или тело тог или њему блиског лица тј. дела које
је прописано у члану 178. став 1. Кривичног законика. За нови облик силовања је била предвиђена казна затвора од шест месеци до пет година.
Осим формалног разлога да одредбе Истанбулске конвенције захтевају значајно редефинисање силовања или увођење посебног кривичног
дела (обљуба или са њом изједначен чин без пристанка жртве), основни
ratio legis нове дефиниције силовања, односно увођења једног посебног
облика овог кривичног дела, у сфери неких могући практичних проблема,

7

Измењени став 2. члана 178. Кривичног законика, би као што је то било прописано у
Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика, инкриминисао обљубу
без пристанка као посебан облик силовања, мада је у правнотехничком смислу било
могуће, а можда и адекватније, да се формулише посебно кривично дело ове врсте,
тим пре што је овај облик силовања према решењу из Нацрта био запрећен блажом
казном у односу на основни облик силовања
Друго, a у стриктно правно-техничком смислу, чини се адекватније решење, би било
и да таква "недобровољна обљуба" буде основни облик силовања, а да један од тежих
облика овог кривичног дела, постоји ако је до обљубе дошло захваљујући принуди, тј.
силом или квалификованом претњом. С друге стране, овакво решење би се у терминолошком смислу, а можда и суштински, косило и са самим појмом силовање, у чијем
корену је наравно, реч сила
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који су чини нам се, ипак прилично ретки и углавном, тешко замисливи, а
да то звучи иоле реално.
Наиме, и у образложењу Нацрта Закона о изменама и допунама
констатује се да "постојеће решење код овог кривичног дела не може да
се примени на све случајеве у којима је изостао пристанак, односно онда
када нема консенсуалног сексуалног односа." Друга је ствар наравно, што
ће у пракси бити веома тешко доказати да је дошло до обљубе или са њом
изједначеног чина противно јасно израженој вољи пасивног субјекта, односно да се не ради о "консенсуалном односу" (тада би се некада евентуално могло расправљати и о постојању (не)скривљене, односно (не)отклоњиве стварне заблуде али без икакве релевантне принуде.
Без јасног образложења, од предвиђеног новог облика силовања се
ипак одустало, што у контексту очекиваних доказних тешкоћа, али и с обзиром на већ постојећу праксу, суштински има смисла, мада остаје чињеница да одредбе Истанбулске конвенције, формално захтевају да у нашем
кривичним законодавству, постоје и такве одредбе.
Према неким објашњењима, Републичко јавно тужилаштво се
противило увођењу новог облика силовања, сматрајући да би то у контексту постојеће судске праксе, у ствари, водило до ублажавања казнене политике у односу на ово кривично дело, јер би судови били склони да у дилеми (која је очигледно релативно честа у пракси), у односу на (не)примењену принуду у погледу обљубе или са обљубом изједначеног чина, били
склони(ји), резоновању да принуде није било, односно да се она не може
ефективно доказати, али да није било ни сагласности пасивног субјекта,
што би се свело на лакши облик силовања, који је био прописан Нацрту
Закона о изменама и допунама Кривичног законика (члан 178. став 2. КЗ).
Измене које се односе на кривична дела против полне слободе,
али и у погледу других заштићених објеката (објеката заштите), као када
је реч о прогањању, су утемељене на одредбама Истанбулске конвенције,
као мултилатерално потврђеног међународног уговора, формално обавезују Србију, па се стога, у Кривични законик Србије, уводе следећа потпуно нова дела:
 сакаћење женског полног органа (члан 121а КЗ);
 полно узнемиравање (члан 182а КЗ) и
 принудно закључење брака (члан 187а КЗ).
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3. Силовање без принуде а противно вољи пасивног субјекта
као нови облик силовања од којег се одустало
у коначној верзији новела Кривичног законика
Силовање без принуде, али које је при том, извршено и без релевантног пристанка пасивног субјекта, није у Нацрту Закона о изменама и
допунама Кривичног законика, било формулисано као ново посебно кривично дело против полне слободе, већ је у правно-техничком смислу, оно
дефинисао као један посебан облик силовања.
У односу на овакво правно-техничко решење, могуће је навести
како одређене разлоге који га фаворизују, тако и неке који више иду у
прилог формулисању посебног кривичног дела ове врсте, које би се свело
на обљубу или са обљубом изједначени чин, противно вољи пасивног субјекта, односно жртве таквог деликта.
У прилог сврставања "невољне обљубе" у врсту силовања се може
навести једноставност такве законске систематике, па и избегавање да се
овој врсти кривичног дела, одреди конкретан законски назив, што не би
било сасвим једноставно.
Поред тога, на такав начин се не даје ни превелики значај таквом
делу за које се реално може очекивати да ће из низа разлога, свакако бити
ретко у пракси, нарочито у смислу "доказаног кривичног дела".
У прилог постојања посебне инкриминације обљубе или са обљубом изједначеног чина, без сагласности пасивног субјекта, могло би се навести да се овде ипак по логици ствари, а чак и у језичком смислу, не ради
о "правом", односно "класичном" силовању.
За разлику од неких законодавстава (попут на пример кривичног
права САД, које између осталог познаје тзв. статусно силовање), где се на
пример, обљуба над дететом формално сматра видом силовања, наше кривично законодавство традиционално прави јасну разлику између тих видова кривичних дела против полне слободе и "класичног силовања".
Коначно, у корену термина силовање, је реч сила, што значи да би
се ту примарно, морало радити о насиљу, односно о релевантној принуди
у кривичноправном смислу, а такве принуде нема код обљубе која се врши без адекватне сагласности пасивног субјекта.
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Такође, својевремено је у Нацрту Закона о изменама и допунама
Кривичног законика донекле неуобичајено дефинисан и однос основног
облика силовања и овог посебног облика, јер је за основни облик била
прописана (што је логично, јер се ту ради о ефективној примени принуде),
тежа казна, него за посебан облик, који је у ствари, формулисан као други
основни облик.
Са становишта класичног резона правне технике било би логичније да се неконсенсуална обљуба дефинише као основни облик силовања, а
да онда један од тежих облика, постоји када се обљуба изврши применом
релевантне принуде.
3.1. Сумарни историјски преглед развоја
кривичног дела силовања
Сам чин силовања се на веома различит начин доживљавао од најранијих времена, па до савремене епохе, што би се у кратким цртама могло свести на следећи хронолошки приказ:8
Код различитих примитивних народа силовање се кажњавало само као акт који је смањио продајну вредност девојке.
У средњем веку се силовањем првенствено нападала част жене која није примарно припадала њој, већ њеној породици, а основни услов за
кажњавање силоватеља је био невиност жртве, тако да силовање жене без
сталног боравишта, као и оних које су биле на лошем гласу, није било кажњиво, а од силоване жене се захтевало да се одмах након догађаја, рашчупане косе и поцепане одеће, пожали првој особи коју сретне.
У доба просветитељства се врло озбиљно сумњало у могућност
да уопште дође до силовања, уколико је жена пружила отпор, а акт силовања се, сходно томе, кажњавао једино ако је у њему учествовало више
лица, или уколико се жртви претило оружјем, односно ако је била везана.
Тек је у XIX веку елиминисан фактор невиности жртве као битан моменат, тако да жртва више није морала бити искључиво девојка, удата жена или
удовица, односно угледна жена, па је стога моменат дискриминације жртве потиснут у задњи план у односу на насилно продирање у сферу туђе воље.
8

Ж. Алексић и М. Шкулић, Криминалистика, девето издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016. година, стр. 283
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У савременим друштвима и њиховим кривично-правним системима се жртвом силовања сматра свака жена према којој је употребљено насиље те врсте, без обзира на невиност, доб и начин живота.
Поред тога, у релативно новије време инкриминација силовања у
савременим кривичноправним системима обухвата и друге полне радње,
које се изједначују са обљубом (попут радњи које су код нас некада биле
радње извршења, некада постојећег кривичног дела – противприродног
блуда), те силовање може постојати независно од пола жртве, тј. пасивног
субјекта силовања, као и пола учиниоца овог кривичног дела.
3.2. Кривично дело силовања у позитивном
српском кривичном праву
Кривично дело силовања се у свом основном облику састоји у
принуди другог на обљубу или са обљубом изједначени чин, употребом
силе или претњом да ће се непосредно напасти на живот или тело тог лица или њему блиског лица (члан 178. став 1. КЗ).
Силовање је у суштини принудна обљуба или принудни са обљубом изједначени чин.
Отпор пасивног субјекта је "само средство за доказивање да је употребљена сила", тако да "постојање отпора доказује силу, али не и обрнуто,
тј. изостанак отпора не мора да значи да сила није употребљена"9.
Радња извршења основног облика силовања је формулисана као принуда, која се реализује било силом, било квалификованом претњом10, путем
које се алтернативно остварује: 1) обљуба или 2) са обљубом изједначени чин.
Сматра се да "прецизирање појма принуде, тј. силе и претње као
дела радње извршења силовања, везано је за неколико специфичних проблема од којих је најважнији утврђивање потребног облика и интензитета
9
10

З. Стојановић и Н. Делић, Кривично право – посебни део, Правни факултет Универзитета у Београду и "Правна књига", Београд, 2013. година, стр. 77
Претња је у основном облику силовања квалификована тако што је усмерена на стављање у изглед непосредног напада на живот или тело пасивног субјекта или лица
блиског њему, док је за други облик силовања (код којег никада нема примене ефективне силе), карактеристична претња уцењивачког карактера, која је усмерена на то
да ће се за пасивног субјекта или њему блиско лице открити нешто што би шкодило
његовој части или угледу или се пасивном субјекту прети другим тешким злом
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принуде и повлачење јасне границе између обљубе или других са њом изједначених радњи против воље жртве и оних уз пристанак лица према којим се предузимају, као и решавање питања каква принуда претпоставља
започињање радње извршења у случају да није дошло до обљубе или са
њом изједначеног чина."11 У судској пракси и кривичноправној теорији су
развијени одређени критеријуми за утврђивање који облик и какав интензитет принуде морају да постоје, да би се радило о кривичном делу силовања, при чему се "обично истиче да код силовања може постојати било
апсолутна, било компулзивна сила", док се у погледу интензитета силе
захтева да је она "подобна да сломи отпор жртве"12.
Из дефиниције силовања, односно из алтернативно прописаних радњи извршења овог кривичног дела, произлази да је ово кривично дело сада
дефинисано на родно неутралан начин, што значи да и учинилац, али и пасивни субјект силовања, могу да буду како мушког, тако и женског пола.
Ако се ради о принудној обљуби, онда је реч о "класичној" варијанти силовања, што значи да се тада активни и пасивни актер силовања
свакако полно разликују, али могу да буду у дијаметрално различитим
улогама у кривичноправном смислу. Мушкарац може да силује жену, што
би у пракси било типично, али је могућа и обрнута ситуација да је мушкарац пасивни субјект, а жена учинилац.
Уколико је у питању принуда на други са обљубом изједначени
чин, онда учинилац и пасивни субјект могу да буду како различитог, тако
и истог пола.
С обзиром да је сада у истом кривичном делу инкорпорирано некадашње класично силовање (принудна обљуба) и некадашњи противприродни блуд (принуђавање на одређене посебне облике сексуалног контакта), законодавац је по свему судећи, мислио на радње које су се код нас у
пракси деценијама третирале као противприродни блуд (некада постојеће
кривично дело), тј. орални и анални сексуални контакт до кога дође принудом или квалификованом претњом.

11
12

З. Стојановић и О. Перић, Кривично право – посебни део, XIII издање, "Правна књига", Београд, 2009. година, стр. 83
Ibidem.
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Међутим, употребљена формулација по којој се радња силовања
осим у обљуби може састојати у "другом са обљубом изједначеном чину",13 у
ствари, значи да је у питању одређена радња која до неке мере личи на обљубу, али ипак није обљуба, јер нема све њене особине, односно битне елементе (на пример, истополни активни и пасивни актер силовања), па се стога
третира само као са обљубом изједначена, а при том је судској пракси препуштено да у конкретним случајевима решава да ли се ради о таквој радњи.
Овакав начин формулисања ове радње поприлично асоцира на аналогију, јер се ради о радњи која самим тим што је са другом стриктно дефинисаном радњом изједначена, на њу личи, тако да су у конкретном случају
на темељу трагања за сличностима између радњи о којима се ради, решава
да ли је у питању таква радња која се може сматрати радњом којом је извршено силовање, наравно ако истовремено постоје и принуда односно квалификована претња, захваљујући којима је таква радња и реализована.
Овде се ипак не ради о правој аналогији и оваквим формулисањем,
тј. таквим конструисањем кривичноправне норме није нарушено начело законитости, али је неспорно да суд приликом тумачења овакве норме, односно њене примене на конкретан случај, мора резоновати по "принципу
сличности", али не међу нормама, већ у односу на одређене конкретне животне радње. Стога, то није аналогија у примени или стварању права, већ се
ту ради о некој врсти аналогије у тумачењу елемената животне стварности,
када суд оцењује да ли је одређеном радњом остварено конкретно кривично
дело и на који начин.14 То није идеално решење, али је с обзиром на особеност и ratio legis нове (проширене) дефиниције силовања, практично немогуће смислити бољи правно-технички начин креирања норме, а да се то не
сведе на бесмислено таксативно набрајање15.
Коначно, неко циничан би чак могао да закључи да тиме што је законодавац дефинисао алтернативно прописане радње извршења силовања у виду обљубе и са обљубом изједначеног чина, он привилегује одређене учинио13
14
15

Веома слична формулација постоји у Кривичном законику Аустрије
Више о томе: М. Шкулић, Начело законитости у кривичном праву, "Анали Правног
факултета Универзитета у Београду, број 1/2010, Београд, 2010. година, стр. 73-74
М. Шкулић, Начело законитости и принцип кривице у кривичном праву као сегменти
правне државе, традиционална тематска међународна научна конференција, зборник:
"Принципи владавине права", Удружење за међународно кривично право и "Intermex", Тара, 2017. година, стр. 86
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це, јер да је неко пре ступања на снагу Кривичног законика из 2006. године,
пасивног субјекта принудио како на класичну обљубу, тако и на неку радњу
која се сада може подвести под са обљубом изједначеним чином (на пример,
орални сексуални контакт), он би одговарао за силовање и за противприродни блуд у стицају, а у истој ситуацији би се након ступања на снагу КЗ-а из
2006. године, радило само о привидном стицају по основу алтернативитета,
тј не би постојала два кривична дела, већ само једно силовање.
Из природе силовања као кривичног дела, произлази да се оно може извршити само са умишљајем и то директним.
Посебан облик силовања, односно његов други основни облик постоји када се ради о посебној врсти претње. Та претња није усмерена као
код основног облика на живот или тело, било пасивног субјекта, било њему блиског лица, већ се у изглед стављају друге врсте зла. Овај облик силовања постоји ако је основни облик силовања учињен претњом да ће се
пасивног субјекта или њему блиско лице открити нешто што би шкодило
његовој части или угледу или претњом другим тешким злом.
Тежи облик силовања постоји када је основни облик овог кривичног дела извршен уз постојање неке од следећих алтернативно прописаних квалификаторних околности:
1) наступање теже последице - ако је услед дела извршења силовања наступила тешка телесна повреда лица према којем је дело извршено;
2) стицај извршилаца - ако силовање извршено од стране више лица;
3) посебно тежак начин извршења - ако је силовање извршено на
нарочито свиреп или нарочито понижавајући начин;
4) својство пасивног субјекта - уколико је силовање извршено према малолетнику или
5) наступање посебне последице - ако је силовање имало за последицу трудноћу.
Најтежи облик силовања постоји ако је услед дела наступила смрт
пасивног субјекта или је дело учињено према детету, тј. лицу које у време
извршења није навршило 14 година.
Увек када је квалификаторна околност код силовања наступање
теже последице, попут тешке телесне повреде пасивног субјекта или његове смрти, потребно је да извршилац у односу на тежу последицу испо132
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љи нехат као облик кривице, а ако је поступао са умишљајем, тада би постојао стицај силовања и тешке телесне повреде, односно силовања и убиства или тешког убиства16.
Када се ради о трудноћи као последици силовања, тада код учиниоца може постојати како нехат, тако и умишљај, то ништа не мења јер сама по себи проузрокована трудноћа не представља кривично дело, али ако
је учинилац умишљајно довео до трудноће силоване жене, то би свакако
имало значај отежавајуће околности.
3.3. Нови облик силовања – обљуба без принуде, али и без релевантне
сагласности пасивног субјекта који је био предвиђен
у Нацрту Закона о изменама и допунама Кривичног законика
У члану 10. Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика, био је прописан нови и веома специфичан облик силовања, који
се у садржинском смислу сводио на обљубу без принуде, али и без релевантне сагласности пасивног субјекта, односно противно његовој вољи.
Овај облик силовања (члан 178. став 2. КЗ – члан 10. Нацрта), чини онај ко над другим изврши обљубу или са њом изједначен чин и поред
јасно израженог противљења пасивног субјекта, а при том, нису остварена
обележја основног облика силовања. За овај облик силовања је у Нацрту
предвиђена казна затвора од шест месеци до пет година.
Да би постојао облик силовања предвиђен у члану 10. Нацрта Закона о изменама и допунама Кривичног законика (члан 178. став 2. КЗ),
потребно је да се кумулативно испуне следећи услови:
1) мора постојати одговарајућа активност учиниоца, који предузима радњу извршења, што алтернативно може да буде: а) обљуба или б) са
обљубом изједначени чин;
2) неопходно је да постоји одговарајуће "волунтативно држање"
пасивног субјекта, односно мора се испољити одређена манифестација
његовог стања воље у виду јасно израженог противљења обљуби или са
обљубом изједначеном чину; те

16

М. Шкулић, Малолетници као учиниоци и као жртве кривичних дела, "Досије", Београд, 2003. година, стр. 421-423
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3) мора постојати однос супсидијаритета у погледу "класичног
силовања, што значи да не сме бити употребљен било који вид релевантне
принуде од стране учиниоца.
Већ саме одредбе Истанбулске конвенције које захтевају инкриминисање невољног (недобровољног) сексуалног односа, указују да је схватање неких радикалних феминистичких организација да "нежељени сексуални однос" увек представља вид принуде и самим тим силовања, у суштини ипак претерано17.
Садашње законско решење у погледу кривичног дела силовања
свакако захтева постојање одређеног вида принуде да би постојало силовање, што значи да се обљуба или са њом изједначен чин врши путем
принуде, односно захваљујући њој.
Принуда је средство за реализацију обљубе или са обљубом изједначеног чина. Нова формулација, својевремено садржана у Нацрту Закона
о изменама и допунама Кривичног законика, је у том погледу, тј. у односу
на садашње позитивно законско решење, била радикална, односно битно
другачија, јер се уопште више није захтева било који вид принуде, већ је
било довољно да пасивни субјект није пристао на обљубу или са њом изједначени чин, односно да је такво своје непристајање јасно изразио.
Код кривичног дела силовања је и до сада основни проблем био постављање јасне границе између добровољног сексуалног односа и оног који
се врши путем принуде, па је у том погледу у пракси увек било значајно понашање самог пасивног субјекта.18 Из овога произлази да би нова дефиниција силовања, односно његов нови посебан облик – "недобровољан сексуални
однос", "сексуални однос против воље пасивног субјекта" и сл., у пракси и
као предмет конкретних кривичних поступака неминовно била скопчана са
озбиљним доказним проблемима, јер би било веома тешко доказати да пасивни субјект није пристао на сексуални однос (обљубу или са њом изједначени чин), ако према њему није употребљена било каква врста принуде, а
при том, није било ни отпора, који се (као што је претходно објашњено), ни
17

18

Више о томе: З. Стојановић, Усклађивање КЗ Србије са Истанбулском конвенцијом,
зборник Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, конференција на
Копаонику, април 2016. година, Београд, 2016. година, стр. 16
Више о томе: В. Делибашић, Усклађивање кривичног законодавства са Истанбулском
конвенцијом, зборник Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу, саветовање на Златибору, септембар 2016. година, Београд, 2016. година, стр. 186-187
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иначе не захтева као услов да се сматра да је у питању принудна обљуба или
са њом изједначени чин (код класичног силовања), али који онда када постоји, у сваком случају значајно олакшава доказивање примењене принуде.
Поред тога, у неким уобичајеним случајевима изостанак отпора у
односу на принуду се може објашњавати специфичним околностима, попут страха жртве од озбиљне претње, тешког психофизичког стања пасивног субјекта и сл., тако да се неспорно у неким ситуацијама и поред изостајања активног отпора, може закључити да је дошло до принудне обљубе или са обљубом изједначеног чина. То би било значајно другачије када
се ради о новом облику силовања код којег по дефиницији ни нема принуде, па је онда прилично тешко објаснити изостанак било каквог отпора пасивног субјекта, односно потенцијалног оштећеног у кривичном поступку
који тврди да се није сагласио са обљубом или са обљубом изједначеним
чином. То практично значи, да како код овог облика силовања ни иначе
не постоји принуде, доказивање би и из тог разлога свакако било веома
отежано и често би се суштински сводило на "реч против речи".
3.4. Законско пооштравање кажњавања (законске казнене политике)
за основни облик силовања
До ступања на снагу последњих новела Кривичног законика Србије, за основни облик силовања је била прописана казна затвора од три до
дванаест година.
Законодавац сада прописује да је минимална казна за основни облик силовања - казна од пет година затвора, а законски максимум остаје
дванаест година.
У изворним одредбама Кривичног законика Србије из 2005. године (који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године), за основни облик силовања је била прописана казна од две до десет година затвора, а касније
је новелама Кривичног законика из 2009. године, дошло до повишења, како законског минимума (три године), тако и законског максимума – 12 година затвора, док се последњим новелама КЗ-а из 2016. године, законски
минимум повећава на пет година затвора.
Нови значајно виши законски минимум за основни облик силовања је и изворно био прописан у Нацрту Закона о изменама и допунама
Кривичног законика и та новела кривичног законика, је "опстала" за раз135
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лику од "недобровољне обљубе или са обљубом изједначеног чина", као
новог (лакшег) облика силовања, од чега се у "финишу" новелирања нашег кривичног законодавства, ипак одустало.
Није сасвим јасан ratio legis оваквог законског пооштравања казнене политике за кривично дело силовања, али последњих неколико година је код нас и иначе, веома уочљив тренд пооштравања казни у Кривичном законику, а што се добро може илустровати баш примерима кривичних дела против полне слободе, те наравно, силовања као типичног
кривичног дела ове врсте.
Према неким коментарима у масовним медијима, лаичкој јавности
је погрешно представљено да законски минимум од три година, не омогућава кажњавање за покушај силовања, што наравно, није тачно, јер је
покушај силовања увек био кажњив, без обзира на то колики је био законски минимум кажњавања за то кривично дело.
Наравно, овде као и иначе, важи правило код покушаја мора постојати умишљај учиниоца, што значи да је "у потпуности остварено субјективно биће кривичног дела."19 Силовање, као и остала кривична дела
против полне слободе се наравно, могу извршити само са умишљајем20.
19
20

З. Стојановић, Коментар Кривичног законика, "Службени гласник", Београд, 2012. година, стр. 334
Интересантно је да се у важећем Законику о кривичном поступку, имплицитно "тврди" да ипак постоје кривична дела против полне слободе која се могу извршити из
нехата. Тако се у члану 141. став 2. тачка 2. Законика о кривичном поступку, наводи
да у одлуци о изрицању кривичне санкције која се састоји у лишењу слободе, првостепени суд може по службеној дужности одредити да се узорак за форензичко-генетичку анализу, између осталог, узме и од - "окривљеног који је оглашен кривим за
умишљајно кривично дело против полне слободе"
Када овде као услов наводи да се мора радити о умишљајном кривичном делу против
полне слободе, законодавац прави грубу и скоро невероватну лаичку грешку, јер су
кривична дела против полне слободе у српском кривичном законодавству по дефиницији искључиво умишљајна
На пример, када је реч о најтипичнијем (класичном) кривичном делу против полне
слободе, немогуће је замислити силовање које би се извршило из нехата. М. Шкулић,
Кривично процесно право, десето измењено и допуњено издање, Правни факултет
Универзитета у Београду, Београд, 2017., стр. 242. Више о томе и: М. Шкулић и Г.
Илић, Нови Законик о кривичном поступку Србије – један корак напред, два корака
назад, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Правни факултет у Београду и Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд,
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Наиме, према члану 30. став 1. Кривичног законика Србије, за покушај кривичног дела се кажњава ако се ради о кривичном делу за које се
по закону може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, док
за покушај другог кривичног дела кажњив, само када је то законом изричито прописано.
Без обзира колики је био законски минимум за основни облик кривичног дела силовања (две или три године затвора итд.), увек је законски
максимум био преко пет година затвора, што значи да је за основни облик
силовања покушај увек био кажњив.
4. Полно узнемиравање
Ново кривично дело против полне слободе – полно узнемиравање,
прописано је у члану 182а Кривичног законика Србије.
Основни облик полног узнемиравања постоји када учинилац полно узнемирава друго лице. За основни облик је прописана новчана казна
или затвор до шест месеци.
Радња извршења је само полно узнемиравање, које се потом, посебно дефинише у члану 182а став 3. КЗ.
У члану 182. став 2. КЗ, прописан је тежи облик полног узнемиравања, који постоји ако је полно узнемиравање учињено према малолетном
лицу. За тежи облик овог кривичног дела прописана је казна затвора од
три месеца до три године.
Законодавац и овде, исто као и у погледу претходно објашњеног
прогањања, користи посебну нормативну технику "накнадног дефинисања" радње извршења кривичног дела, која је претходно у основном и тежем облику, наведена на најопштији могући начин, а сходно самом називу овог кривичног дела. Оваква правна техника иначе, није до сада била
сасвим уобичајена у нашем кривичном законодавству (она је у ствари, више погодна за тзв. појмовник, тј. одредбе о значењу израза у општем делу
Кривичног законика) и чини се да у овом случају (а што илуструјемо и

2012. Адреса за преузимање текста са сајта: http://www.uts.org.rs/images/stories/061212.novi.zakonik.o.krivicnom.postupku.pdf
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својим предлогом основног облика овог кривичног дела), за таквим начином дефинисања радње извршења, није било праве потребе21.
Према одредби члана 182а став 3. Кривичног законика, полно узнемиравање јесте свако вербално, невербално или физичко понашање које
има за циљ или представља повреду достојанства лица у сфери полног
живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или
увредљиво окружење.
Фактичко је питање када постоји таква радња, казуистички дефинисана у члану 182а став 3. Кривичног законика, а у процени да ли би
конкретна активност могла да се сматра полним узнемиравањем, морали
би се имати у виду како све објективне, тако и субјективне околности, не
само са становишта потенцијалног пасивног субјекта овог кривичног дела, већ и његовог могућег учиниоца. Ту је од посебног значаја и уочавање
да законодавац захтева да радње које могу бити вербалне, невербалне или
у облику "физичког понашања", морају бити предузете у циљу да се на тај
начин повреди достојанство лица у сфери полног живота, те да поред тога, изазивају страх или стварају непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење. На овај начин се ипак донекле, избегава претерано широко тумачење радње извршења, те се самим тим, нека понашања која су
више у сфери неукуса, попут на пример, причања "масних вицева" и сл.,
свакако изостављају из криминалне зоне.
Одредбом члана 182а став 4. Кривичног законика прописано је да
се гоњење за основни облик прогањања предузима по предлогу оштећеног, што је логично и произлази из природе овог кривичног дела, а исто
тако је логично да када се ради о тежем облику полног узнемиравања (онда када је пасивни субјект малолетно лице), за кривично гоњење није неопходан предлог оштећеног.
4.1. Могућа боља дефиниција основног облика полног узнемиравања
Можда би било боље спојити ст. 1. и 3. у новом члану 182а КЗ
(члан 13. Нацрта Закона о изменама и допунама КЗ-а), на следећи начин:22
21
22

М. Шкулић, Прогањање и полно узнемиравање, Тужилачка реч, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, број 31/2016, Београд, 2016. година, стр. 21
Више о томе: М. Шкулић, Силовање без принуде, прогањање и полно узнемиравање –
нове будуће инкриминације, Билтен Вишег суда у Београду, број 87/2016, Београд,
2016. година, стр. 101-124
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1) унети намеру као битно субјективно обележје кривичног дела,
2) унети опционо дефинисане радње извршења у сам основни облик кривичног дела, те још и
3) прилогом "грубо", у релевантној мери појачати објективне елементе, односно радњу кривичног дела.
Тако би се основни облик полног узнемиравања могао дефинисати
на следећи адекватнији начин, него што је то учињено у Нацрту: "Ко у намери полног узнемиравања, вербалним, невербалним или физичким понашањем, грубо повређује достојанство другог лица у сфери полног живота
и изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или увредљиво
окружење у односу на друго лице…".
Кључно би било уношење релевантне намере међу битна обележја новог кривичног дела полног узнемиравања, јер само онда суштински постоји
одговарајуће криминално-политичко оправдање да се одређене радње које би
се иначе, у објективном смислу, могле сматрати полним узнемиравањем, у
конкретном случају и третирају као радње извршења овог кривичног дела.
У противном би се (мада је то и извесној мери, ипак искључено зато што се у инкриминацији наводи и циљ предузимање конкретних радњи…), могло догодити да чак и причање некаквог "масног вица", што можда може бити неукусно и непристојно, постане извршење овог кривичног дела, само зато што такво вербално понашање, одређена особа (потенцијални пасивни субјекат), доживљава као полно узнемиравање.
Ако у таквом примеру понашања које је више у сфери "обичаја о
лепом понашању", него што има кривичноправну компоненту, није било
релевантне намере, односно намере полног узнемиравања (чије увођење у
инкриминацију се у претходном тексту предлаже), тада не би постојало
ово кривично дело, а потенцијални проблем такве (непристојне, неприкладне и сл.), комуникације би се решавао одговарајућим социјалним механизмима, а не кривичноправном репресијом, која би увек морала да буде ultima ratio карактера, а не да се рутински простире и на поље онога
што је претежно у домену "бонтона"23.

23

Ibidem
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5. Сакаћење женског полног органа
Сакаћење женских полних органа спада у групу кривичних дела
против живота и тела (Глава XIII Кривичног законика), али је реч о веома
специфичном кривичном делу, које у укупном контексту има суштинске
везе са кривичним делима против полне слободе.
Сакаћење женског полног органа је кривично дело прописано у
члану 121а Кривичног законика и оно се као што се то види и из самог наслова ове инкриминације, састоји у сакаћењу спољних делова женског
полног органа.
Кривично дело сакаћења женских полних органа има четири облика:
1) основни облик,
2) лакши облик,
3) посебан облик и
4) тежи облик.
Радња извршења основног облика овог кривичног дела је сакаћење, које мора бити усмерено на женске полне органе. То значи да су кумулативно:
1) предмет радње извршења овог кривичног дела женски полни
органи, те
2) да је пасивни субјект овог кривичног дела, искључиво особа
женског пола.
Учинилац може бити било које лице, а кривично дело сакаћења
женског полног органа се може, када је реч о облику кривице, учинити само са умишљајем.
У пракси је сакаћење женских полних органа присутно једино у
неким веома примитивним културама и фанатичним религијским заједницама, најчешће у једном делу Африке, где се оно на известан начин поистовећује са религиозним обрезивањем мушкараца, а из неких начелних
разлога (иако та пракса иначе, скоро да није уочена у самом Европи)24, та24

Масовне миграције последњих година би можда могле довести и до спорадичне појаве такве праксе и у европским државама, па се и то у извесној мери, сматра елементом
ratio legis-а уношења инкриминације "сакаћења женских полних органа" у европска
кривична законодавства, а то би у некој свакако мањој мери (мада је то поприлично
нереално), могло имати значаја и у неким ситуацијама примене универзалног принципа важења кривичног законодавства
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кво неприхватљиво понашање је "нашло своје место" и у одредбама Истанбулске конвенције, а онда посредно њиховом имплементацијом и у
правилима нашег новелираног Кривичног законика.
Ако би до сакаћења женских полних органа дошло из нехата, тада
се не би радило о овом кривичном делу, већ би у питању могла бити тешка телесна повреда из нехата.
За основни облик предвиђена је казна затвора од једне до осам година.
Лакши облик сакаћења женских полних органа постоји када су испуњена сва битна обележја основног облика овог кривичног дела, али при том
постоје нарочито олакшавајуће околности под којима је учињено конкретно
дело. Увек је questio facti када постоје такве олакшавајуће околности.
За лакши облик сакаћења женских полних органа прописана је
казна затвора од три месеца до три године.
Посебан облик кривичног дела сакаћења женских полних органа
се састоји у инкриминисању одређених радњи учиниоца, које су по свом
садржају радње саучесништва у ужем смислу, тј. представљају подстрекавање самог пасивног субјекта, односно помагање пасивном субјекту да
сам себе "сексуално осакати". Овај облик сакаћења женских полних органа чини лице које женско лице наведе да се подвргне радњи сексуалног
сакаћења, или јој у томе помогне, односно помогне жени да сама осакати
своје спољне сексуалне органе или се томе подвргне.
За посебан облик кривичног дела сакаћења женских полних органа прописана је казна затвора од шест месеци до пет година.
Тежи облик кривичног дела сакаћења женских полних органа је
квалификован тежином наступеле последице. До такве последице мора да
дође услед нехата учиниоца који предузима основни облик сакаћења женских полних органа, а ако би код њега у односу на смрт пасивног субјекта
постојао умишљај, тада би се радило о стицају кривичног дела сакаћења
женских полних органа и убиства, односно тешког убиства.
Подразумева се да сакаћење женски полних органа свакако представља тешку телесну повреду, што значи да је таква повреда већ сама по
себи елемент бића овог кривичног дела, а ако је услед извршења основног
облика кривичног дела сакаћења женских полних органа наступила смрт
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женског лица, тада постоји тежи облик овог кривичног дела, за који се
учинилац кажњава затвором од две до дванаест година.
6. Принудно закључење брака
Принудно закључење брака спада у групу кривичних дела против
брака и породице, али се оно у ширем смислу, а посебно у контексту
претходно већ објашњених захтевa из Истанбулске конвенције, сматра,
односно може се сматрати и кривичним делом против полне слободе, што
је у ствари, донекле и логично, јер брак, свакако подразумева и сексуалне
односе, а када се ради о браку закљученом под принудом, онда се ту у посредном смислу, ради и о принуди на сексуалне односе.
Принудно закључење брака је ново кривично дело, прописано у
члану 187а Кривичног законика. Ово кривично део има један основни облик и један посебан облик.
Основни облик принудног закључења брака чини лице које употребом силе или претње принуди друго лице да закључи брак. За основни облик
овог кривичног дела, прописана је казна затвора од три месеца до три године.
Посебан облик кривичног дела принудног закључења брака постоји
када се ради извршења основног облика, тј. у циљу да се пасивни субјект
принуди на закључење брака, он алтернативно: 1) одведе у иностранство или
се 2) у истом циљу пасивни субјект наведе да оде у иностранство.
За посебан облик принудног закључења брака прописана је казна
затвора до две године, што значи да се учинилац може казнити у распону
од тридесет дана (општи минимум казне затвора), па до две године затвора.
Радњу извршења основног облика кривичног дела принудног закључења брака представља принуда усмерена према пасивном субјекту,
како би се он тако натерао да противно својој вољи закључи брак, а сама
принуда може бити алтернативно реализована употребом:
1) силе, или
2) претње.
Принуда представља у суштинском смислу средство деловања на
слободу воље у одређеном правцу, тако што се онај на кога се тако делује,
приморава да нешто учини, не учини или трпи, а његова воља се "вештачки", тј. путем принуде "ствара" или се модификује, односно на одговарајући начин слама.
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Појам брака је комплексан. Према члану 1 Брачног правила Српске православне цркве - "православни брак је света тајна којом се два лица различитог пола, на начин прописан Црквом, везују доживотном духовном и телесном везом ради потпуне животне заједнице и рађања и васпитања деце."25 У теорији се наводи и дефиниција брака из енглеске породичноправне литературе, по којој се "брак схвата као дозвола за стварање
деце" и као начин креирања легитимних наследника", али је ипак, у енглеском праву познатија дефиниција брака као "добровољне заједнице једног
мушкарца и једне жене која искључује све друге", док се у немачкој теорији брак дефинише као веза полова заснована ради заједнице живота, коју признаје правни поредак једне државе"26.
У доктрини посвећеној брачном и породичном праву се, поред тога, наводи и да је "појам брака као правног института, једно од теоријски
најспорнијих питања брачног права", при чему се када је реч о правној
природи брака, углавном истичу две теорије: 1) уговорна, по којој је брак
у суштини посебан уговор између два лица различитог пола и 2) институционална теорија, према којој је брак не само уговор, него и посебна правна установа, тј. правна институција27.
Независно од схватања суштине правне природе брака, неспорно је
да би брак морао бити закључен на бази слободне воље. Питање слободе воље се овде може у основи посматрати исто као што се оно изучава у контексту слободне воље учиниоца кривичног дела. Тако се у савременој кривичноправној теорији претежно сматра да радња кривичног дела мора бити одговарајуће "вољно понашање" учиниоца, иако у кривичноправној теорији постоје
још увек велике разлике у дефинисању појма радње кривичног дела.
Појам радње у кривичноправном смислу је иначе, једно од важнијих
питања у развоју кривичноправне догматике, која је развила низ схватања појма радње, попут "предкласичног појма радње", "природног (натуралистичког,
каузалног) појма класичног система", "финалног појма радње кривичног дела",
"социјалног појма радње", те у новије време тзв. "негативног појма радње кривичног дела", који се заснива на "могућности избегавања радње", што значи да
25
26
27

С. Панов, Породично право, седмо измењено издање, Правни факултет Универзитета
у Београд, Београд, 2016. година, стр. 43
Ibid, стр. 43-44
М. Драшкић, Породично право и права детета, пето издање, Правни факултет Универзитета у Београд, Београд, 2009. година, стр. 79 и стр. 82-83
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се "учиниоцу може приписати одређена последица, коју он није избегао, иако
је то могао и када је таква последица правом забрањена28.
Када је реч о невољним радњама, односно радњама које произлазе
из деловања силе или претње, што искључује вољу онога на кога се принуда усмерава или је модификује на одговарајући начин, оне не по правилу, не могу довести до правно релевантне последице. То важи како за радње којима се врши кривично део, тако и за радње које се односе на правне
послове уопште, па и на радњу закључења брака.
У нашој теорији се углавном истиче да онда када се ради о случајевима невољних радњи човека, тада се уопште ни не ради о радњама у
кривичноправном смислу, што је случај када је између осталог,29 у питању радња која је предузета под утицајем апсолутне или неодољиве силе,
што је случај када је "човека на предузимање или непредузимање неке
радње принудило друго лице употребом принуде којој се он ни на који начин није могао одупрети" 30.
Када се ради о случајевима тзв. компулзивне или "психичке" силе,
"ситуација је нешто другачија, али и деликатнија", јер "у таквим случајевима не постоји неодољива принуда као код апсолутне силе, али се ради о
деловању на другога да се он сам, макар под принудом, одлучи на предузимање радње", из чега произлази да се под одређеним условима, овде може говорити о постојању радње у погледу које је воља учиниоца била изнуђена, па се таква ситуација по правилу, решава у оквиру правила која се
односе на крајњу нужду у кривичном праву31.
У немачкој кривичноправној теорији се проблематика разликовања апсолутне и компулзивне силе (vis absoluta und vis compulsiva), повезује са постојањем или непостојањем способности за предузимање радње
28
29

30
31

Више о томе: C.Roxin, Strafrecht – Allgemeiner Teil, Band I, Grundlagen, der Aufbau der
Verbrechenslehre, 4. Auflage, "Verlag C.H.Beck",München, 2006, стр. 239-254
У случајеве, када се не ради о вољним радњама, спадају између осталог и ситуације
када су у питању рефлексни и слични покрети услед случаја (на пример, оклизнуће на
поледици и сл),, или радње у специфичном бесвесном стању (попут на пример, понашања месечара или људи који су у одређеним околностима изразито буновни, а под
неким условима, ту спадају и одређене импулсивне радње итд.
М. Бабић и И. Марковић, Кривично право – општи дио, Правни факултет у Бањој Луци, Бања Лука, 2013. година, стр. 119-120
Ibid, стр. 120
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(Handlungsfähigkeit und Fehlen der Handlugsfähigkeit), која има одговарајући "квалитет", што значи да се може сматрати радњом чињења кривичног
дела (Handlugqualität)32. Тако се у литератури наводи да; такав " квалитет
недостаје када је до радње дошло услед принуде која је постигнута неодољивом силом"33.
Принуда као радња извршења кривичног дела принудног закључења брака, као и иначе, када се ради о принуди у кривичноправном смислу,
а у складу са претходним објашњењима, може бити реализована у облику
апсолутне или релативне принуде, односно у облику претње, која иначе,
има слично дејство као и компулзивна принуда.
7. Закључак
Није у суштини споран ratio legis увођења нових инкриминација
против полне слободе у наш Кривични законик, попут полног узнемиравања, али би свакако било добро да наш законодавац нађе "праву меру" у домену кривичноправне заштите у односу на личне односе који су најчешће у
"сржи" ових инкриминација, односно понашања, која под одређеним условима могу да се сматрају прогањањем или полним узнемиравањем.
У претходном тексту су дати одређени предлози у правцу редефинисања садашњих решења у актуелном Кривичном законику, а пре свега у
погледу једне од нових инкриминација – полно узнемиравање, које је чини се, дефинисано на претерано широк начин, што би се у пракси могло
свести на изузетно опасну "каучук" норму.
Суштина у претходном тексту формулисаног предлога у de lege ferenda смислу је у прецизнијем и нешто ужем дефинисању неких радњи
извршења кривичног дела полног узнемиравања, а посебно је важно да
ова инкриминација ипак обухвати и релевантан субјективни однос учиниоца кривичног дела према свом понашању, што се у правно-техничком
смислу своди на уношење релевантне намере међу битна обележја кривичног дела. Тиме се јача lex certa елемент начела законитости, тј. постиже знатно виши ниво прецизности и одређености инкриминације, те самим тим, битно олакшава примена ових одредби у будућој пракси.
32
33

J. Wessels und W.Beulke, Strafrecht – Allgemeiner Teil – die Straftat und Ihr Aufbau, 33.,
neu bearbeitete Auflage, "C.H.Müller", Heidelberg, 2003, стр. 33-34
Ibid, стр. 34
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Иначе, чини се да је законодавац потенцијално довео у питање lex
certa сегмент начела законитости, али и забрану аналогије, када је на
веома екстензиван начин формулисао нову инкриминацију прогањања,
као веома специфичног кривичног дела, у неким елементима сличног
одавно постојећем кривичном делу угрожавања сигурности, а које само
по себи, није деликт против полне слободе, али у пракси често може имати везе и са том врстом кривичних дела, односно бити засновано на истоветним, сличним или повезаним мотивима.
Наиме, као радња извршења овог новог кривичног дела (такође унетог у наше Кривични законик, последњим новелама), поред низа таксативно набрајаних радњи (праћење другог лица, предузимање других мера у циљу физичког приближавања, настојања да се успостави контакт, злоупотреба података итд), наводи се и предузимање других сличних радњи34.
Увођење новог и врло специфичног облика силовања (што је било
предвиђено у Закону о изменама и допунама Кривичног законика, а од чега се у међувремену одустало), а које би постојало када је извршена обљуба или са обљубом изједначени чин без релевантно изражене сагласности
пасивног субјекта (неконсенсуални сексуални однос), али без принуде,
која је иначе типична за класично силовање, може имати одређени ratio
legis и независно од Истанбулске конвенције чије су одредбе биле формални основ за својевремену идеју за такву измену/допуну инкриминације силовања у нашем Кривичном законику.
Законодавства која већ релативно дуже време познају кривично
дело силовања без принуде а противно вољи пасивног субјекта, омогућавају решавање и неких у пракси значајних случајева, те и кривичноправна
теорија тих држава даје свој допринос решавању многих актуелних питања у односу на такво прилично специфично кривично дело. Међутим,
ипак не може бити спорно да би, ако би се у будућности наш законодавац
одлучио за усвајање такве новеле, то потенцијално у мањој или већој мери доводило и до одређених доказних проблема у пракси.

34

М. Шкулић, Начело законитости и принцип кривице у кривичном праву као сегменти
правне државе, традиционална тематска међународна научна конференција, зборник:
"Принципи владавине права", Удружење за међународно кривично право и "Intermex", Тара, 2017. година, стр. 86
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Наиме, иако, као што је то већ објашњено у претходном тексту,
отпор пасивног субјекта ни у односу на класичну принудну обљубу (типично/класично силовање), односно са обљубом изједначени чин, није
неопходан да би се сматрало да је извршено силовање, већ (не)постојање
отпора има само одговарајући доказни значај.
Дакле, није спорно да ни класично силовање у пракси често није једноставно доказати, онда када уопште није испољен било какав отпор, чак ни
у неком најнижем степену, што је реално некада могуће ако се жртва од страха потпуно паралише, нарочито услед претње употребом оружја, или ако је
пасивни субјект у неком специфичном психо-физичком стању, нарочито када се ради о малолетном лицу, или се силовање одвија на неком крајње изолованом месту, где реално нема шанси да неко пружи помоћ жртви и сл.
Из овога произлази и да је сасвим јасно да би по дефиницији било
изузетно тешко доказати облик силовања код којег ни према законској
формулацији уопште нема, нити је неопходно да буде било каквог облика
принуде, већ се само захтева постојање јасно манифестованог противљења пасивног субјекта. Тада би се по правилу, поставило питање начина на
који је исказано такво противљење пасивног субјекта, да ли је оно услед
тога уопште било "јасно", те зашто није испољен било какав отпор у односу на обљубу или са обљубом изједначен чин, када било какве принуде
уопште није ни било.
Наиме, не може бити спорно да је отпор увек реално више могућ
када принуде нема, него када принуда постоји. Отпор не захтева постојање принуде, он се чак једноставније и лакше испољава када принуде нема, али при том, нема ни консенсуалног односа између актера обљубе или
са обљубом изједначеног чина.
У неким ситуацијама би се могло поставити и питање да ли је извршилац добро схватио и уопште реално био у прилици да правилно схвати и
разуме, релевантно противљење пасивног субјекта, који осим самог противљења, чак и када је оно сасвим јасно изражено, потом није испољио било
какав, па ни најмањи отпор у односу на обљубу или са обљубом изједначени
чин. Ово би се питање морало тада решавати у контексту правила о стварној
заблуди у кривичноправном смислу.35 Тиме се ипак, не доводи у питање на35

Стојановић (Коментар Кривичног законика, "Службени гласник", Београд, 2012.), објашњава да се у члану 28. став 2. КЗ, разликују две врсте стварне заблуде. 1) заблуда
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челна могућност да у неким, вероватно веома ретким ситуацијама, може доћи до "невољне обљубе", односно "невољеног сексуалног контакта", тј. обљубе или са обљубом изједначеног чина, упркос јасно израженом противљењу пасивног субјекта, иако заиста није лако замислити реалну ситуацију да
се пасивни субјект неспорно противи обљуби или обљубом изједначеном чину, а затим не испољи било какав вид отпора, када обљуба или са обљубом
изједначени чин непосредно предстоје, или током њих. Таквих примера наравно, може бити и они се редовно могу срести и у упоредном кривичном
праву, у оним кривичноправним системима који већ познају такву варијанту
силовања, али није спорно да је такво силовање знатно теже доказати у пракси, него "класично" силовање, када се ради о принудној обљуби или принудним са обљубом изједначеним чином.
Доказивање "недобровољног силовања", односно силовања без
принуде, а противно вољи пасивног субјекта, би се у пракси, по логици
ствари, вероватно најчешће сводило на по дефиницији увек изузетно мучну ситуацију – "реч против речи". То иначе, може бити случај и када се
о стварним обележјима бића кривичног дела и 2) заблуда о разлозима искључења противправности, тј. о основама које искључују постојање кривичног дела, при чему се
нашој литератури иначе, ове две врсте стварне заблуде често називају стварном заблудом у ужем смислу (стварна заблуда о обележјима бића кривичног дела) и стварном заблудом у ширем смислу (стварна заблуда о основима искључења противправности), што овај аутор критикује сматрајући да је основна разлика између те две врсте
заблуде у томе што прва врста делује у односу на елемент предвиђености дела у закону, а друга у односу на елемент противправности, те стога, нема разлога да се једна
сматра стварном заблудом у ужем, а друга у ширем смислу
У ранијој владајућој југословенској кривичноправној теорији (Група аутора (ред. Н.
Срзентић), Коментар Кривичног закона СФРЈ, "Савремена администрација", Београд,
1986.), се подела на ове две врсте стварне заблуде, из које би могла произићи кривична
одговорност учиниоца (отклоњива стварна заблуда), или би кривична одговорност
учиниоца била искључена (неотклоњива стварна заблуда), заснивала на оцени постојања или нестојања кривице учиниоца у односу на заблуду, што је интересантно, јер
кривица није била у то време стриктан законски термин. Тако се констатује: "Стварна
заблуда може да буде отклоњива или неотклоњива. Неотклоњива стварна заблуда постоји када учинилац није могао нити је био дужан да има свест односно правилну
представу о ономе о чему није имао свест, односно о чему је имао погрешну представу. Постојање такве стварне заблуде истовремено значи и у одсуство његове кривице
за заблуду у којој се налази." Према: М. Шкулић, Англосаксонска концепција одбране
замка у кривичном праву САД и њене могуће рефлексије на нужну одбрану у српском
кривичном законодавству, зборник: "Казнена реакција у Србији" VII део, едиција Crimen, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017. година, стр. 51-53
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ради о полном узнемиравању, онда када је релевантна радња предузета само у присуству активног и пасивног актера кривичног дела, односно без
било каквих сведока, или без постојања неких других релевантних доказа,
попут снимака или писаног материјала, ако је полно узнемиравање извршено на пример, слањем смс поруке, mail-a, или на други начин који подразумева "остављање" и неке врсте "материјалних" доказа.
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Мр Сретко Јанковић
судија Апелационог суда у Београду

СУДСКА ПРАКСА У ПОСТУПКУ
ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА
Увод
У складу са одредбом члана 24. Закона о уређењу судова, апелациони суд, између осталог, одлучује о жалбама на одлуке виших судова, као и о
жалбама на одлуке основних судова, ако за одлучивање није надлежан виши суд. Одлучујући у другом степену, апелациони суд уочава грешке и пропусте у раду виших и основних судова, те кроз своје одлуке на то указује,
било укидањем пресуда и решења и враћањем предмета но поновно суђење
или одлучивање, било преиначавањем одлука, ако се ради о повредама кривичног закона. О неким грешкама и пропустима првостепених судова желимо овде да укажемо, са циљем да би се те грешке и пропусти свели на најмању могућу меру, те да би се смањио број укинутих пресуда и побољшао
квалитет рада судова у кривичној материји. Осим тога, и другостепени суд у
својим одлукама чини одређене пропусте, што је видљиво из одлука Врховног касационог суда поводом ванредних правних лекова, а овде желимо указати на неке од тих пропуста који се односе на одлуку о казни.
Потврђивање оптужнице
С обзиром на нови концепт кривичног поступка, потврђивање оптужнице је врло важан моменат у кривичном поступку, јер поступак из тужилачке прелази у судску фазу. Кроз досадашњу праксу стиче се утисак да судије првостепених судова још не схватају значај ове фазе кривичног поступка, чији је циљ је и то да се окривљени неоправдано не изводи на суђење
ако не постоји потребан степен сумње да је извршено кривично дело. Чини
се да судије, руковођени ранијим искуствима, иду линијом мањег отпора, те
олако потврђују оптужнице, не упуштајући се у квалитет доказа и у којој
мери они потврђују оправдану сумњу да је окривљени извршио кривично
дело које му се ставља на терет. Стога се дешава да се у решењима о потврђивању оптужнице само набрајају докази, те наводи да они оправдавају по153
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дизање оптужнице, из чега се не може закључити како је суд резоновао,
односно како је кратком анализом доказа понуђених од стране јавног тужиоца закључио да они потврђују оправдану сумњу да је окривљени извршилац кривичног дела. Ако суд у решењу о потврђивању оптужнице само наброји доказе, без икакве анализе, онда се обесмишљава само потврђивање
оптужнице. Иако је у бројним одлукама указано да та анализа мора обухватити сваку радњу и учиниоца посебно, како би се јасно утврдило који докази указују на постојање оправдане сумње да је сваки окривљени предузео
радњу кривичног дела које му се ставља на терет, и данас срећемо решења у
којима таква анализа изостаје. Дешава се чак да и након укидања првостепеног решења, првостепени суд донесе истоветно решење, због чега долази
до поновног укидања решења, што све продужује трајање поступка. Уочено
је и то да судови у решењима о потврђивању оптужнице често и не осврну
на наводе из приговора на оптужницу, које износе браниоци окривљених,
чиме се повређује право на образложену судску одлуку.
Продужење притвора
Притвор као најтежа мера за обезбеђење присуства окривљеног и
несметано вођење кривичног поступка доста је присутна у пракси, иако
би примена ове мере морала да буде рестриктивна. Ово се посебно односи
на одређивање и продужење притвора по основима из члана 211. став 1.
тач. 3. и 4. ЗКП. Значај притвора се огледа и у томе што је он уставна категорија, с обзиром да се њиме снажно задире у једно од основних људских
права, тј. право на слободу. С обзиром да притвор представља значајно
ограничење права на слободу, треба га примењивати у кривичном поступку само онда када је то неопходно. Одређивање и продужење притвора у
пракси најчешће се врши по основу из члана 211. став 1. тачка 3. ЗКП, односно у случају постојања особитих околности које указују да ће окривљени "у кратком временском периоду поновити кривично дело или довршити покушано кривично дело или учинити кривично дело којим прети".
Те околности морају бити конкретне, а не апстрактне, односно потребно је
да постоји висок степен вероватноће да ће окривљени поновити кривично
дело, довршити покушано кривично дело или учинити кривично дело
којим прети. У пракси се дешава да се ове околности правилно не утврђују, већ се често наводе неке околности које не могу оправдати продужење
притвора по овом основу, као што су незапосленост, лоше материјално
стање, и сл. Приликом одређивања и продужења притвора по овом основу
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ни елементи кривичног дела не могу представљати разлоге за притвор, а у
одлукама о продужењу притвора се често ти елементи наводе да би се
оправдало продужење притвора. Дешава се да се притвор продужава против окривљеног, против кога се води кривични поступак за неко кривично
дело против службене дужности, који је уз то и удаљен од дужности, а у
решењу се наводи да ће поновити кривично дело, па је нејасно како у таквој ситуацији окривљени може поновити кривично дело.
Продужење притвора по основу из члана 211. став 1. тачка 4. КЗП
мора бити још рестриктивније, а у пракси се дешава да судови продужавају
притвор по овом основу у после две године од извршења кривичног дела, те
се поставља питање да ли је уопште после толико времена могуће узнемирење јавности, које је такво да може угрозити несметано и правично вођење
кривичног поступка. Наиме, протеком времена интересовање јавности за
неки кривични поступак углавном опада, па стога то треба имати на уму
приликом контроле притвора одређеног по овом законском основу.
Недозвољени докази
У суштини, недозвољени докази су они докази, односно доказна
средства који су недозвољени сами по себи или су законом забрањени, а с
друге стране, одређени докази се сматрају незаконитим због незаконитог
начина њиховог прибављања. Не може се дозволити да се у кривичном поступку користе докази до којих је дошло кршењем основних људских права
и слобода, затим докази до којих се дошло коришћењем непоузданих доказних средстава, и сл, јер "очигледно да не би остало ништа од неприкосновености личности окривљеног ако би се данашња расположива средства користила у кривичном поступку"1. Одлука (а посебно пресуда) у кривичном
поступку не може се заснивати на недозвољеном доказу, због чега закон
прописује да се он издваја из списа предмета, а заснивање пресуде на недозвољеном доказу представља апсолутно битну повреду одредаба кривичног
поступка, која доводи од укидања пресуде у жалбеном поступку.
Судови су често у прилици да одлучују од томе да ли је неки доказ
дозвољен, односно недозвољен. Иако су у судској пракси одавно заузети
ставови у вези са појединим недозвољеним доказима, и данас се срећу од1

Илић, Г.(2006): О неваљаним доказима у кривичном поступку, "Билтен Окружног суда
у Београду" број 73/06, стр. 33
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луке из који се види да поједине судије немају потребна знања о недозвољеним доказима. Тако, нпр. одавно је познато да службене белешке полиције
(органа унутрашњих послова) не могу представљати доказ у кривичном поступку и да се на њима не може заснивати пресуда, али и данас се срећу
пресуде у којима се службене белешке користе као доказ (нпр. пресуда Вишег суда у Смедереву К 89/16 од 6.4.2017. године, где је суд користио службену белешку као доказ у кривичном поступку за кривично дело убиства).
Такође, пресуда се не може заснивати на исказу овлашћеног службеног лица
полиције о обавештењима која је добио од окривљеног, али се ипак могу
пронаћи пресуде где судови овакве доказе користе и на њима заснивају пресуду, чиме чине битну повреду одредаба кривичног поступка. У једном
предмету Апелациони суд у Београду је нашао да се ради о недозвољеном
доказу када су полицијски службеници слушали телефонски разговор окривљеног са другим лицем и о ономе што су чули изјашњавали су се у својим
исказима: "Не може се користити као доказ оно што су овлашћени полицајски службеници чули док су држали телефон окривљеном када је разговарао са другим окривљеним, с обзиром да није постојала наредба о тајном
надзору комуникације"2 У образложењу одлуке, између осталог, се наводи:
"... жалбом браниоца окривљеног М. Р. је основано указано да се побијана
пресуда не може заснивати на сазнањима наведених полицијских службеника до којих су исти дошли прислушкивањем телефонског разговора између
окривљених, с обзиром да се у конкретном случају ради о неовлашћеном
надзору њихове комуникације путем телефона, јер полицијски службеници
неспорно нису имали наредбу о тајном надзору комуникације између окривљених, у смислу одредбе члана 167. ЗКП. У прилог наведеном иду и делови исказа полицијских службеника Д. П. и М. М. из којих јасно произлази
да су исти држали телефон окривљеног М. Р. на тај начин да су могли чути
разговор између њега и другог лица, за које се касније испоставило да се ради о окривљеном К. Р., из чега очигледно произлази да су исти вршили тајни надзор телефонске комуникације између окривљених иако за то нису били испуњени услови из чл. 166. и 167. ЗКП".
Када је у питању потврда о привременом одузимању предмета,
сматра се да потпис окривљеног на потврди о привремено одузетим предметима суштински представља његову изјаву да је тај предмет одузет из
2

Пресуда Апелационог суда у Београду Кж-1 902/15 од 29. октобра 2015. године,"Билтен Апелационог суда у Београду" број 8/16, стр. 52
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његовог притежања и да би се та изјава могла користити као доказ у кривичном поступку треба да је прибављена у складу са одредбама ЗКП3. Једна од грешака коју судови праве у вези са недозвољеним доказима, јесте
када лица ослобођена дужности сведочења не упозоре да не морају сведочити и такво упозорење не унесу у записник, стога се на таквом исказу не
може заснивати судска одлука, као што је то констатовано у одлуци Врховног касационог суда Кзз 57/11 од 31. августа 2011. године4. Када је у питању читање СМС порука са мобилног телефона као доказа, треба указати
на следећу одлуку: "У конкретном случају Врховни касациони суд је ценио наводе браниоца из захтева за заштиту законитости да се првостепена
пресуда заснива на доказу који је изведен на главном претресу и то читањем СМС порука о комуникацији оптужених што је учињено без наредбе
суда, а што је спорно, имајући у виду да се увид у садржину комуникације
може одредити само наредбом суда. Супротно изнетим наводима, Врховни
касациони суд је утврдио да није учињена повреда одредаба кривичног
поступка из члана 438. став 2. тачка 1. ЗКП, јер се ради о прегледу садржаја мобилних телефона – увиду и читању СМС порука међусобно упућених између окривљених, а не о доказу који је прибављен тајним надзором
комуникације – другим речима ради о увиђају на покретној ствари, при
чему није потребна наредба суда за одузимање мобилног телефона (предмета чија садржина представља доказ), већ мора постојати одлука суда да
се изврши увид у садржај телефона а што у конкретном случају и постоји,
јер је суд на главном претресу одлучио да се тај увид изврши у СМС поруке мобилног телефона"5. Да би се избегло укидање пресуда због тога што
се оне заснивају на недозвољеним доказима, потребно је да судије добро
познају одредбе ЗКП о недозвољеним доказима, те ставове судске праксе
изражене у одлукама апелационих судова и Врховног касационог суда.
Писмена израда пресуде
Писмено израђена пресуда је "финални производ" рада судије у
кривичном поступку а истовремено огледало његове стручности и способности у очима странака и јавности, па стога треба посветити потребну пажњу њеној изради. Чини се да судови тако не поступају, јер код писмене
3
4
5

Пресуда Врховног суда Србије Кж I 4/2004 од 3.2.2004.
Видети "Билтен судске праксе Вишег суда у Краљеву" број 3/11
Пресуда Врховног касационог суда Кзз 938/2014 од 15. октобра 2014. године.
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израде првостепене кривичне пресуде чине разноврсне грешке и пропусте, којима се ове не можемо шире бавити, али желимо указати на неке од
пропуста који се јављају у пракси.
Неприхватљив начин писмене израде пресуде налазимо у пресудама, које у суштини представљају копију записника о главном претресу, где
су презентирани искази окривљеног и сведока из полиције, истраге и са
главног претреса, с тим што су у пресуди некада наведена и питања која су
на главном претресу постављана окривљеном, представнику оштећеног и
сведоцима, као и одговори који су дати поводом тих питања и сл. Све то доводи до тога да цитирање одбране окривљеног и исказа сведока представља
90% образложења, а онда се у једном пасусу или на пола странице укратко
наводи даје суд "на основу изведених доказа утврдио чињенично стање као
у изреци пресуде", без икакве анализе и оцене изведених доказа, а посебно
оцене противречних доказа, што је заправо пресуда без образложења.
Уочава се нпр. да судови понекад у пресуди наводе да је суд ценио
одбрану окривљеног, али је "исту одбацио", што је погрешно, јер се нешто
одбацује када се не улази у суштину, па стога треба навести да је суд ценио одбрану оркивљеног, али је није прихватио, па навести разлоге због
чега иста није прихваћена.
Потребно је указати и на неке грешке при писменој изради пресуде,
које се тичу употребе одређених термина, формулација и сл. које не познаје
КЗ, а и на неке грешке које се тичу примене правописних правила. Тако
нпр. иако КЗ из 2006. године више не познаје појам "кривична одговорност", у пресудама се још увек (дакле, након више од десет година) употребљава овај термин, уместо термина "кривица". При изради пресуде називе
појединих начела и института на латинском језику, као и друге називе на
страном језику треба писати латиницом, а не као у неким пресудама где је
"in dubio pro reo", "tempore criminis" и сл., написано је ћирилицом.
Када се у образложењу пресуде наводе докази често се погрешно
наводи нпр. "читањем балистичког вештачења" или читањем неког другог
вештачења. Овде треба нагласити да је вештачење радња, а доказ је налаз
и мишљење вештака, па стога у пресуди треба наводити нпр."читањем налаза и мишљења вештака саобраћајне струке" и сл.
Када је у питању дужина пресуда, треба водити рачуна да реченице у образложењу пресуде не буду предугачке, с обзиром да се дешава јед158
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на реченица буде на више од пола странице, па и на целој страници, а најдрастичнији пример налазимо у пресуди Основног суда у Панчеву К 76/14
од 12.5.2015. године, где се једна реченица протеже на шест и по страна,
односно укупно 307 редова.
Образложења одлуке о казни и одлуке о трошковима кривичног
поступка углавном су стереотипна и шаблонска. Код одлуке о казни судови најчешће само наброје олакшавајуће и отежавајуће околности, без икакве анализе тих околности, да би се видело како су поједине околности
утицале на изречену казну, признање кривичног дела се често по инерцији
цени као олакшавајућа околност, иако оно некада није од значаја (нпр.
окривљени је ухваћен приликом извршења кривичног дела, или када му је
претресом стана пронађена опојна дрога или оружје, и сл). Образложење
одлуке о трошковима кривичног поступка у неким случајевима је идентично са одлуком о трошковима у изреци пресуде, па се онда поставља
питање која је уопште сврха таквог образложења.
Проблем писмене израде пресуде је један од значајних проблема
кривичног правосуђа, а надамо се да ће пројекат који је покренуо Врховни
касациони суд (израда приручника и обука судија за писмену израду пресуде) утицати на то да овај проблем буде решен, те да кривичне пресуде
буду квалитетније.
Оцена околности од значаја за одмеравање казне
Када је у питању образлагање одлуке о казни, у пресудама се често
само набрајају олакшавајуће и отежавајуће околности, без оцене истих, не
води се рачуна да ли је нека околност од значаја за казну, с обзиром на
природу кривичног дела и сл. Тако нпр. у пресуди се некада цени као
олакшавајућа околност то што је окривљени отац малолетне деце, а при
том губи из вида да је оглашен кривим због кривичног дела недавања издржавања из члана 195. став 1. КЗ, јер није давао издржавање за ту исту
децу. У једној пресуди суд је као олакшавајућу околност ценио чињеницу
да су оштећени његови родитељи (ради се о кривичном делу насиље у породици из члана 194. став 1. КЗ), што у конкретном случају не може бити
олакшавајућа околност. У једном предмету суд је окривљеном ценио као
олакшавајућу околност изражено кајање (изражено при давању завршне
речи) иако окривљени током читавог кривичног поступка негира извршење кривичног дела. Јер, ако неко тврди да није извршио кривично дело,
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како онда може да изражава кајање. Када је у питању оцена олакшавајући
околности код кривичних дела угоржавања јавног саобраћаја, знатно је
мањи значај признања кривичног дела, јер се кривично дело углавном доказује материјалним доказима (записником о увиђају, налазом о саобраћајно-техничом вештачењу, налазом вештака о концентрацији алкохола у крви учиниоца, и др). Тако је нпр. у једном предмету првостепени суд окривљеном ценио као олакшавајућу околност "признање кривичног дела",
иако је окривљени проузроковао саобраћајну незгоду са 2,79 промила алкохола у крви, а у својој одбрани је навео да се не сећа како се незгода догодила и да је највероватније заспао. Иако је у пресудама највиших судова
одавно заузет став да елементи кривичног дела не могу представљати
околност од значаја за одмеравање казне, (осим у случају из члана 54. став
3. КЗ) судови понекад и те околности узимају у обзир при одмеравању казне (нпр. да је наступила смрт једног лица, код кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја, и сл). Судска пракса је одавно заузела став да начин
одбране окривљеног, односно негирање кривичног дела, не може представљати отежавајућу околност код одмеравања казне, али и данас срећемо
одлуке у којима се чињеница да окривљени негира извршење кривичног
дела цени као отежавајућа околност, као што је то у пресуди Вишег суда у
Београду К 11/16 од 23. фебруара 2017. године.
Једно од спорних питања, када су у питању олакшавајуће и отежавајуће околности, а које се појављује у теорији и судској пракси, је то да
ли алкохолисаност учиниоца (чињеница да је кривично дело учињено под
утицајем алкохола учиниоца) може представљати олакшавајућу околност
код одмеравања казне. Раније је било спорно да ли у случају actiones liberae in causa (тј. када се учинилац сам довео у стање битно смањене урачунљивости) то може бити разлог за блаже кажњавање, али је већина теоретичара, па и судска пракса, сматрали да то не може бити основ за блаже
кажњавање. Тако нпр. у одлуци Савезног суда Кж С 6/75 од 23.9.1975. године заузет је став да је у таквим ситуацијама могућност блажег кажњавања потпуно искључена. Међутим, сада је КЗ Србије у одредби члана 24.
став 2. изричито прописао да у случају actiones liberae in causa која је довела до битно смањене урачунљивости учиниоцу кривичног дела "не може се по том основу ублажити казна". Чињеница да је кривично дело учињено под утицајем алкохола у теорији се узима да то не може бити олакшавајућа околност. Наиме, околност да се учинилац сам, употребом алкохола или на други начин, ставио у стање привремене душевне поремеће160
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ности, иако је био свестан или је био дужан и могао бити свестан да у таквом стању може учинити кривично дело, не може се узети као олакшавајућа околност6. С друге стране, нпр. КЗ Шпаније предвиђа као општу
олакшавајућу околност "да је неко деловао под утицајем алкохола"7. У нашој судској пракси се ова околност често цени као олакшавајућа околност,
а на то указује и Брановачки В., истичући да судови ову околност обично
узимају као олакшавајућу, док он заступа сасвим супротно становиште, тј.
да се чињеница да је кривично дело учињено у алкохолисаном стању узме
учиниоцу као отежавајућа околност8. У вези с тим, и Петрић Б. указује на
парадоксалну ситуацију, с обзиром на то да је алкохолизам значајно друштвено зло против кога се води организована друштвена акција, а с друге
стране, алкохолисаност се скоро редовно (сем код кривичних дела угрожавања јавног саобраћаја) узима као олакшавајућа околност9. Међутим, ова
околност се узима као олакшавајућа и код кривичних дела угрожавања
јавног саобраћаја. Додуше, треба истаћи да у нашој судској пракси има и
одлука у којима је заузет став да алкохолисаност учиниоца кривичног дела
не може представљати олакшавајућу околност код одмеравања казне.
Проблем диспаритета изречених казни
Један од значајнијих проблема код одмеравања казне у нашој земљи
јесте диспаритет изречених казни, односно изрицање различитих казни за
сличне случајеве. Анализом 50 пресуда на подручју Апелационог суда у Београду утврдио сам да се за скоро истоветне случајеве изричу веома различите казне, па тако нпр. у две пресуде где су окривљени оглашени кривим
због кривичног дела угрожавања јавног саобраћаја из члана 297. став. 1. КЗ,
где су постојале сличне олакшавајуће околности, једном окривљеном је
изречена условна осуда а другом казна затвора у трајању од једне године,
док је код кривичног дела из члана 297. став 2. КЗ, где се у оба случаја радило о две смртне последице и где су постојале сличне олакшавајуће и отежавајуће околности, једном окривљеном је правноснажно изречена казна
6
7
8
9

Хорватић Ж.(1980): Избор казне у југословенском кривичном праву и судској пракси,
Загреб, стр. 128
Прадел Ж.(2009): Компаративно кривично право (Санкције), стр. 60
Брановачки В.(1982): Алкохолисаност као олакшавајућа околност, "Правни живот"
број 12
Петрић Б.(1972): Индивидуализација казне, "Гласник АП Војводине" број 10
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затвора у трајању од три године, а другом казна затвора у трајању од седам
година. Треба напоменути да су у првом случају кривичне санкције изречене од стране истог основног суда, а у другом од стране истог вишег суда.
Значајне диспаритете у изреченим казнама уочио сам и анализом тридесетак пресуда за кривично дело примања мита из члана 367. КЗ.
Овај проблем се скоро и не уочава, па се њиме нико и не бави.
Проблем неуједначености изречених казни још је израженији ако се има
на уму да у Републици Србији постоји 66 основних и 25 виших судова, те
четири апелациона суда. Иако се чине одређени напори ка уједначавању
судске праксе, то уједначавање се углавном односи на поједина правна питања у вези са применом закона, али се практично нико не бави питањем
уједначавања казни које судови изричу. Треба истаћи да је Врховни касациони суд донео План активности Врховног касационог суда ради уједначавања судске праксе10, али се он односи на уједначавање судске праксе у
погледу одређених правних питања, али не и питања уједначавања изречених казни. Осим тога, 2015. године Врховни касациони суд, у сарадњи са
Мисијом OEBS-а издао брошуру11, која се бави питањем уједначавања
судске праксе, с тим да се у њој углавном говори о уједначавању судске
праксе у погледу одређених правних питања која се појављују у пракси судова. Само на једном месту, у делу где се говори о уједначавању судске
праксе у кривичним предметима, аутор Крстајић В. указује " да се казне (и
друге кривичне санкције) које изричу наши судови значајно разликују, или
не разликују, од суда до суда и у ситуацијама када за то нема објективних
разлога"12. Осим тога, истиче да проблем уједначавања судске праксе и активности око тога треба проширити и на уједначавање "казнене праксе,
тим пре што сада правноснажне одлуке у око 50% предмета доноси 25 виших судова"13. Уочавајући проблем диспаритета казни код наших судова
иницирао сам да седница кривичног одељења Апелационог суда у Београду расправља о овом проблему, али већина судија није имала жељу да се
бави овим проблемом, а и они који су се укључили у дискусију су углавном указивали да је то стари проблем, да се ту ништа не може урадити,
10
11
12
13

Доступан на званичном сајту Врховног касационог суда, Приступ 12.7.2017. године
Уједначавање судске праксе – Изазови и могућа решења, Мисија OEBS-а у Србији,
Београд, 2015. год.
Крстајић В.(2015): О уједначавању судске праксе у кривичним предметима, стр. 3956, (у "Уједначавање судске праксе: Изазови и могућа решења")
Ibid
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неки су рекли да о овом проблему треба размишљати, али никакав конкретан закључак није донет.
Непоступање по налозима другостепеног суда
Након укидања пресуде, првостепени суд је, у складу са одредбом
члана 462. став 3. ЗКП, "дужан да изведе све процесне радње и расправи
сва спорна питања на која је указао другостепени суд у својој одлуци".
Идентична одредба била је садржана и у члану 394. став 3. ранијег ЗКП.
То значи да је првостепени суд дужан да отклони битне повреде одредаба
кривичног поступка на које му је указао другостепени суд, односно да
правилно и потпуно утврди чињенично стање, тако што ће извести све
процесне радње које је наложио другостепени суд у својој одлуци.
ЗКП не прописује никакву санкцију ако првостепени суд не поступи
у складу са одредбом члана 462. став 3. Неки сматрају да, с обзиром да проценат укинутих пресуда представља значајно мерило у оцени квалитета рада појединих судија, те да утиче на могућност напредовања судија, логично
је претпоставити да ће првостепени суд настојати да из тих разлога испоштује оно што му је указано у другостепеној одлуци14. Међутим, у пракси је
уочена појава да првостепени судови, након укидања пресуде не поступају
по налозима другостепеног суда, па најчешће донесу истоветну одлуку, а да
при том не не отклоне битне повреде одредаба кривичног поступка или не
спроведу процесне радње на које им је указао другостепени суд у својој одлуци. Овакво незаконито поступање судија првостепених судова заснива се
на сазнању да пресуда више не може бити укинута, односно да се предмет
више неће вратити том судији у рад, већ ће другостепени суд сам решити
предмет, тако што ће пресуду потврдити или преиначити, или пак отворити
претрес пред другостепеним судом и донети пресуду.
Има доста примера из праксе који указују да судије често иду линијом мањег отпора, или се руководе принципом: "Муко моја пређи на
другога", што може посебно да дође до изражаја код сложенијих предмета, па да тако предмет као "врућ кромпир" предају у руке другостепеног
суда. Ако судије првостепених судова поступају на тај начин, обесмишљава се рад другостепеног суда, који честим отварањем претреса преузима
улогу првостепеног суда, док с друге стране судије који поступају на овај
14

Шкулић М.(2009): Кривично процесно право, Београд, стр. 435
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начин не сносе никакву одговорност. Тачно је да се судији евидентира да
је имао укинуту пресуду, али се обично не зна да он није поступио по налозима другостепеног суда. Иако ЗКП не прописује никакву санкцију за
случај да првостепени суд не поступи по налозима из одлуке другостепеног суда којом је укинута првостепена пресуда, потребно је пронаћи начин
да се овај проблем разреши, јер ослањање на савест судија првостепених
судија не даје резултате. Један од начина да се овај проблем реши је да
другостепени судови о оваквим случајевима обавесте председника првостепеног суда, а да он у складу са својим овлашћењима укаже поступајућем судији на кршење закона, односно кршење одредбе члана 462. став 3.
ЗКП, те да евентуално поднесу дисциплинску пријаву за дисциплински
прекршај. Наиме, према одредби члана 90. Закона о судијама, судија чини
дисциплински прекршај и ако крши одредбе Етичког кодекса судија у већој мери. С обзиром да Етички кодекс судија одређује да судија треба да
врши своју дужност стручно, савесно и поштено..., несумњиво је да поступање судија, односно када судије не поступе по налозима другостепеног суда представља кршење Етичког кодекса судија у већој мери. Осим
тога, овакво поступање судије било би нужно евидентирати у личном листу судије, те исто узети у обзир при вредновању рада судије, односно његовом оцењивању, приликом напредовања судије и сл.
Пропусти другостепеног суда код одлуке о казни
Анализом 30 пресуда Врховног касационог суда које се односе на
одлуку о казни, у којима је тај суд одлучивао поводом захтева за заштиту
законитости, уочени су одређени пропусти првостепених, али и другостепених судова. Ти пропусти се односе изрицање условне осуде, ублажавање казне, повреду начела "reformatio in peius" и одмеравање казне за кривична дела у стицају, а интересантно је да су више повреда кривичног закона учинили другостепени судови, односно апелациони судови.
Тако нпр. када је у питању ублажавање казне, у три случаја првостепени судови су окривљенима изрекли казне у складу са одредбом члана
57. став 2. КЗ, односно изрекли су казне без ублажавања, али су другостепени судови (у два случаја Апелациони суд у Београду и у једном Апелациони суд у Новом Саду) у жалбеном поступку повредили одредбу члана
57. став 2. КЗ. У једном предмету првостепени суд је двојици окривљених
због кривичног дела разбојништва из члана 206. став 3. у вези става 1. КЗ,
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у вези члана 30. КЗ, применом одредаба о ублажавању казне, утврдио казне затвора у трајању од по шест месеци, а другостепени суд је првостепену пресуду потврдио у делу одлуке о казни. Врховни касациони суд је уважио захтев за заштиту законитости и утврдио да је повређен кривични закон у корист окривљених, јер је за конкретно кривично дело прописана
казна затвора од три до 15 година, па се, у складу са одредбом члана 57.
став 1. тачка 3. КЗ, казна могла ублажити до једне године, а другостепени
суд није отклонио наведену повреду кривичног закона. У једном предмету
пресудом првостепеног суда окривљени је, због кривичног дела убиства
из члана 113. КЗ, у вези члана 30. КЗ, осуђен на казну затвора у трајању од
три године, а другостепени суд је усвајањем жалбе браниоца окривљеног
преиначио првостепену пресуду у делу одлуке о казни и окривљеног осудио на казну затвора у трајању од две године. Врховни касациони суд је
уважио захтев за заштиту законитости и утврдио да је у конкретном случају правноснажном пресудом повређен кривични закон у корист окривљеног, јер је за предметно кривично дело као најмања мера казне прописана
казна затвора од пет година, па је, у складу са одредбом члана 57. став 1.
тачка 2. КЗ, казна могла да се ублажити до три године.
Када је у питању изрицање условне осуде, судови су повредили
кривични закон (члан 66. став 2. КЗ), јер су изрицали условне осуде за
кривична дела за која није могуће изрицање условне осуде (члан 246. став
1. КЗ - прописана казна затвора од три до 12 година, члан 134. став 1. КЗ прописана казна затвора од једне до десет година и члана 194. став 3. КЗ прописана казна затвора од две до десет година), односно чинили су повреду закона из члана 66. став 3. КЗ.
У осам случајева судови су повредили начело "reformatio in peius", с
тим што су у два случаја првостепени судови повредили ово начело, у пет
случајева ово начело су повредили другостепени судови, док је у једном
случају ово начело повређено и од првостепеног и од другостепеног суда.
Када је у питању одмеравање казне за стицај кривичних дела, другостепени суд је у једном случају погрешно применио одредбу члана 60.
став 2. тачка 2. КЗ, јер збир утврђених појединачних казни у овом случају
(прва казна од једне године и шест месеци затвора и друга казна у трајању
од два месеца затвора) износи једну годину и осам месеци затвора, па је
изречена јединствена казна затвора морала бити мања од једне године и
осам месеци, те је Врховни касациони суд преиначио правноснажну пре165
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суду и окривљеног осудио на јединствену казну затвора у трајању од једне
године и седам месеци. У другом предмету првостепени суд је окривљеног за више кривичних дела осудио на јединствену казну затвора у трајању од четири године и два месеца, с тим што му је за једно кривично дело
утврђена казна затвора у трајању од три године. Другостепени суд је уважио жалбу браниоца окривљеног и преиначио првостепену пресуду у делу
одлуке о казни, тако што је задржао као правилно утврђене појединачне
казне из првостепене пресуде и окривљеног осудио на јединствену казну
затвора у трајању од три године. Врховни касациони суд је уважио захтев
за заштиту законитости и утврдио да је другостепени суд повредио закон у
корист окривљеног, јер је окривљеном изрекао јединствену казну затвора
у трајању од три године, која је једнака висини најтеже утврђене појединачне казне затвора у трајању од три године, те је тако повредио одредбу
члана 60. став 2. тачка 2. КЗ.
Условни отпуст у пракси
У пракси судови углавном правилно цене објективни услов, односно да ли је окривљени стекао право на подношење молбе, док се при оцени да ли је постигнута сврха кажњавања издржаном казном погрешно у
појединим случајевима поново цене, околности под којима је дело извршио, тежина и начин извршења кривичног дела, ранија осуђиваност, поврат, висина изречене казне, а које околности су првостепени и другостепени суд већ ценили приликом редовног одмеравања казне. Извесну забуну код судова унела је одредба члана 567. став 1. новог ЗКП, према којој
ће веће, при доношењу одлуке о условном отпусту, имати, између осталог,
у виду и "ранију осуђиваност", што није садржавала одредба члана 552.
ранијег ЗКП, што може навести суд да поново цени ову чињеницу при одлучивању о условном отпусту, иако је она цењена приликом одмеравања
казне. Понекад се у одлукама наводи и генерална превенција, односно одбија молба за условни отпуст због тога што издржаном казном није остварена генерална превенција, што је погрешно, јер се генерална превенција
исцрпљује при одмеравању казне, а код условног отпуста се води рачуна
само о специјалној превенцији.
У пракси је било дилема у погледу тога да ли и део казне за који је
осуђени амнестиран узима у обзир при утврђивању да ли осуђени испуњава објективни услов за пуштање на условни отпуст. Тако у одлуци Апела166
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ционог суда у Крагујевцу Кж-2 74/13 од 16.1.2013. године тај суд сматра
да се део казне за који је осуђени амнестиран не узима у обзир приликом
утврђивања да ли је осуђени издржао две трећине казне, сматрајући да се
амнестијом не мења правноснажна пресуда. Међутим, Апелациони суд у
Београду у одлуци Кж-2 698/13 од 26.2.2013. године заузима сасвим супротно становиште: "Ако је осуђени услед амнестије ослобођен извршења
дела казне, онда се и тај део казне узима у обзир при утврђивању да ли
осуђени испуњава услове за пуштање на условни отпуст из члана 46. КЗ,
односно да ли је издржао две трећине казне". Овакво различите одлуке
имале су за последицу да је Врховни касациони суд заузео правно схватање о овом питању, које гласи: "Правила о условном отпусту, у случају када
је примењена амнестија, примењују се у односу на умањену казну, јер се
умањена казна налази у правном режиму самосталне казне сходно члану
107. став 2. КЗ. У супротном би дошло до примене тих правила у односу
на казну која више не постоји"15.
Као спорно питање у пракси се појавило и то да ли је код условног
отпуста могућа примена одредбе члана 5. КЗ (примена блажег закона), па
је тако одлуком Апелационог суда у Београду Кж-2 По2 51/12 од
26.11.2012. године укинуто првостепено решење и предмет враћан на поновно одлучивање, у којем је суд стао на становиште да је примена блаже
закона могућа и код условног отпуста, односно да треба применити закон
који је важио у време извршења кривичног дела, јер је у односу на кривично дело примењен блажи закон, па стога блажи закон треба применити
и код института условног отпуста. Сасвим другачији став је заузет у одлуци Апелационог суда у Београду Кж-2 По1 447/14 од 21.11.2014. године,
где се истиче да примена блажег закона није могућа код условног отпуста,
те да код одлучивања о молби за условни отпуст није од значаја време извршења кривичног дела и закон који је тада важио, већ је меродаван датум
ступања на издржавање казне осуђеног. У складу са другом одлуком Апелациони суд у Београду је заузео следеће правно схватање: "Приликом одлучивања о условном отпусту нема места примени одредби члана 5. КЗ"16.
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Усвојено на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда дана 26.3.2013. године
Усвојено на седници Кривичног одељења Апелационог суда у Београду дана 11. децембра 2014. године
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Закључна разматрања
У реферату сам указао на одређене проблеме који се уочавају у
жалбеном поступку по правним лековима, којима се убудуће треба озбиљно позабавити. Проблем диспаритета изречених казни један је од најважнијих, а њиме треба да се баве како основни и виши судови, тако и апелациони судови и Врховни касациони суд. У том смислу, уједначавање
судске праксе које се врши од стране апелационих судова морало би обухватити и уједначавање изречених казни за сличне случајеве, јер се изрицањем драстично различитих казни за сличне случајеве нарушава начело
једнакости грађана пред законом. И други проблеми на које је указано заслужују потребну пажњу, било да се ради о недозвољеним доказима, оцени околности код одмеравања казне, писменој изради пресуде или непоступању првостепених судова по налозима другостепеног суда. Поједини
пропусти судова на које је указано, упућују на закључак да судије често
површно приступају оцени доказа, писменој изради пресуде или оцени
околности од значаја за одмеравање казне, те да нису упознати са појединим ставовима који су одавно заузети у судској пракси. Један од начина за
превазилажење постојећих проблема је и стална едукација судија, која мора бити организована и систематска, односно не сме се сводити на то да се
едукација спроводи само када је донет неки нови закон. Забрињава податак да су у анализираним предметима Врховног касационог суда другостепени судови (апелациони судови) учинили више повреда кривичног закона код одлуке о казни, у односу на првостепене судове, те би било интересантно утврдити шта су узроци оваквог стања. На крају, сматрам да би било добро када би неки од указаних проблема био предмет разматрања на
следећим саветовањима судија кривичара.
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Верољуб Цветковић
судија Апелационог суда у Београду

NE BIS IN IDEM
Порекло
Израз ne bis in idem потиче из дела римског говорника Марка Фабија Квинтилијана (35-100-н.е.) а потиче из института римског права bis
de eadem re ne sit actio - у истој ствари није допуштено двапут тужити, будући да је само вођење поступка имало последице по лице против кога се
води поступак. У прво време када се у новом римском праву установио
формални поступак био је неопходан писани акт тзв. формула која је садржала споразум о садржини случаја (litis contenstatio). У ситуацијама када су странке истицале да је поступак већ вођен без обзира да ли се радило у истом случају неопходно је било судијама ставити на располагање
збирку случајева који су већ решени тј. било је неопходно одредити да ли
је ствар већ пресуђена res iudicata из кога се касније, па све до XIII века
институт ne bis in idem, иако различит од приговора res iudicata, појавио
као његова конкретизација (Juliette Lelieur, Transnationalising ne bis in
idem - how the rule ne bis in idem reveals the principle of personal legal certeinty, Utrecht Law review, September 2013).
Неки од првих конститутивних односно уставотворних инструмената којима који штите људска права на сличан начин инкорпорирају начело ne bis in idem, као на пример 5. амандман на Устав САД из 1787.
године - nor shall anu person be subject tо twice put in jeopardy of life or limb
и Француски устав из 1791. године, који слично прописује у члану 8, поглавље 5, глави II-tout home acquite par un jury legal ne peut plus etre repris
ni accuse a raison du meme fait.
Међународни акти након Другог светског рата установљавају
овај принцип као основно право па је тако гарантовано у члану 14 став 7
Међународног пакта о грађанским и политичким правима из 1966. године, у протоколу 7 члану 4 Европске конвенцији о људским правима из
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1984. године и члану 8 Америчке конвенције о људским правима из
1969. године.
Циљ
На националном плану циљ примене института је заштита појединца од арбитрерности државне силе и спречавање државе да неког гони
два пута за исто дело.
На транснационалном нивоу, он гарантује право на слободу кретања људи и имовине и осигурање сигурности грађана гарантовано чланом
29 Уговора о оснивању Европске уније.
Дејство института ne bis in idem на националном нивоу је апсолутно док на међународном односно транснационалном је релативно најпре
због тога што нису све државе Савета Европе ратификовале Протокол 7
(Немачка, Холандија, Белгија, уједињено Краљевство) затим због мултилатералних и билатералних уговора о екстрадицији, због Конвенције о
спровођењу Шенгенског споразума (CISA) као и због наднационалних интереса па тако Римски статут - Статут о оснивању међународног кривичног суда у члану 20 став 3 прописује да лице коме је већ суђено може бити поново гоњено ако је поступак пред другим судом вођен: а) са сврхом
заштите тог лица од одговорности за дела из надлежности Међународног
кривичног суда б) иначе није вођен независно и непристрасно у складу са
законом и признатим поступком по међународном праву или је вођен на
начин који је недоследан у намери да лице приведе правди.
Иако транснационално дејство примене ne bis in idem још увек није у жижи нашег интересовања, решења на овом плану могу представљати
путоказ за легислативу и праксу.
За сада, национална примена института, у светлу праксе Европског
суда за људска права, захтева пажљиво разматрање како би били испуњени
циљеви овог института, али и спречене злоупотребе и изигравање закона.
Позитивно право
На првом месту, одредбе које регулишу институт ne bis in idem налазе се у члану 14 ставу 7 Mеђународног пакта о грађанским и политичким правима којим је прописано да нико не може бити кривично одгово170
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ран или кажњен због дела за које је већ био ослобођен или осуђен коначном пресудом у складу са законом и кривичним поступком сваке земље.
Члан 4 Протокола 7 Европске конвенције о заштити људских права, такође прописује да се никоме не може судити нити се може поново
казнити у кривичном поступку у надлежности исте државе за дело због
кога је већ био правоснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и
кривичним поступком те државе .
Наведене одредбе представљају део националног законодавства у
складу са одредбом члана 16 Устава Републике Србије а сам Устав Републике Србије у члану 34 став 4 гарантује да нико не може бити гоњен ни
кажњен за кривично дело за које је правоснажном пресудом ослобођен
или осуђен или за које је оптужба правоснажно одбијена или поступак
правноснажно обустављен нити судска одлука може бити измењена на
штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку. Истим забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело. Разрада начела ne bis in idem налази се у члану 4 Законика о кривичном поступку који
предвиђа да нико не може бити гоњен за кривично дело за које је одлуком
суда правоснажно ослобођен или осуђен или за које је оптужба правоснажно одбијена или је поступак правоснажно обустављен.
Упоређивањем наведених одредби међународног законодавства и
националног законодавства примећује се да наше законодавство проширује примену института ne bis in idem и на поступке који нису окончани
мериторном одлуком, што је значајно са становишта праксе, будући да је
пракса Европског суда за људска права различита у ситуацијама када је
претходни поступак окончан процесно и када је окончан мериторно. Наиме, када је реч о формалним судским пресудама као што је пресуда којом
се оптужба одбија, европска јудикатура није поставила јасне критеријуме
може ли уопште, и под којим условима, таква одлука активирати забрану
ne bis in idem.
У смислу члана 6 Европске конвенције који гарантује право на
правично суђење, у вези члана 33 став 8 Устава Републике Србије права
која окривљени имају за кривично дело сходно закону преносе се и другом физичком лицу против кога се води поступак за неко друго кажњиво
дело, те ne bis in idem дејство своје примене налази и у конкуренцији различитих поступака.
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Ne bis in idem у пракси
Стиче се утисак да се у нашој судској пракси институт ne bis in
idem актуелизовао доношењем пресуде Европског суда за људска права у
предмету Марести против Хрватске (Case of Maresti v Croatia, 55759/07 od
25.9.2009. године) што је кореспондирало увођењем прекршајних органа у
систем судске власти, доношењем Закона о уређењу судова. ("Сл.гласник
РС" 116/08...78/11).
Досадашњи одговори праксе на ситуације у којима су вођена два
различита поступка, по правилу, прво прекршајни а затим и кривични,
кретали су се од принципа урачунавања (прекршајне) казне у кривичну
(Case of Oliviera v Switzerland, 25711/94 od 30.7.1998. године) преко упоређивања заштитних објеката (одлука Апелационог суда у Београду Кж1
4512/12 од 01.10.2012. године) до, сада већ општеприхваћеног принципа,
обуставе кривичног поступка односно одбијања оптужбе, до ког долази,
рекло би се, по аутоматизму, без икаквог критичког осврта.
Да би уопште дошло до разматрања примене ne bis in idem, неопходно је да први поступак буде правоснажно окончан јер је и у пракси
Европског суда и домаћој пракси могуће водити паралелне поступке под
условом да је други поступак започео пре него што је први правоснажно
окончан.
Као што је претходно напоменуто, у домаћој судској пракси, довољно је да је поступак правоснажно окончан: из процесних разлога или
на основу утврђеног чињеничног стања доношењем мериторне одлуке по
оптужби.
Уставни суд Републике Србије је у својим одлукама утврдио поступак утврђивања да ли је дошло до повреде члана 4 Протокола 7, односно члана 34 став 4 Устава РС (Уж. 1285/2012 од 21.6.2015. године,
Уж.11106/13 од 19.5.2016. године.) уважавајући праксу Европског суда за
људска права, узимајући у обзир:
 Да ли је "претходно" дело по својој природи кажњиво односно
казнено тј. да ли је "прва" казна по својој природи казнена
 Да ли се ради о истим делима (idem)
 Да ли је постојала двострукост поступака
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За потребе одговора на прво питање, неопходно је применити тзв.
Енгел мерила у светлу члана 6 Европске конвенције односно члана 33 става 8 Устава Републике Србије како би на несумњив начин било утврђено
да ли конкретно дело одговара казненом.
У предмету Енгел и други против Холандије (Engel and others v
Netherlands, 5100/07, 5101/71 , 5102/71, 5354/72, 5370/72 oд 08.6.1976. године) по питању да ли поступак пред војним судом против војника за дисциплински прекршај садржи и кривичну компоненту у смислу члана 6
Европске конвенције Европски суд за људска права је утврдио критеријуме по којима се може устврдити да дела малог друштвеног значаја као
што су прекршаји и дисциплински преступи имају кривичну компоненту
односно да се могу сматрати казненим делом а према:
1. правној квалификацији
2. природи преступа
3. тежини казне
Приликом примене наведених критеријума други и трећи критеријум су алтернативно постављени и није нужно да буду кумулативно испуњени.
Што се тиче правне квалификације, у нашем прекршајном и кривичном законодавству постоји низ области које регулишу поједине друштвене појаве и односе и прописују како прекршајне тако и кривичне
санкције за поступање супротно утврђеним нормама у циљу обезбеђења
установљених поступака и правила. То су порески поступак, царински поступак, област безбедности јавног саобраћаја, јавни ред и мир итд. Разлика између прекршајних и кривичних инкриминација односи се на обим
прекршене норме, степен кривице или јачину повреде односно угрожавања заштићеног добра.
Природа преступа се посматра кроз двоструку призму - обим прекршене норме и сврху казне.
Обим прекршене норме, како то утврђује Уставни суд, а у складу
са којом праксом је и пракса Апелационог суда у Београду (Кж3 5/13 од
13.3.2015. године) се огледа у околности да су прекршајне норме, норме
општег карактера чија је сврха кажњавање и одвраћање од друштвено неприхватљивог понашања, што је карактеристика кривичног поступка.
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Сврха прекршајних санкција у смислу члана 5 став 2 Закона о прекршајима је да грађани поштују правни систем и не чине прекршаје док је
сврха изрицања кривичних санкција у складу са чланом 4 став 2 Законика
о кривичном поступку сузбијање дела којима се повређују или угрожавају
вредности заштићене кривичним законодавством а у оквиру ње сврха кажњавања је трострука: спречавање учиниоца да чини кривична дела и
утицај на њега да убудуће не чини кривична дела; утицање на друге да не
чине кривична дела; изражавање друштвене осуде за кривична дела, јачање морала и учвршћивање обавезе поштовања закона.
За потребе критеријума тежине казне подразумева се најтежа законом прописана казна а не казна изречена за конкретно дело. Уколико
казна укључује лишење слободе (казна затвора или могућност замене новчане казне казном затвора) сматра се да се ради о криминалној оптужби.
Када се утврди да је претходни поступак по природи казнени долазимо на терен утврђивање идентитета дела. Европски суд за људска
права је у стандардима исказаним у пресуди Золотукин против Русије (Zolothukin v Russia, 14939/03 од 10.02.2009. године, увео појам материјалног
идентитета дела за разлику од претходно прихваћених идентитета квалификације и идентитета заштићених добара.
Материјални идентитет постоји када се ради о истом догађају на
основу чињенично утемељеног приступа тј. члан 4 Протокола 7 мора се
схватити на начин да забрањује казнени прогон или суђење за друго дело
у мери у којој оно произлази из истоветних чињеница или чињеница које
су у суштини битно исте као и прво кажњиво дело за које је већ донета
правоснажна осуђујућа или ослобађајућа пресуда. Овакав став Европски
суд за људска права је у неколико предмета потврдио - Марести против
Хрватске, Муслија против БиХ (Muslija v. Bosnia and Herzegovina
32042/11 oд 14.01.2014. године), Миленковић против Србије (Milenkovic v.
Serbia, 50124/13 од 01.3.2016. године).
Уставни суд Републике Србије је за потребе утврђивања материјалног идентитета дела, а ради спречавања примене уских критеријума
пресуде Золотукин на уштрб права жртве на живот из члана 2 Еропске
конвенције о заштити људских права и права на неповредивост телесног и
душевног интегритета из члана 3 Конвенције увео и додатне, корективне
критеријуме:
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А) критеријум идентичности заштићених добара и тежине последице дела
Б) критеријум идентитета санкције
У погледу идентичности заштићених добара, по питању које се искристалисало у пракси – област јавног реда и мира у односу на кривична
дела која штите телесни интегритет, став је да се прекршајем (вршење
насиља, изазивање туче, учествовање у тучи) штите појединци од непристојног и дрског понашања али и од физичких насртаја од стране других
лица, али не и за специфичне врсте телесног угрожавања у зависности од
својства пасивног субјекта као што је службено лице (кривична дела против службене дужности) или, што би било аналогно члана породице (код
кривичног дела насиље у породици).
Идентитет санкције се посматра у контексту казнене природе
санкције, па осим Енгел мерила, казнена природа санкције се треба утврђивати с обзиром на:
- природу и циљ санкције (превенција, репарација, репресија)
- квалификацију санкције према унутрашњем праву
- поступак одређивања и извршења
- тежину (запрећене) санкције
Како су у прекршајном поступку алтернативно прописане и новчана казна (која у случају неплаћања може бити замењена казном затвора) и
казна затвора које су и превентивне и репресивне, што је својствено и
кривичним санкцијама, то постоји и идентитет санкција.
Претходна разграничења материјалног идентитета дела, "падају у
воду" када се утврди да су чињенице обухваћене изреком правоснажне
прекршајне одлуке у поступку за прекршај који се може сматрати казненим делом идентичне чињеничном опису у диспозитиву оптужног акта,
односно изреци кривичне пресуде, у ком случају ваља обуставити поступак односно донети одбијајућу пресуду.
Напослетку, по питању двострукости поступака неопходно је
утврдити да ли је претходна одлука добила статус коначне односно да ли
је и када стекла статус res iudicata, било путем формалне, било путем материјалне правоснажности.
175

Билтен Врховног касационог суда
Иако је ово питање треће по реду, логички се, у судској пракси редовних судова, намеће као прво, будући да у ситуацији када не постоји
двострукост поступака, није целисходно вршити напред изнету компаративну анализу природе и идентичности поступака.
Трагајући за решењем проблема, насталог на темељу доследне
примене изнетих ставова, а проузрокованог "непостојањем јасног разграничења између кривичних дела и прекршаја у кривичном законодавству"
Уставни суд се определио за критику прекршајних судова, наводећи да се
морају ограничити на утврђивање оних чињеница које чине биће прекршаја и да препусте кривичном суду да утврђује чињенице битне за постојање кривичног дела како изреком прекршајне пресуде не би био проширен чињенични опис прекршаја и тако обухваћен чињенични супстрат
кривичног дела чиме се активира забрана ne bis in idem. Пракса непотребно широког чињеничног описа како у прекршајном тако и у кривичном
поступку потиче од околности да у оба поступка иницијални акти најчешће представљају пуко преписивање навода прекршајне односно кривичне пријаве, што је традиција "југословенске" јуриспруденције, јер се не
може радити о случајности да се највећи број одлука Европског суда за
људска права у којима је утврђена повреда начела ne bis in idem односи на
поступке у државама бившим чланицама СФРЈ.
Ово решење се не може сматрати системским, те би у циљу
успостављања равнотеже између заштите темељних људских вредности и
заштите појединца односно обезбеђивања његове правне сигурности, ваљало испитати друге могућности.
С тим у вези ваља напоменути да у оквиру самог Европског суда за
људска права постоје критике на рачун широке и ригидне примене одређивања појма idem из пресуде Золотукин. Тако професор Зупанчић (Ne bis in
idem - Le belle dame sans merci, чланак UDK 343.211.3) сматра да ако се различитим инкриминацијама жели спречити потпуно другачије зло или штета, друго гоњење за исти догађај није забрањено. У циљу утврђивања идентитета дела професор Зупанчић нуди тест идентичности догађаја - да ли
свака одвојена правна квалификација захтева доказ који друга не тражи а
према решењу англосаксонског права (предмет Albernaz vs USA 1981.)
У пресуди Великог већа Европског суда за људска права А и Б
против Норвешке (A and B v. Norway, 24130/11, 29758/11 од 15.11.2016.
године) уводе се нове тезе везане за институт ne bis in idem.
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У предметном случају против подносилаца представки вођен је
порески поступак због избегавања плаћања пореза и обавезани су да плате
пореску казну у износу од 30% непријављеног пореза да би, кратак временски период након доношења ових административних одлука, биле донете кривичне пресуде због пореске преваре.
Суд је редефинисао став из ранијих одлука (види Миленковић) да
свако означавање дела као дела лакше природе не искључује у контексту
Конвенције могућност да се дело квалификује као кривично дело као што
се нигде у Конвенцији не сугерише да криминална природа прекршаја у
смислу Engel правила захтева одређени степен тежине. У поменутој пресуди суд констатује (параграф 123) да последица члана 4 Протокола 7 није да
се забрани националним законодавствима да правни систем организују тако
што ће прописати и административну казну за (противправно) неплаћен порез (која казна се у сврху Конвенције може сматрати и кривичном) и кривичну казну за оне озбиљније случајеве који садрже и додатни елементи
као што је преварно понашање. Становиште Суда је (параграф 121 пресуде)
је да државе морају бити слободне да изаберу одговарајуће законске одговоре за понашање које угрожава друштвене вредности као што је угрожавање саобраћаја, неплаћање/избегавање плаћања пореза кроз различите поступке, формирајући усаглашену целину како би били погођени различити
аспекти социјалног проблема и омогућено да кумулативни законски одговор не представља несразмеран терет за странку.
Суд у пресуди констатује да у пресудама Золотукин, Томасовић
(Case of Tomasovic v. Croatia, 53785/09 од 18.11.2011. године) и Муслија,
нису разматрани поступци у њиховом паралелном или дуалном дејству и
стога компатибилности са ne bis in idem што је учињено у поступку R. т.
против Швајцарске (Case of R.T. v. Switzerland, 31982/96 од 30.5.2000.
године) када је подносиоцу представке прво у мају 1993. године изречена
"прекршајна" казна одузимања возачке дозволе а затим у јуну 1993. године у кривичном поступку затворска и новчана казна где је Европски суд
утврдио да су швајцарске власти прописали три кумулативне санкције за
исто противправно понашање па су стога учиниоцу у исто време изречене
све три казне од стране различитих органа - судске и административне
власти па се не може говорити о понављању поступка односно вођењу два
поступка у контексту члана 4 Протокола 7.
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Надаље, по ставу Суда циљ Протокола – заштита од новог поступка се јавља у мањој мери због одсуства временске дистанце јер подносилац представке није могао легитимно да очекује да ће бити подвргнут само једном поступку.
Овакав став Европског суда за људска права није у супротности са
одлуком у предмету Золотукин који оставља отворено питање за ситуације када поступци нису вођени консеквентно већ тако да чине јединствену
целину.
Суштина става Суда пресуди А и Б против Норвешке је у испитивању околности да ли постоји "довољно блиска веза у чињеницама и времену" (the sufficient connection in substance and in time) у предметним поступцима.
Да би се утврдило да ли у свом дуалитету кривични и административни поступак могу бити посматрани као повезани у чињеницама и времену, те стога компатибилни критеријуму bis у смислу Протокола, ваља
поћи од следећих питања:
- да ли се различити поступци воде са истом сврхом те да ли се,
не само уопштено већ и конкретно баве различитим аспектима друштвено
неприхватљивог понашања;
- да ли дуалитет поступака има предвидљиве последице, у закону
и у пракси по исто инкриминисано понашање;
- да ли су релевантни поступци вођени тако да се у што већој мери избегне понављање, како доказних радњи тако и оцена доказа, тј у интеракцији надлежних органа у утврђивању чињеничног стања које би
омогућило да се чињенично стање у једном поступку користи и у другом;
- надасве, да ли је санкција изречена у претходном поступку узета у обзир у каснијем, како би се избегло "превелико оптерећење" појединца
Закључак
Следом изнетог, јасно је и да у пракси Европског суда постоје различите тенденције, у спровођењу члана 4 Протокола 7, које и наша пракса
мора узети у обзир.
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Оно што је сигурно је да приликом утврђивања чињеница релевантних за примену ne bis in idem, образложења наших одлука, посебно
другостепених морају бити знатно разложнија и свеобухватнија јер је сваки случај, случај за себе и у сваком појединачном предмету морају се свестрано размотрити све чињенице од утицаја на одлучивање.
Већи проблем може настати у процесном смислу када због кратких рокова застарелости прекршајног гоњења или, према пракси Европског суда неопходне "блиске везе у времену" у време одлучивања другостепеног кривичног суда прекршајна одлука постане правоснажна односно коначна. Наиме, будући да је могуће водити паралелне поступке под
условом да је други поступак започео пре него што је први правоснажно
окончан јавља се и реална могућност да се први поступак окончава у време одлучивања другостепеног суда у кривичном поступку. Другостепеном суду ова околност (било вођења било окончања поступка) може бити
и позната, међутим уколико то није у жалби истакнуто другостепени суд
не може по службеној дужности утврдити повреду јер је таква могућност
искључена доношењем Закона о изменама и допунама ЗКП.
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Љубинко Ћетеновић и Александар Блануша
судије Апелационог суда у Крагујевцу

СУДСКА ПРАКСА АПЕЛАЦИОНОГ СУДА
У КРАГУЈЕВЦУ У ПОСТУПЦИМА
ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА1
Кривични законик
А) Опште одредбе о кривичном делу
Члан 18. КЗ. Кривично дело неовлашћено држање опојне дроге из
члана 246а став 1.) КЗ, не може представљати дело малог значаја, јер се
ради о делу које само по себи представља повећану друштвену опасност.
Према прописаној казни за кривично дело у питању могућа је примена наведеног института, али је поред овог услова нужно да су са њим кумулативно испуњена и остала два услова (да степен кривице није висок и одсутност штетних последица). Код примене института дело малог значаја у
конкретном случају поред врсте и количине опојне дроге треба имати у
виду да су последице кривичног дела у питању угрожавање здравља људи
што доводи до тешких здравствених и социјалних проблема, па не може
бити говора о одсутности штетних последица дела а тиме ни да су кумулативно испуњени услови за примену одредбе члана 18. КЗ (Пресуда Ас
Кр, КЖ3-112/12).
Члан 19. КЗ. Изрека пресуде којом се окривљени ослобађа од оптужбе из разлога што је поступао у нужној одбрани мора поред чињеничног описа оптужбе да садржи и назначење радњи окривљеног које је предузео ради одбијања истовременог противправног напада, па се из изреке
пресуде не изостављају ни компоненте кривице.
Код нужне одбране није битно да ли је употребљена одбрана јачег
или слабијег интензитета, већ то може да представља околност за оцену
1

На седници кривичног одељења Апелационог суда у Крагујевцу одржаној 22. 8. 2017.
године једногласно је прихваћен реферат
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да ли је таква одбрана била неопходна за одбијање истовременог противправног напада.
Одбрана коју је окривљени применио за одбијање истовременог
противправног напада оштећеног мора бити неопходно потребна за одбијање напада и сразмерна нападу имајући у виду интензитет, као и употребљена средстава напада и одбране и могућности које је окривљени имао
за одбијање напада.
Кад окривљени у својој шуми затекне оштећеног са секиром је незнатан повод за сукоб али то не искључује право на поступање у нужној
одбрани ако су за примену одредбе члана 19.) КЗ испуњени сви остали законски услови (Пресуда Ас Кр, КЖ1-735/17).
Члан 22. КЗ. Ако у изреци пресуде нису наведене све три компоненте кривице (урачунљивост; умишљај или нехат; свест о забрањености
дела) онда изрека не садржи назначење чињеница и околности које мора
да садржи пресуда којом се окривљени оглашава кривим (Пресуда Ас Кр,
КЖ1-438/13).
Члан 27. КЗ. Код кривичних дела тешка дела против безбедности
јавног саобраћаја произашла тешка последица у виду наношења тешке телесне повреде или смрти једног или више лица мора бити обухваћена нехатом учиниоца без обзира да ли је основно дело угрожавање јавног саобраћаја извршено са евентуалним умишљајем или нехатом. Квалификација
кривичног дела квалификованог тежом последицом одређује се према најтежој последици која је произашла из основног дела. Остале последице па и
оне које имају карактер квалификаторних околности узимају се као отежавајуће околности при одмеравању казне (Пресуда Ас Кр, КЖ1-3657/10).
Члан 31. КЗ. Када је утврђено да је окривљени извршио проваљивање подрума који је био празан и до противправног присвајања туђих
ствари односно до остваривања бића кривичног дела није дошло због околности у односу на објект извршења кривичног дела, његова делатност се
има квалификовати као неподобан покушај (Пресуда Ас Кр, КЖ1-1324/12).
Члан 33. КЗ. Када три лица у објективном и субјективном смислу
доприносе извршењу кривичног дела из члана 246. став 1. КЗ, то не значи и
да су поступали у групи. Према одредби члана 112. став 22. КЗ група је најмање три лица повезаних ради трајног или повременог вршења кривичних
дела која не мора да има дефинисане улоге својих чланова, континуитет
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чланства или развијену структуру, као и да није неопходно да је извршено
неко кривично дело обухваћено планом групе, као и да група постоји у ситуацији кад су раније извршена кривична дела обухваћена планом али нису откривена. Међутим, постојање припадником групе значи прихватање свог
учешћа у остваривању циљева, изражавање своје сагласности да се учествује
у групи, а припадник је оно лице које је свесно да је члан групе и које је
спремно да учествује у делатности групе, те се ово припадништво може манифестовати на разне начине као што је, између осталог, вршење послова за
рачун групе, што значи да је потребно да се припадништво испољава преко
одређених делатности учиниоца. Ако није утврђено постојање напред наведеног понашања учиниоца кривичног дела онда се ради о саизвршилаштву у
смислу одредбе члана 33. КЗ (Пресуда Ас Кр, КЖ1-1150/15).
Члан 37. КЗ. Власник самосталне занатске аутомеханичарске радње кад унапред обећа лицу које се бави скидањем делова са туђих аутомобила да ће од њега увек откупити те делове, пошто оствари противправно
присвајање, а тако одузете ствари и откупи, у његовим радњама стичу се
сва законска обележја бића кривичног дела крађе у помагању, а не кривичног дела прикривање из члана 221. КЗ (Пресуда Ас Кр, КЖ1-1532/15).
Члан 46. КЗ. Рочиште на коме се одлучује о молби за условни отпуст не може се одржати и донети одлука ако на истом није присутан
овлашћени јавни тужилац, без обзира што његово мишљење дато у вези
молбе осуђеног не обавезује суд приликом доношења одлуке (Решење Ас
Кр, КЖ2-245/16).
Члан 49. КЗ. Ублажавање новчане казне у дневним износима кад
за то постоје услови се врши тако што се ублажава број дневних износа
(Пресуда Ас Кр, КЖ1-1005/10).
Члан 51. КЗ. Дозвољен је захтев осуђеног да му се одобри да новчану казну плати у ратама и након правноснажности пресуде у оправданим случајевима из којих суд може дозволити да плати новчану казну у
ратама с тим да рок исплате не може бити дужи од једне године, јер то допуштају одредбе члана 51. став 1. КЗ и одредба члана 424. став 3. ЗКП
(Решење Ас Кр, КЖ2-297/17).
Члан 57. КЗ. Суд није дужан да окривљеном ублажи казну по висини и кад су испуњени услови из члана 57. став 4. КЗ ако нађе да се ублаженом казном не би остварила сврха кажњавања, нити је суд дужан да у
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образложењу пресуде износи разлоге из којих није применио наведену одредбу. Стога, није повређен закон на штету окривљеног кад суд учиниоцу
кривичног дела из члана 246. став 1. КЗ који је открио од кога набавља
опојну дрогу није применом одредби чланова 246. став 5. КЗ у вези са
чланом 57. став 4. КЗ ублажио казну испод законом прописаног минимума за кривично дело у питању (Пресуда Ас Кр, КЖ1-38/17).
Одредбе кривичног законика о ублажавању и одмеравању јединствене казне за дела извршена у стицају не примењују се на мере безбедности и казне малолетничког затвора. Ублажавање васпитних мера није
могуће као ни стицај васпитних мера осим оних предвиђених у члану 19.
став 1. ЗМ (Пресуда Ас Кр, КЖ1-285/17).
Члан 61. став 3. КЗ. Кривично дело разбојништва је двоактно
кривично дело које се састоји од принуде и крађе, па се ради о кривичном
делу које по својој природи не дозвољава спајање више дела у једно продужено дело (Пресуда Ас Кр, КЖ1-312/17).
Члан 62. КЗ. Ако се окривљеном у новом поступку изрекне казна
затвора за кривично дело које је учино пре раније осуде или пре него што
је издржао казну бар за једно од кривичних дела од више кривичних дела
извршених у стицају за које је изречена јединствена казна било у редовном поступку или поступку изрицања јединствене казне, онда се има изрећи једна казна по правилима о одмеравању казне за кривично дело у
стицају, па и преиначењем правноснажних пресуда без понављања поступка (Решење Ас Кр, КЖ1-822/17).
Члан 80. став 7. КЗ. Окривљеном који је извршио у стицају кривична дела пореска утаја и злоупотреба службеног положаја, не може се у
јединствену казну затвора изрећи мера безбедности забрана вршења позива, делатности и дужности (члан 85. став 3) ако мера безбедности није
претходно утврђена за једно од кривичних дела извршених у стицају. Стога, јединствена казна не може садржати ништа преко онога што је утврђено за поједина кривична дела у стицају, у противном суд чини повреду закона на штету окривљеног (Пресуда Ас Кр, КЖ1-286/13).
Б) Изрицање васпитних мера млађем пунолетном лицу
Кад је окривљени кривично дело извршио као млађе пунолетно
лице и изрекне му се васпитна мера појачан надзор од стране органа ста183
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ратељства а у року за изјављивање жалбе наврши 21 годину живота а
овлашћени јавни тужилац у изјављеној жалби није предложио да се окривљени огласи кривим и осуди, већ је жалбом тражио изрицање васпитне
мере упућивање у васпитно поправни дом, то поступак против окривљеног применом члана 422. тачка 3. ЗКП у вези са чланом 41. ЗМ, треба обуставити из разлога што учиниоцу кривичног дела који је у току поступка
навршио 21 годину живота више није могуће изрећи ниједну васпитну меру, па не постоји ни могућност задржавања изречене васпитне мере (Решење Ас Кр, К1-1599/15).
Млађем пунолетном лицу када су испуњени услови за примену
одредбе члана 41. ЗМ, не може се изрећи казна малолетничког затвора већ
само васпитна мера ако се с обзиром на обележја његове личности и околности под којима је учинио дело, може очекивати да ће се изрицањем васпитне мере постићи сврха која би се остварила изрицањем казне (Пресуда
Ас Кр, КЖ1-285/17).
Млађем пунолетном лицу за кривична дела извршена после изрицања васпитне мере упућивања у васпитно поправни дом а пре одласка на
издржавање те мере, могуће је применом члана 41.) ЗМ изрећи поново
васпитну меру упућивање у васпитно поправни дом, с тим што се време
проведено у притвору урачунава у изречену меру а време проведено у
васпитно поправном дому по раније изреченој мери не урачунава се у нову изречену васпитну меру а почетак издржавања раније изречене васпитне мере само је од утицаја на време најдужег трајања васпитне мере упућивање у васпитно поправни дом (Пресуда Ас Кр, КЖ1-285/17).
В) Поједина кривична дела
Члан 113. КЗ. Мотив је психолошка побуда из којих се чини кривично дело, односно чиме се учинилац руководио да изврши кривично дело. Код појединих облика тешког убиства утврђивање мотива је нужно,
док код убиства из члана 113. КЗ потребно је утврђивати мотив али то није нужно с обзиром да та околност не чини обележје овог кривичног дела,
већ има значај само за одмеравање казне (Пресуда Ас Кр, КЖ1-3141/10).
Код убиства у покушају из члана 113. у вези са чланом 30. КЗ,
умишљај учиниоца да оштећеног лиши живота може произилазити и из
околности самог догађаја (Пресуда Ас Кр, КЖ1-1264/15).
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Члан 114.) КЗ. Кад учинилац изврши обљубу над оштећеном а потом да би прикрио извршење кривичног дела загушењем је лиши живота,
чини кривично дело силовање из члана 178. став 1. КЗ у стицају са кривичним делом тешко убиство из члана 114. став 1. тачка 5. КЗ (Пресуда
Ас Кр, КЖ1-489/16).
Члан 114. став 1.) КЗ. При оцени разграничења обичног убиства
од убиства на свиреп начин, полази се од оцене објективних околности,
које се састоје у тежини проузрокованих мука, патњи и болова жртви и
субјективних које се огледају у неосетљивости учиниоца или у његовој
жељи да жртви задаје муке, патње и болове и осећајем задовољства таквим начином лишења живота и оба ова услова и субјективни и објективни треба да буду кумулативно испуњени да би лишење живота било извршено на свиреп начин. Начин задавања удараца усмрћеном у континуитету када код другог ударца оштећени пада јер му је нанета једна од смртоносних повреда услед чега је дошло до губитка свести, због чега бол од
касније задатих удараца није ни осећао па је болове јаког интензитета жртва трпела у веома кратком временском периоду а нанети болови нису
превазилази оквир редовних болова, са којима је скопчано свако лишење
живота а кад воља окривљеног није била усмерена на то да усмрћеном наноси нарочите муке и болове, нити да га мрцвари, то све указује да се не
ради о лишењу живота на свиреп начин, већ о обичном лишењу живота.
То што је окривљени после извршеног кривичног дела убиства маскирао леш није од утицаја на правну оцену дела али представља отежавајућу околност при одмеравању казне у смислу држања учиниоца после извршеног кривичног дела и не може се ценити у оквиру права одбране учиниоца да прикрије своје дело (Пресуда Ас Кр, КЖ1-3111/10).
Члан 170. став 1. КЗ. Заштитни објект кривичног дела увреде је
част, као скуп свих вредности неког лица (интелектуалних, карактерних,
моралних, физичких и других особина и вредности) и углед, као одраз тих
вредности у друштву, па радњу извршења кривичног дела у питању представља свако поступање којим се напада било која од тих вредности, њиховим порицањем, омаловажавањем или потцењивањем, којим радњама
се у суштини изражава непоштовање или понижавање достојанства личности. При том, карактер тих радњи као увредљивих цени се са становишта опште усвојених друштвених ставова и мерила. Стога, речи упућене
приватном тужиоцу "Шуки, да бог да ти унуче умрло", представљају изја185
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ву којом се изражава жеља да се блиском лицу приватног тужиоца догоди
зло, дејством "божије силе" и та изјава нема вредносни значај са становишта појма части и угледа другог лица, па у радњама окривљеног и нема
обележја бића кривичног дела увреде (Пресуда Ас Кр, КЖ1-1414/10).
Члан 170. став 2. КЗ. Седница Скупштине Општине поред чињенице да се њен ток снима и касније емитује на локалној телевизији не
представља јавни скуп. Под јавним скупом треба подразумевати окупљање лица чији број и идентитет унапред нису одређени, што није случај са
седницом Скупштине Општине (Решење Ас Кр, КЖ3-31/15).
Члан 170. став 4. КЗ. Одредбу члана 170. став 4. КЗ треба тумачити и у вези са чланом 10. Европске конвенције за заштиту људских права
и основних слобода и ставова из пресуда Европског суда за људска права.
Наравно, ово не искључује заштиту приватног живота неког лица од увреде, под условом да је искључена примена одредбе члана 170. став 4. КЗ,
што треба навести у изреци пресуде и изнети разлоге у образложењу пресуде (Решење Ас Кр, КЖ3-31/15).
Члан 172. КЗ. Ако су у истом догађају поред изјаве која садржи
увреде изнете и неистините чињенице из личног и породичног живота неког лица, онда у радњама учиниоца се стичу само обележја кривичног дела изношење личних и породичних прилика из члана 172. КЗ (пресуда Ас
Кр, КЖ1-3236/10) .
Члан 178. КЗ. Код оцене да ли се у радњама окривљеног стичу
обележја кривичног дела силовање из члана 178. став 4. у вези са ставом
1. КЗ или кривичног дела обљуба са дететом из члана 180. став 1. КЗ, нужно је узети у обзир старост оштећене и околности у којима се оштећена
нашла мимо своје воље и оценити да ли је била у безизлазној ситуацији,
те да ли је на тај начин савладан сваки њен отпор. Отпор оштећене код
кривичног дела силовања је индивидуалан и зависи од различитих фактора па питање отпора треба посматрати у контексту опште ситуације сваког конкретног случаја, а у првом реду места и времена извршења дела,
узраста оштећене – дете старости 12 година, њене физичке и психичке
конституције, понашања нападача, да ли је оштећена могла очекивати помоћ са стране и др. Непостојање повреда на телу оштећене па и у пределу
полног органа, саме за себе нису довољне за закључак да је оштећена –
дете, пристала на добровољну обљубу (Решење Ас Кр, КЖ1-108/17).
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Члан 182. КЗ. Кривично дело недозвољене полне радње не може
постојати као самостално дело. Радње кривичног дела у питању се састоје
у физичком контакту са деловима тела другог лица ради задовољења полне похоте. Довољна је и сила слабијег интензитета, усмерена на то да се
нападнуто лице онеспособи за одбрану, да би извршилац могао да предузме и изврши такве радње којима ће без обљубе задовољити свој сексуални нагон. Тиме што је окривљени оштећеној која је заосталог душевног
развоја пришао с леђа док је седела на клупи и рукама преко њених рамена је ухватио за груди, телом притегао и мазио и стискао груди док се
оштећена отимала, извршио је кривично дело недозвољене полне радње
из члана 182. став 1. у вези са чланом 179. став 1. КЗ (Пресуда Ас Кр,
КЖ1-5673/12).
Члан 194. став 3. КЗ. Када окривљени применом насиља угрожава телесни интегритет своје супруге на тај начин што је шамара и удара
ногама по телу у присуству малолетног сина – старог 8 година због чега
малолетни – дете доживљава страх и плаче, тиме је повређено и душевно
стање малолетног, па се у радњама окривљеног поред кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 1. КЗ учињено на штету супруге, стичу и обележја кривичног дела из члана 194. став 3. у вези са ставом 1. КЗ
учињеног на штету малолетног сина (Пресуда Ас Кр, КЖ1-48/16).
Члан 205. КЗ. Вредност одузетих ствари и чињеница да је одузета
ствар од стране учиниоца употребљена за примену силе према власнику
ствари да би се иста задржала, нису од утицаја на постојање бића кривичног дела разбојничка крађа (Решење Ас Кр, КЖ1-762/17).
Члан 206. КЗ. Код неспорно утврђених чињеница да је окривљени
дошао у мењачницу наоружан пиштољем, у којим је већ био метак у цеви и
свесно и вољно, дакле са директним умишљајем, претњом да ће пиштољ
употребити, захтевао од оштећене да му преда новац а потом када је оштећена пружила отпор, у међусобном гурању и покушају да рукама преко
оштећене дохвати новац и одузме, испали два хица из пиштоља, па како
оштећена није престала са пружањем отпора, окривљени јој дршком пиштоља задаје два ударца у пределу главе и наноси тешку телесну повреду,
то је при вршењу разбојништва оштећеној умишљајно нанео тешку телесну
повреду, чиме је извршио свршено кривично дело разбојништво из члана
206. став 2. у вези са ставом 1. КЗ. Радње окривљеног не могу представљати
покушај кривичног дела из члана 206. став 2. КЗ само због чињенице што је
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у конкретној ситуацији изостало одузимање ствари – новца из разлога што
је оштећена пружала отпор (Пресуда Ас Кр, КЖ1-6551/15).
Члан 207. КЗ. Окривљени кад отуђи возило које држи по основу
уговора о лизингу не чини кривично дело утаје. Ствари које су у претежању неког лица по основу уговора који води стицању својине не могу бити
предмет кривичног дела у питању (Пресуда Ас Кр, КЖ1-4259/13).
Члан 208. КЗ. Када у изреци пресуде нису наведена имена лица
која је окривљени лажним приказивањем чињеница довео у заблуду, па
тиме ни имена лица која су учинила нешто на штету имовине предузећа у
коме су запослена, већ је наведено само да су у заблуду доведени радници
ДОО, онда у опису радњи окривљеног нема обележја кривичног дела преваре (Пресуда Ас Кр, КЖ1-243/17).
Члан 208а став 3. КЗ. Кад учесници у јавном саобраћају по претходном договору инсценирају да су са возилима учествовали у саобраћајној незгоди да би од осигуравајуће куће један од њих наплатио оштећења
на свом возилу која су проузрокована на другом месту, и о наводној саобраћајној незгоди обавесте полицију да изврше увиђај и сачини записник
о саобраћаној незгоди, чине као саизвршиоци кривично дело навођење на
оверавање неистинитог садржаја из члана 358. став 1. КЗ у вези са чланом
33. КЗ, а окривљени који предметни записник о увиђају преда осигуравајућој кући уз захтев за наплату штете у износу већем од 450.000,00 динара
да би за себе прибавио противправну имовинску корист али до исплате
није дошло зато што је утврђено да се саобраћајна незгода и није догодила на месту и у време када је то наведено у записнику о увиђају, чини и
кривично дело превара у осигурању у покушају из члана 208а став 3. у вези са ставом 1. у вези са чланом 30. КЗ (Пресуда Ас Кр, КЖ1-818/17).
Члан 201. КЗ. У радњама окривљеног да би постојало кривично дело ситна крађа поред објективног елемента (ствари мале вредности) потребно је и да је остварен субјективни елеменат – умишљај усмерен на одузимање ствари мале вредности. У ситуацији кад окривљени проваљивањем
уђе у кућу оштећеног ноћу и из исте одузме техничку робу (усисивач, преносну грејалицу, видео рекордер, преносни електрични фрижидер, музичке
клавијатуре, микроталасну пећ, стаклене дозере за шећер и др.) не знајући
ни вредност ни марку као ни време коришћења тих ствари, то је до очигледности јасно да његов умишљај није био усмерен за прибављање ствари
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мале вредности, па је без значаја чињеница што је у кући оштећеног имало
још вредних ствари које није одузео (Решење Ас Кр, КЖ1-792/17).
Члан 217. КЗ. Давање новца на зајам са каматом само за себе и не
значи уговарање несразмерне имовинске користи јер уговарање несразмерне имовинске користи мора бити у узрочној вези са неким од стања
прописаних у члану 217. став 1. КЗ, у коме се оштећени налази те да није
био у том стању не би узео новац на зајам уз уговорену несразмерну имовинску корист. При неспорно утврђеном стању ствари да је оштећени као
дугогодишњи и искусни привредник, власник предузећа са 200 запослених радника узимао новац на зајам уз уговарање камате да би набављао
сировине за производњу а није хтео да улаже своју имовину и узме кредит
код банке јер је знао да је пословање ризично, онда не може бити говора о
постојању стања лакомислености оштећеног. Лакомисленост подразумева
непажњу али која је у извесној мери карактерна црта неког лица – оштећеног а не и свесну процену који је начин лакши и повољнији за обезбеђење
обратних средстава за пословање привредног субјекта, па стога у радњама
окривљених који су давали новац на зајам са каматом нема обележја кривичног дела зеленаштво из члана 217. КЗ (Пресуда Ас Кр, КЖ1-491/17).
Члан 229. КЗ. Када су у питању обавезе плаћања пореза на приходе од самосталне делатности и плаћање доприноса за обавезно социјално
осигурање имају се применити одредбе чл. 37. и 38. Закона о порезу на
додату вредност и члан 40. став 2. тачка 5. Закона о порезу на доходак
грађана и на основу висине остварених прихода у задњих 12 месеци оценити да ли је окривљени био у обавези да поднесе евиденциону пријаву
надлежном пореском органу ради евидентирања у систему ПДВ и поднесе
пореске пријаве ППДГ-1 и ПБ-2, без обзира што је до тада порез на приходе од самосталне делатности плаћао на паушално утврђен приход (Решење Ас Кр, КЖ1-2239/10).
Члан 229. став 1. КЗ. Носилац породичног пољопривредног газдинства уписаног у регистар пољоприведних газдинстава у смислу одредбе члана 2. тачка 6. Закона о пољопривреди и руралном развоју, је обавезан да води пословне књиге по систему простог или двојног књиговодства и ако оствари годишњи приход већи од износа прописаног законом,
тада по сили закона постаје обвезник ПДВ па у смислу одредбе члана 32.
став 2. Закона о порезу на доходак грађана је обвезник плаћања пореза на
приход од самосталне делатности – пољопривреде и шумарства и може
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бити извршилац кривичног дела пореска утаја из члана 229. став 1. КЗ
(Пресуда Ас Кр, КЖ1-440/16).
Члан 234. став 3. КЗ. Окривљени као одговорно лице у привредном субјекту пословања, кредит (субвенцију или друге погодности, које је
добио јер за то испуњава услове, не користи у ону сврху за коју је кредит
одобрен већ за друге намене и на тај начин себи прибави имовинску корист, не чини кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица већ
кривично дело неовлашћено добијање и коришћење кредита и друге погодности из члана 209. став 3. у вези са ставом 2. КЗ. Постојање имовинске користи не искључује постојање кривичног дела из члана 209.) КЗ и
поред тога што прибављена имовинска корист није обележје кривичног
дела у питању (Пресуда Ас Кр, КЖ1-798/14).
Члан 246а став 1. КЗ. Кривично дело неовлашћено држање опојних дрога из члана 246а став 1. КЗ се не може извршити ако окривљени
неовлашћено не држи опојну дрогу у мањој количини за сопствене потребе. То што је окривљени признао да је купио 1 џоинт марихуане и одмах
га конзумирао, не може се прихватити да су тиме остварена обележја кривичног дела у питању јер окривљени и не држи неовлашћено опојну дрогу
у мањој количини за сопствене потребе (Пресуда Ас Кр, КЖ1-338/17).
Члан 247. КЗ. Могућ је стицај кривичног дела омогућавање уживања опојних дрога из члана 247. КЗ са кривичним делима из члана 246.
став 1. КЗ и кривичним делом из члана 246а став 1. КЗ (Пресуда Ас Кр,
КЖ1-3856/12).
Члан 274. КЗ. Кривично дело пустошење шуме је могуће извршити како у туђој тако и у својој шуми. Стицај између кривичног дела пустошење шуме извршеног у туђој шуми је могућ са кривичним дело шумска
крађа из члана 275. КЗ (Пресуда Ас Кр, КЖ1-447/13).
Члан 275. КЗ. Заштитни објект кривичног дела из члана 275. КЗ је
дубеће стабло у туђој шуми, па ветром извађена стабла која су целом дужином пала на шумско земљиште и само се делом корена држе за земљиште а не вегетирају, не представљају објект кривичног дела у питању, већ
евентуално кривичног дела крађе (Решење Ас Кр, КЖ3-24/15).
Члан 278. КЗ. Основни облик кривичног дела изазивање опште
опасности из члана 287. став 1.) КЗ се не може извршити према једном индивидуално одређеном лицу, јер изазивање опште опасности за живот и те190
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ло људи подразумева да је изазвана опасност за живот и тело индивидуално
неодређеног броја лица, односно једног али индивидуално неодређеног лица, или пак индивидуално одређеног али неограниченог круга лица. Стога,
наношење тешке телесне повреде багером свом помоћнику окривљени не
чини кривично дело из члана 278. КЗ, већ евентуално кривично дело тешка
телесна повреда извршена са нехатом (Пресуда Ас Кр, КЖ1-364/10).
Члан 322. став 1. КЗ. Када више полицијских службеника опколи
кућу окривљеног да би обезбедили лице места ради вршења претреса због
постојања основане сумње да ће у кући окривљеног пронаћи предметне
кривичног дела – опојну дрогу, па окривљени примети поред куће полицијског службеника и преко терасе искочи и да се у бекство и на позив
"стани полиција" се заустави тек након пређених стотинак метара са подигнутим рукама у вис, у његовим радњама се не стичу обележја бића
кривичног дела спречавање службеног лица у вршењу службене радње из
члана 322. став 1. КЗ (Пресуда Ас Кр, КЖ1-338/17).
Члан 348. КЗ. У ситуацији кад овлашћена службена лица приликом претреса од окривљеног одузму оружје за које власник нема исправу
издату од надлежног органа за набављање, држање и ношење било које
категорије и то учине у временском периоду од 4.3.2015. године па до
4.6.2015. године, у ком временском периоду према одредби члана 51. став
1. и 2.) Закона о оружју и муницији (''Службени гласник РС'' 20/15 од
24.2.2015. године), власник оружја је исто могао предати и да неће одговарати за неовлашћено држање и ношење оружја, то је у наведеном периоду
трајно искључено кривично гоњење власника који немају исправе надлежног органа па тиме што је оружје одузето пре истека законског рока за
добровољну предају оружја, власник оружја без исправе је онемогућен да
у законом прописаном року преда оружје и избегне кривицу. Одузимање
оружја без исправе надлежног органа пре истека времена предаје не доводи се у питање постојање околности која трајно искључује гоњење па у
конкретном случају оптужбу против окривљеног треба одбити и кривични поступак обуставити (Решење Ас Кр, КЖ2-82/16).
Члан 355. став 2. у вези са ставом 1. КЗ. Регистарске таблице
представљају јавну исправу, па уградњом истих на возило за које нису издате од стране надлежног органа окривљени је употребио лажну исправу
као праву и извршио кривично дело фалсификовање исправе из члана 355.
став 2. у вези са ставом 1. КЗ а не кривично дело из члана 356. тачка 5. у
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вези са чланом 355. став 2. у вези са ставом 1. КЗ јер се не ради о употреби правог знака као лажног (Пресуда Ас Кр, КЖ1-1532/15).
Члан 365. КЗ. Техничару за шалтерске послове у предузећу ПТТ –
Пословна јединица поштанске мреже, поверено је да врши исплату физичким лицима са њихових текућих рачуна отворених код Поштанске
штедионице, па је новац власника текућег рачуна, техничару поверен на
раду у предузећу и подизањем новца без знања и одобрења власника – комитента текућег рачуна, ради коришћења истог без намере присвајања,
представља радњу кривичног дела послуге из члана 365. КЗ (Пресуда Ас
Кр, КЖ3-13/17).
Члан 414. став 2. КЗ. Када окривљени уклони са улазних врата
катанац и службени печат и тиме обије магацин у коме се налазило оружје Војске Србије које служи потребама одбране и одузме три аутоматске
пушке М70 а са циљем да одузимањем истог прибави противправну имовинску корист продајом, чини кривично дело крађа оружја и дела борбеног средстава из члана 414. став 2. у вези са ставом 1. КЗ (Пресуда Ас Кр,
КЖ1-4766/10).
Законик о кривичном поступку
Ne bis in idem (члан 4. ЗКП)
У пресуди Кж1-5906/12 од 28.2.2012. године2 изнет је став о "пресуђеној ствари" када је пре кривичног поступка вођен поступак пред привредим судом за привредни преступ, да претходно вођење тог поступка
може у кривичном поступку имати значај "пресуђене ствари", имајући у
виду казнену природу привредних преступа, висину казне и могућност замене новчане казне затвором.
Језик и писмо у поступку (члан 11. ЗКП)
У пресуди Кж1-1610/15 од 6.1.2016. године3 изнет је став да се
признање из првостепеног поступка, окривљеног који је припадник ромског народа, може прихватити као доказ, а тиме и да нису повређена његова права из одредаба члан 11 ЗКП, ако је пред истражним судијом (сада
2
3

Кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ и кривично дело оштећење поверилаца из члана 237. став 1. КЗ
Кривично дело насиље у породици из члана 194. став 3. у вези ст. 1. и 2. КЗ
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јавним тужиоцем) изјавио да разуме српски језик и изнео своју одбрану
на српском језику, није тражио да у току поступка употребљава свој језик,
те у присуству браниоца признање дао и на главном претресу остварујући
са судом нормалан контакт и такође износећи одбрану на српском језику.
Слободно судијско уверење (члан 16. став 3. ЗКП)
У пресуди Кж1-5545/10 од 6.5.2011. године4 указано је да се под
слободним судијским уверењем, односно слободном оценом доказа, не
подразумева произвољност у слободном закључивању, већ садржајна, суштинска анализа и оцена сваког доказа појединачно и у узајамној вези са
другим доказима или утврђеним чињеницама, те да се мора заснивати на
реалној процени вредности и значаја сваког појединачног доказа и то на
основу процене која по логици ствари код сваког човека доприноси доношењу истог закључка о вредности и садржају доказа.
Изузеће (члан 37. ЗКП)
У решењу Кж1-1381/15 од 15.12.2015. године5 изнет је став да је првостепена пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 4. у вези члана 37. став 1. тачка 4. ЗКП, будући да је првостепену пресуду донео судија појединац који је у истом предмету поступао као судија за претходни поступак, без обзира што је оптужба
поднета и поступак вођен за дело за које се спроводи скраћени поступак.
Бранилац (чл. 71. до 81. ЗКП)
У решењу Кж1-378/17 од 21.3.2017. године6 изнет је став да се мора одлучити и о жалби браниоца постављеног по службеној дужности, без
обзира што је окривљени пре те жалбе ангажовао изабраног браниоца који је такође изјавио жалбу, будући да постављеном браниоцу не престаје
дужност ангажовањем изабраног браниоца већ решењем суда који га је и
поставио за браниоца, с тим што се претходно морају вратити списи првостепеном суду како би тај суд разрешио браниоца по службеној дужности
те би након тога о седници већа био обавештен само изабрани бранилац.
4
5
6

Кривично дело изнуда из члана 214. става 1. КЗ
Кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана 323.
став 3. у вези става 2. КЗ
Кривично дело насиље у породици из члана 194. став 3. у вези става 1. КЗ
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У решењу Кж1-1056/16 од 4.8.2016. године7 изнет је став да, без
обзира што суд не може браниоца испитати на околности шта му је окривљени као свом браниоцу поверио, дозвољено је испитивање на околности сачињавања записника о саслушању осумњиченог у полицији у преткривичном поступку како би се ценила законитост тог доказа.
У решењу Кж1-1341/16 од 29.9.2016. године8 изнет је став да се
окривљеном мора поставити бранилац (ако га није сам ангажовао) ако се
поступак води за кривично дело за које је према сада запрећеној казни
прописана обавезна одбрана, без обзира што би закон важећи у време извршења кривичног дела био блажи те према запрећеној казни сада не би
морао да има браниоца, будући да ће суд тек по одржаном главном претресу ценити који ће закон применити.
Незаконити докази (члан 84. и члан 16. став 1. ЗКП)
У решењу Кж2-655/16 од 6.9.2016. године9 изнет је став да повреда одредбе члан 300. став 1. ЗКП, у смислу да јавни тужилац није браниоцу окривљеног упутио позив да присуствује испитивању сведока, не чини
записник о испитивању тог сведока незаконитим доказом.
У решењу Кж-1-1313/16 од 4.10.2016. године10 изнет је став да је
записник о испитивању криминалистичког техничара незаконит доказ у
делу где се изјашњавао о подударности трага обуће (фиксираног на лицу
места при вршењу увиђаја) и газећег слоја обуће која је привремено одузета од окривљеног, будући да на те околности треба испитати вештака за
област трасологије а не овлашћено службено лице полиције које је у преткривичном поступку фиксирало и обезбедило тај траг.
У пресуди Кж1-446/16 од 16.6.2016. године11 изнет је став о законитости доказа у виду исказа сведока датог на подручју Косова и достављеног
надлежном суду посредством Министарства правде Републике Србије пре7
8
9
10
11

Кривично дело тешка крађа у саизвршилаштву из члана 204. став 1. тачка 1. у вези чл.
33. и 61. ст. 1. и 5. КЗ
Кривично дело пореска утаја из члана 229. став 2. у вези става 1. КЗ
Кривично дело злоупотреба поверења из члана 216. став 3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело тешка крађа у покушају у саизвршилаштву из члана 204. став 1. тачка
1. у вези чл. 30. и 33. КЗ
Кривично дело превара у саизвршилаштву из члана 208. став 4. у вези става 1. и у вези члана 33. КЗ и кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. став
3. у вези става 1. КЗ
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ко УМНИК администрације, а у вези Резолуције Савета безбедности УН
1244 од 10.6.1999. године, и то да првостепена пресуда није заснована на
незаконитим доказима без обзира што искази сведока нису дати пред судом
Републике Србије јер се ради о исказима који су дати на подручју Косова и
Метохије и достављени поступајућем суду посредством УМНИК администрације у складу са Резолуцијом Савета безбедности УН 1244 од 10.6.1999.
године, којом је предвиђено успостављање привремених институција за Косово, од којих су и сачињени наведени записници.
У решењу Кж1-218/16 од 19.05.2016. године12 изнет је став да исказ сведока који је испитан у том својству, пошто је изгубио статус окривљеног у истом предмету представља законит доказ, будући да није реч о
саоптуженом према којем је поступак раздвојен или пак окончан правноснажном осуђујућом пресудом.
У пресуди Кж1-1541/15 од 17.2.2016. године13 изнет је став да лекар који је обавио пријем оштећене у здравствену установу након извршеног кривичног дела силовање, обавио над њом примарни преглед, предузео одговарајуће медицинске мере и констатовао своја стручна запажања
у медицинској документацији није искључен нити ослобођен од дужности
вештачења у кривичном поступку поводом тог кривичног дела.
У пресуди Кж1-809/15 од 15.9.2015. године14 изнет је став да извештаји полиције и искази овлашћених лица полиције када не садрже чињенице које су сазнате из разговора или саслушања окривљеног представљају доказе прибављене у складу са одредбама ЗКП.
У пресуди Кж1-1345/15 од 3.12.2015. године15 изнет је став о доказној снази исказа малолетног оштећеног лица у вези којег се вештак психијатријске струке изјаснио да се његов исказ не може прихватити као
истинит, и то да такво изјашњење вештака не спречава суд да исказ малолетног оштећеног цени у смислу одредбе члана 419. став 2. ЗКП и да га у
12
13
14
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Кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 2. у вези
става 1. КЗ
Кривично дело силовање из члана 178. став 1. КЗ и кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 6. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога у саизвршилаштву из члана 246. став 1. у вези члана 33. КЗ
Кривично дело насиље у породици из члана 194. став 3. у вези става 1. КЗ
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целости или појединим деловима прихвати као доказ на којем ће бити заснована осуђујућа пресуда.
У погледу заснивања пресуде на службеној белешци полиције која
садржи обавештења прикупљена од грађана, изнет је став у решењу Кж11418/15 од 30.11.2015. године16 да је на тај начин учињена битна повреда
одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1. ЗКП.
У пресуди Кж1-567/15 од 10.9.2015. године17 изнет је став да се
ради о незаконитом доказу – исказу ментално ретардираног оштећеног,
који је испитан од стране истражног судије у својству сведока у присуству његове мајка која је помагала судији при испитивању са разлога што
да је сведок неразговетно одговарао на постављена питања па је само она
могла да разуме одговоре, али која је такође сведок у истом кривичном
предмету, са образложењем да је испитивање обављено противно одредби
члана 102. став 1. тада важећег ЗКП која налаже да се сваки сведок испитује понаособ и без присуства осталих сведока.
У пресуди Кж1-506/14 од 24.4.2014. године18 изнет је став да неоверене фотокопије признаница које нису као доказ оспорене од странака у поступку могу представљати доказ на којем се може засновати осуђујућа пресуда.
У пресуди Кж1-3/14 од 22.1.2014. године19 изнет је став да се исказ сведока који је као саоптужени пре сведочења правноснажно осуђен,
може користити као доказ уколико је то лице испитано у својству сведока
пре почетка примене сада важећег ЗКП јер претходно важећи ЗКП такво
испитивање није забрањивао, па се законитост те процесне радње има ценити према тадашњим законским одредбама, у смислу одредбе члана 604.
став 1. сада важећег ЗКП.
У пресуди Кж1-5181/13 од 25.11.2013. године20 изнет је став да се
доказ у виду аудио снимка разговора између окривљеног и оштећеног а
сачињеног самоиницијативно мобилним телефоном од стране оштећеног
може користити као законит доказ при доношењу пресуде.
16
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Кривично дело изнуда у покушају у саизвршилаштву из члана 214. став 1. у вези чл.
30. и 33. КЗ
Кривично дело силовање из члана 178. став 3. у вези става 1. и у вези члана 61. КЗ
Кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези
става 1. и у вези члана 61. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. у вези члана 33. КЗ
Кривично дело примање мита из члана 367. став 1. КЗ
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У пресуди Кж1-1748/14 од 25.2.2015. године21 изнет је став да записник непотписан од стране истражног судије, а сачињен поводом испитивања осумњиченог у смислу одредбе члана 226. став 10. претходно
важећег ЗКП, представља законит доказ, будући да је присуство истражног судије том одредбом било предвиђено само у циљу заштите права
притвореног лица.
У пресуди Кж1-1748/14 од 25.2.2015. године22 изнет је став да није
доведена у питање доказна снага исказа (одбране) осумњиченог, односно
записника који ову одбрану садржи, ако је само формално пропуштено да
се донесе решење о постављању браниоца по службеној дужности приликом саслушања, под условом да је бранилац био обезбеђен.
У пресуди Кж1-1745/14 од 16.12.2014. године23 изнет је став да
су налаз и мишљење Националног криминалистичко-техничког центра
законит доказ без обзира што се овај Центар налази у саставу МУП-а који је уједно и подносилац кривичне пријаве.
У решењу Кжм2-25/15 од 25.12.2015. године24 изнет је став да
суд није у обавези да малолетног сведока испита уз помоћ педагога или
стручног лица већ само ако процени да је то потребно, што се односи и
на испитивање малолетног оштећеног лица у својству сведока.
Признање окривљеног (члан 88. ЗКП)
У решењу Кж1-1255/15 од 27.10.2015. године25 изнет је став да се
признање кривичног дела може подвести под одредбу чл. 88 КЗ само ако
су у њему на детаљан начин наведене све чињенице и околности које
представљају обележја кривичног дела на које се односи признање.
Вештачење (чл. 113. до 124. ЗКП)
У пресуди Кж1-1106/16 од 13.09.2016. године26 изнет је став став
да се психијатријско вештачење не може поверити лекару који је запо21
22
23
24
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Кривично дело разбојништво из члана 206. став 2. у вези става 1. КЗ
Кривично дело разбојништво из члана 206. став 2. у вези става 1. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело давање лажног исказа из члана 355. став 3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело превара из члана 208. став 3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. у вези члана 61. КЗ
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слен у здравственој установи која се у конкретном предмету јавља као
оштећена, са образложењем које се позива на одредбу члана 116. став 2.
ЗКП у вези са одредбом члана 37. став 1. ЗКП.
У решењу Кж2-506/16 од 23.6.2016. године27 изнет је став да није
од значаја, ако је вештачење поверено стручној установи, да ли су стручна лица која су испред те установе обавила вештачење на списку сталних судских вештака.
У пресуди Кж1-969/15 од 8.9.2015. године28 изнет је став да код
вештачења урачунљивости окривљеног суд има потпуно овлашћење да у
смислу одредбе члана 117. став 1. ЗКП вештачење одреди по службеној
дужности, односно да се тиме не вређају начела адверзијалног поступка.
У пресуди Кж1-1722/14 од 11.12.2014. године29 изнет је став да
се пропуштањем суда да у смислу одредбе члана 117. став 5. ЗКП странкама достави наредбу о вештачењу не обеснажује доказна снага налаза и
мишљења.
Стручни саветник (чл. 125. и 126. ЗКП)
У пресуди Кж1-256/14 од 25.3.2014. године30 изнет је став да
стручни саветник може бити само појединац, а не и комисија.
Тајни надзор комуникације (чл. 166. до 170. ЗКП)
У решењу Кж1-770/16 од 29.8.2016. године31 изнет је став, у погледу коришћења "случајног налаза" до којег се дошло спровођењем посебне доказне радње тајни надзор комуникације, да ако је наредба којом
је одређена ова посебна доказна радња незаконита, онда је незаконит и
случајни налаз без обзира што се незаконитост наредбе уопште не односи на то лице или пак на то кривично дело.
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Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело оштећење повериоца из члана 237. став 3. у вези става 2. КЗ
Кривично дело убиство у покушају из члана 113. у вези члана 30. КЗ
Продужено кривично дело примање мита из члана 367. став 1. КЗ
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Притвор (чл. 210. до 216. ЗКП)
У пресуди Кж1-74/16 од 25.2.2016. године32 изнет је став да је другостепени суд овлашћен да по службеној дужности преиначи првостепену
пресуду у корист окривљеног у делу урачунавања времена проведеног у
притвору у изречену казну.
У решењу Кж2-117/14 од 29.1.2014. године33 изнет је став да у
смислу одредбе члана 211. став 1. тачка 4. ЗКП није свако узнемирење
јавности законски основ за одређивање и продужење притвора, већ само
оно које је таквог квалитета да може угрозити несметано и правично вођење кривичног поступка, с тим што суд мора водити рачуна и о дужини
трајања узнемирења јавности, јер оно не може трајати у недоглед и није
довољно да је до узнемирења јавности дошло у одређеном временском периоду већ оно мора постојати и у моменту доношења решења о одређивању или продужењу притвора.
Код продужења притвора по законском основу из одредбе члана
211. став 1. тачка 2. ЗКП, у делу "особитих околности" које указују да ће
окривљени "ометати поступак утицањем на саучесника", у решењу Кж2423/15 од 27.4.2015. године34 изнет је став да није довољна апстрактна
опасност да ће боравком на слободи окривљени ометати поступак, већ је
потребно да постоји конкретна опасност коју суд мора да образложи у
својој одлуци, јер окривљени не сме да трпи штетне последице лишења
слободе због тога што надлежни државни органи нису у могућности да
обезбеде присуство другог окривљеног.
У вези законског основа из одредбе члана 211. став 1. тачка 1. ЗКП
за одређивање или продужење притвора, у решењу Кж2-423/15 од
27.4.2015. године35 изнет је став да је уобичајено да лице које има 19 година и ученик је средње школе нема сопствени извор прихода, да га издржавају родитељи, да није засновао брачну заједницу и да нема обавезу издржавања других лица, па се те околности код доношења одлуке о притвору
32
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Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело разбојништво из члана 206. став 2. у вези става 1. КЗ
Кривично дело разбојништво из члана 206. став 2. у вези става 1. КЗ
199

Билтен Врховног касационог суда
не могу ценити на његову штету и отуда изводити закључак о постојању
околности које указују на опасност од бекства.
Достављање писмена (чл. 242. до 249. ЗКП)
У решењу Кж2-1345/15 од 12.1.2016. године36 изнет је став да обавештење о спречености приступа на главни претрес, са предлогом за одлагање, може бити достављено електронским путем, јер је то у складу са одредбом члана 242. став 1. ЗКП.
Трошкови поступка (чл. 261. до 267. ЗКП)
У пресуди Кж1-227/16 од 9.2.2016. године изнет је став да код
ослобађања од дужности накнаде трошкова није довољно да суд у пресуди наведе да би плаћањем било доведено у питање издржавање окривљеног већ је дужан да да разлоге о приходима и расходима окривљеног и
утицају трошкова кривичног поступка на његово издржавање, односно
лица које је дужан да издржава.
У решењу Кж1-907/16 од 19.7.2016. године37 изнет је став да се
оштећеном не могу накнадити они трошкови које је имао на име састава
поднеска од стране његовог пуномоћника из реда адвоката ако се ради о
поднесцима који недоприносе утврђивању чињеничног стања.
Претходно испитивање оптужног акта
(чл. 333. до 342. и члан 501. ЗКП)
У решењу Кж2-564/16 од 11.7.2016. године38 изнет је став да суд
не може оштећеног као тужиоца позвати у фази главног претреса са уреди
оптужни предлог јер је фаза претходног испитивања оптужног акта прошла, па самим тим не може суд у тој фази поступка ни одбацити оптужни
предлог као неуредан.
У решењу Кж2-1014/15 од 8.10.2015. године39, изнет је став да се
суд не сме упустити у испитивање садржине оптужнице док претходно
36
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Кривично дело превара из члана 208. став 3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. став 2.
у вези члана 289. став 1. КЗ
Кривично дело превара из члана 208. став 3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348. став 4. у вези става 1. КЗ
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није испитао њену формалну страну, у смислу одредбе члана 333. став 2.
ЗКП, како би утврдио да ли је она прописно састављена.
Главни претрес (чл. 362. до 415. ЗКП)
У решењу Кж1-3032/13 од 17.12.2013. године40 изнет је став да
уколико је оптужницом обухваћено више окривљених, па поред осталих и
окривљени који одговара за кривично дело за које је прописан скраћени
кривични поступак, према свим окривљенима се има спровести јединствени поступак по правилима за редовни поступак јер се не могу комбиновати одредбе два поступка на истом главном претресу.
Суђење у одсуству (члан 381. ЗКП)
У решењу Кж2-119/16 од 9.2.2016. године41 изнет је став да суд не
може да одлучује о предлогу јавног тужиоца за суђење у одсуству пре
правноснажности решења о потврђивању оптужнице.
У Кж1-1573/15 од 16.1.2016. године42, дајући одговор на жалбени
навод одбране да је првостепена пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 5. ЗКП јер је главни
претрес одржан у одсуству окривљеног који је након доношења те пресуде постао доступан па му је и пресуда лично достављена, изнет је став да
се наведена повреда поступка може учинити само у току, а не и након што
је главни претрес завршен, тако да накнадна доступност окривљеног, без
обзира што пресуда није стекла правноснажност, нема утицаја на правилност и законитост пресуде донете у његовом одсуству.
Упознавање са садржином раније изведених доказа (члан 406. ЗКП)
У пресуди Кж1-1638/16 од 29.12.2016. године43, изнет је став да код
измене исказа сведока није потребна сагласност странака за читање раније
датог исказа истог сведока, будући да се применом одредбе члана 402. став 7.
40
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Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ и кривично дело омогућавање уживања опојних дрога из члана 247.
став 1. КЗ
Кривично дело разбојништво из члана 206. став 1. КЗ
Кривично дело тешка телесна повреда из члана 121. став 1. КЗ, кривично дело изнуда
у покушају из члана 2014 став 1. у вези члана 30. КЗ и кривично дело лака телесна повреда из члана 122. став 2. у вези става 1. КЗ
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у вези одредбе члана 397. став 4. ЗКП у том случају сведоку предочава раније
дати исказ и биће упитан за разлоге одступања од ранијег исказа, па се не ради о читању исказа у смислу одредбе члана 406. став 1. тачка 2. ЗКП.
У пресуди Кж1-446 ст. 1 од 16.6.2016. године44 изнет је став да је
правилно поступио првостепени суд када је без сагласности окривљеног
прочитао исказе сведока који живе на подручју Косова, са образложењем
да је испуњен законски услов за то у смислу да је долазак сведока у суд
"знатно отежан" (члан 406. став 1. тачка 1. ЗКП) имајући у виду да се ради
о сведоцима који живе на подручју са којим не постоји правни саобраћај,
па сведоке није могуће позвати редовним путем пред суд.
У решењу Кж1-899/15 од 24.9.2015. године45, изнет је став супротан схватању првостепеног суда који је сматрао да је остварен законски
услов из одредбе члана 406. став 1. тачка 1. ЗКП да се исказ сведока –
оштећене прочита без сагласности странака, будући да чињенице да је
оштећена у време извршења кривичног дела била малолетна, да се ради о
особи са дијагнозом из области психијатрије, да је под терапијом и да се
налази у хранитељској породици, нису саме за себе довољне да би њен исказ на главном претресу био прочитан без сагласности странака у смислу
постојања "болести или других важних разлога", због којих би њен долазак пред суд "био немогућ или знатно отежан".
Изрицање и писмена израда пресуде (чл. 418. до 429. ЗКП)
У пресуди Кж1-801/14 од 21.5.2014. године46, изнет је став да ако
писмено израђена пресуда не мора да садржи образложење онда то значи
суд није дужан да образложи ни одлуку о кривичној санкцији.
У пресуди Кж1-3/14 од 22.1.2014. године47 изнет је став да уколико је суд у раздвојеном поступку утврдио другачије чињенично стање у
односу на оно које је претходно утврђено правноснажном пресудом доне44
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Кривично дело превара у саизвршилаштву из члана 208. став 4. у вези става 1. и у вези члана 33. КЗ и кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. став
3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело посредовање у вршењу проституције из члана 184. став 2. у вези става
1. КЗ, кривично дело подвођење и омогућавање вршења полног односа из члана 183.
став 2. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. у вези са чланом 33. КЗ
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том према другом саизвршиоцу, суд неће бити везан том ранијом пресудом јер се пресуда заснива на доказима који су изведени на главном претресу па окривљеног може и ослободити од оптужбе без обзира што је ранијом правноснажном пресудом утврђено да је он дело учинио заједно са
лицем које је том пресудом оглашено кривим.
Одбијање оптуже (члан 422. став 1. тачка 1. ЗКП)
У пресуди Кж1-1181/16 од 18.8.2016. године48, изнет је став да
уколико јавни тужилац одустане од оптужбе "од започињања до завршетка главног претреса" суд не треба решењем да обустави кривични поступак већ да пресудом одбије оптужбу, без обзира што је јавни тужилац о
одустанку обавестио суд дописом између два рочишта главног претреса.
Пресуда којом се изриче казна затвора (члан 424. ЗКП)
и упућивање на издржавање казне затвора
пре правноснажности пресуде (члан 430. ЗКП)
У пресуди Кж1-1347/16 од 27.10.2016. године49 изнет је став да изрека пресуде не мора да садржи назначење како ће се казна "кућног затвора"
извршити уколико нема техничких услова за такав начин извршења, јер се то
питање решава на основу Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера.
У решењу Кж2-1010/15 од 6.10.2015. године50 изнет је став да се
има сматрати да је окривљени одустао од захтева за упућивање на издржавање казне затвора пре правноснажности пресуде ако је на решење којим је удовољено његовом захтеву изјавио жалбу.
Изрицање новчане казне уз казну "кућног затвора"
(члан 424. став 1. тачка 3. ЗКП)
У пресуди Кж1-217/15 од 20.3.2015. године51 изнет је став да ако
се кумулативно изричу казна затвора и новчана казна, казна затвора је
48
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Кривично дело убиство у покушају из члана 47. став 1. КЗ РС у вези члана 19. КЗЈ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело обљуба над немоћним лицем из члана 179. став 1. КЗ, кривично дело
тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 6. КЗ и кривично дело крађа у покушају из
члана 203. став 2. у вези става 1. у вези члана 30. КЗ
Кривично дело насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу из
члана 344а став 1. КЗ
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увек главна а новчана споредна без обзира што је одређено да осуђени казну издржава у просторијама у којима станује.
Жалба против првостепене пресуде и решења
(чл. 432. до 469. ЗКП)
У решењу Кж2-142/17 од 9.3.2017. године изнет је став да без обзира на погрешну правну поуку о дозвољености жалбе њу треба одбацити
са разлога што се не може погрешном правном поуком дати више права
него што странци по закону припада.
У пресуди Кж1-23/16 од 25.2.2016. године52 изнет је став да ако је
у уводном делу жалбе јавни тужилац навео да жалбом побија првостепену
пресуду у целости, што би значило у конкретном случају у односу на обојицу окривљених, али је потом у даљем тексту жалбе навео и образложио
неправилности првостепене пресуде само у односу на једног окривљеног
и на крају ставио жалбени предлог само у односу на тог окривљеног, суд
такву жалбу треба да одбаци као неуредну у делу који се односи на другог
окривљеног.
У решењу Кж2-1101/15 од 2.11.2015. године53 изнет је став да жалбу на решење не може да одбаци првостепени суд већ се списи имају доставити другостепеном суду без обзира што је очигледно да жалбу треба
одбацити, у смислу одредбе члана 468. ЗКП.
У решењу Кж2-514/14 од 29.4.2015. године54 изнет је став да ако је
окривљеном и браниоцу достављена образложена пресуду са поуком о
праву на жалбу и поред тога су се они одрекли права на жалбу и нису захтевали достављање пресуде, пресуда је стекла правноснажност када је јавном тужиоцу истекао рок за изјављивање жалбе без обзира када су окривљени и бранилац примили ту пресуду.
У пресуди Кж1-5486/10 од 6.12.2010. године55 изнет је став да дато
генерално овлашћење браниоцу за предузимање радње у кривичном није
неограничено, па у ситуацији када се окривљени после достављања пресу52
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Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Продужено кривично дело тешка крађа у саизвршилаштву из члана 204. став 1. тачка
1. у вези са чл. 61. и 33. КЗ
Кривично дело пореска утаја из члана 229. став 2. КЗ
Кривично дело фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у вези става 1. КЗ
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де одрекао права на жалбу та чињеница има за последицу да ни бранилац
не може изјавити жалбу, осим ако је окривљеном изречена казна затвора у
трајању од 30 до 40 година.
Прекорачење оптужбе (члан 438. став 1. тачка 9. ЗКП)
У решењу Кж1-5/17 од 23.1.2017. године56 изнет је став да је оптужба прекорачена ако је суд двојицу окривљених који су оптужени за по
једно кривично дело огласио кривим да су радње за које су појединачно
оптужени учинили као саизвршиоци.
У пресуди Кж1-1347/16 од 27.10.2016. године57 изнет је став да
прекорачење оптужбе суд може да учини само изреком, а не и образложењем пресуде, без обзира што је у разлозима пресуде тај суд навео да је
окривљени учинио теже кривично дело од оног за које је оптужен и изреком пресуде оглашен кривим.
Неразумљивост изреке пресуде (члан 438. став 1. тачка 11. ЗКП)
У пресуди Кж1-360/16 од 12.4.2016. године58 изнет је став да није
довело до неразумљивости изреке првостепене пресуде то што је првостепени суд за поједине радње које улазе у састав продуженог кривичног дела, односно за поједина кривична дела, окривљеног ослободио од оптужбе, а за остатак окривљеног огласио кривим, уместо да је доносећи осуђујућу пресуду само изоставио из описа продуженог кривичног дела оне
радње, односно она кривична дела за која сматра да нису доказана.
У решењу Кж1-1483/15 од 10.12.2015. године59 изнет је став да је
изрека пресуде неразумљива ако је окривљени оглашен кривим да је кривично дело учинио у саизвршилаштву али није наведено са којим лицима је
предузео те радње нити су конкретизоване радње за сваког саизвршиоца
без обзира да ли су ти саизвршиоци суду познати по имену и презимену.
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Кривично дело фалсификовање новца у саизвршилаштву из члана 223. став 2. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. у вези чл. 33. и 61. КЗ
Кривично дело тешка крађа у саизвршилаштву из члана 204. став 1. тачка 1. у вези
члана 33. КЗ
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У пресуди Кж1-1409/15 од 30.11.2015. године60 указано је на неправилно поступање првостепеног суда када је код продуженог кривичног
дела у изреци осуђујуће пресуде навео за свако дело из састава продуженог дела правну квалификацију, будући да треба само на крају целокупног чињеничног описа радњи окривљеног навести правну квалификацију
за то продужено кривично дело, али да на овај начин првостепени суд није чинио изреку пресуде неразумљивом.
У решењу Кж1-1179/15 од 16.11.2015. године61 указано је да Кривични законик не познаје страни новац код одређивања квалификаторне
околности за теже облике кривичног дела већ је квалификаторна околност
у смислу вредности ствари, прибављене имовинске користи и сл. одређено у динарским износима, па је изрека пресуде неразумљива ако је ова
вредност наведена у страном новцу.
У решењу Кж1-1015/15 од 26.11.2015. године62 изнет је став да без
обзира што је учинилац кривичног дела пореска утаја означен појмом
"ко", одакле би произилазило да свако лице може бити учинилац овог дела, у изреци пресуде мора бити јасно наведено у ком својству је окривљени поступао па је својим радњама учинио пореску утају.
У пресуди Кж1-5616/13 од 17.12.2013. године63 изнет је став да
није учињена неразумљивом изрека пресуде тиме што је суд правилно навео назив кривичног дела и члан којим је то кривично дело у закону прописано, али је погрешно навео став тог члана, али је таква изрека противречна сама себи.
У решењу Кж1-4717/13 од 18.12.2013. године64 изнет је став да је
изрека неразумљива за кривично дело напад на службено лице у вршењу
службене дужности из члана 323. став 3. у вези ст. 1. и 2. КЗ ако се из ње
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Продужено кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. у вези члана 61.
ст. 1, 4. и 5. КЗ
Кривично дело утаја из члана 207. став 4. у вези става 1. КЗ
Кривично дело пореска утаја из члана 229. став 3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело издавање чека и коришћење платних картица без покрића из члана
228. став 1. КЗ
Кривично дело тешко убиство у покушају из члана 114. став 1. тачка 9. у вези члана
30. КЗ, кривично дело напад на службено лице у вршењу службене дужности из члана
323. став 3. у вези ст. 1. и 2. КЗ
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не види зашто се у конкретном случају послови које су обављали припадници полиције сматрају пословима јавне или државне безбедности.
У пресуди Кж1-647/14 од 13.6.2014. године65 изнет је став да изрека
осуђујуће пресуде за кривично дело неовлашћена производња и стављање у
промет опојних дрога није неразумљива тиме што није прецизно одређена
количина опојне дроге коју је окривљени неовлашћено ставио у промет, већ
је уместо тога наведено да се ради о тачно неутврђеним количинама које је
окривљени продавао за новчане износе од 500,00 и 700,00 динара.
Поново отварање главног претреса (члан 443. став 2. ЗКП)
У решењу Кж1-1564/15 од 19.1.2016. године66, изнет је став да је
првостепени суд повредио одредбу члана 443. став 2. ЗКП којом му је дозвољено да поново отвори главни претрес и настави доказни поступак, тиме што је поновно отварање главног претреса учињено ради отклањања
битне повреде одредаба кривичног поступка.
Измена оптужбе и допуна жалбе на претресу
пред другостепеним судом (члан 450. став 5. ЗКП)
У пресуди Кж1-5544/13 од 21.1.2014. године67 изнет је став да је јавни тужилац поступио противно одредби члана 450. став 5. ЗКП изменом оптужнице у погледу нужног својства учиниоца дела, тако што је окривљени
изменом означен као "службено лице", уместо као "одговорно лице".
У пресуди Кж1-558/14 од 8.4.2014. године68 изнет је став да јавни
тужилац који поступа пред другостепеним судом није овлашћен да врши
допуну жалбе коју је изјавио надлежни нижестепени тужилац.
У пресуди Кж1-1480/16 од 24.4.2017. године69 изнет је став да јавни
тужилац на претресу пред другостепеним судом није поступио у складу са
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Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. у вези члана 33. КЗ
Продужено кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. став 1.
тач. 1, 3. и 4. у вези члана 61. КЗ у стицају са продуженим кривичним делом пореска
утаја из члана 229. став 3. у вези става 1. и у вези члана 61. КЗ
Кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 242. став 1. КЗ РС и кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 4. у вези става 1. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. КЗ и кривично дело противправно лишење слободе из члана 132. став 1. КЗ
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одредбом члана 450. став 5. ЗКП, будући да је код кривичног дела са бланкетном диспозицијом изменио тај део оптужбе који се односи на повреду
другог прописа као нужног услова за постојање предметног кривичног дела.
У пресуди Кж1-399/17 од 20.4.2017. године70 изнет је став да у ситуацији када је апелациони јавни тужилац пре отпочињања претреса пред
другостепеним судом, и то поднеском који је достављен суду пре термина
за када је одређен претрес, одустао од кривичног гоњења према окривљеном, другостепени суд треба да донесе пресуду којом одбија оптужбу, у
смислу одредбе члана 422. став 1. тачка 1. ЗКП, а не решење којим обуставља поступак у смислу одредбе члана 352. став 1. тачка 1. ЗКП, те да није
потребна сагласност из одредбе члана 450. став 5. ЗКП окривљеног за овај
одустанак од оптужбе, будући да се ова сагласност односи само на одустанак јавног тужиоца од кривичног гоњења на претресу пред другостепеним
судом, а у конкретном случају претрес још није отпочео, те да не треба ни
обавештавати о том одустанку оштећеног, ради преузимања кривичног гоњења у смислу одредаба члана 52. ЗКП, ако се он пред првостепеним судом
изјаснио да није заинтересован за кривично гоњење окривљеног.
Забрана преиначења на штету окривљеног
(чл. 453. и 462. став 4. ЗКП)
Констатована је битна повреду одредаба кривичног поступка из
члана 438. став 1. тачка 10. ЗКП пресудом Кж1-11/14 од 23.5.2014. године71, у ситуацији када је суд пропустио да окривљеном изрекне новчану
казну као кумулативно прописану уз казну затвора, па се на такву одлуку
није жалио јавни тужилац, а у поновљеном поступку који је последица
усвајања браниочеве жалбе окривљеном је изречена и новчана казна.
У пресуди Кж1-4307/12 од 12.12.2012. године72 изнет је став да је неизјављивањем жалбе јавног тужиоца на блажу правну квалификацију у првостепеној пресуди суд онемогућен да у поновљеном поступку који је последица
69
70
71
72

Кривично дело ……….
Кривично дело тешка крађа у саизвршилаштву из члана 204. став 1. тачка 1. у вези
члана 33. КЗ
Кривично дело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја из члана 348. став 1. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога
из члана 246. став 1. КЗ
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усвајања жалбе одбране радње окривљеног правно квалификује на начин како
је то наведено у оптужном акту без обзира на доказаност навода оптужбе.
Одлуке другостепеног суда (чл. 455. до 461. ЗКП)
У пресуди Кж3-34/15 од 7.12.2015. године73 изнет је став да у ситуацији када одредба члана 455. став 3. ЗКП дозвољава другостепеном
(трећестепеном) суду да одлучи о накнадно приспелој благовременој жалби, другостепени (трећестепени) суд ће, ако је претходна жалба одбијена
и пресуда потврђена а новоприспела жалба је основана, ставом првим своје одлуке ставити ван снаге своју пресуду којом је потврдио првостепену
(другостепену) пресуду, а ставом другим ће одлучити о новој жалби, односно укинути или преиначити пресуду на коју је жалба изјављена.
У пресуди Кж1-32/16 од 19.1.2016. године74 изнет је став да ако је за
поједине радње, односно поједина кривична дела која су ушла у састав продуженог кривичног дела, наступила застарелост кривичног гоњења али на то
није указано жалбом одбране будући да је до наступања застарелости дошло
након изјављивања жалбе, другостепени суд има овлашћење да по службеној
дужности преиначи првостепену пресуду и то тако што ће прво изоставити
радње, односно кривична дела за која је наступила застарелост, а потом и у
погледу правне квалификације ако се квалификација мења услед изостављања појединих кривичних дела из састава продуженог кривичног дела.
У пресуди Кж1-14/14 од 30.10.2014. године75 изнет је став да је
другостепени суд дужан по службеној дужности да испита све кривичне
санкције па и меру безбедности, али само ако је то у корист окривљеног,
што је у конкретном случају значило да није овлашћен да изрекне меру
безбедности одузимање предмета у ситуацији када је првостепени суд
пропустио да то учини, а жалбу јавни тужилац није изјавио у том делу.
Понављање кривичног поступка (чл. 470. до 481. ЗКП)
У решењу Кж2-15/17 од 24.2.2017. године76 (које је последица става усвојеног на заједничком радном састанку представника кривичних
73
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Кривично дело самовлашће из члана 330. став 1. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. у вези члана 61. КЗ
Кривично дело тешка крађа у саизвршилаштву из члана 204. став 1. тачка 1. КЗ
Кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву из члана
234. став 3. у вези става 1. и у вези члана 33. КЗ
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одељења апелационих судова да приликом изрицања казне затвора суд
није овлашћен да цени да ли су наступили законски услови за законску
рехабилитацију /брисање раније осуде/, јер је за примену овог института
законом прописан посебни поступак) изнет је став да у ситуацији када је
након правноснажности првостепене пресуде бранилац покренуо поступак брисања раније изречене осуде што је резултирало и брисањем из казнене евиденције те осуде, те када је бранилац даље поднео захтев за понављање кривичног поступка у делу одлуке о кривичној санкцији наводећи да се ради о околностима које су постојале и у време изрицања првостепене и другостепене пресуде али је ту ранију осуду која је сада брисана
из казнене евиденције суд ценио као отежавајућу околност код одлуке о
кривичној санкцији, то решење о брисању раније осуде може представљати нови доказ који би очигледно довео до блаже кривичне санкције ако је
та ранија осуда која је сада брисана цењена као отежавајућа околност.
У решењу Кж2-48/17 од 20.2.2017. године77 изнет је став да суд
уколико је доставио препис захтева за понављање кривичног поступка супротној странци, у конкретном случају јавном тужиоцу, не може такав
захтев одбацити, без обзира на евентуално постојање разлога из одредаба
члана 475. ЗКП, већ захтев мора решењем уважити или пак одбити.
У решењу Кж2-144/17 од 8.3.2017. године78 изнет је став да се неуредна достава окривљеном обавештења о седници већа пред другостепеним судом, те услед тога држање седнице већа без присуства окривљеног,
не може сматрати разлогом за понављање кривичног поступка.
У пресуди Кж1-1196/16 од 28.9.2016. године79 изнет је став да је
повређен кривични закон у корист окривљеног када је суд у поновљеном
првостепеном поступку применио блажи кривични закон који је ступио
на снагу након правноснажности пресуде по којој се поступак понавља.
У решењу Кж2-1075/15 од 22.10.2015. године80 изнет је став да је
дозвољено понављање кривичног поступка осуђеном у одсуству без обзи77
78
79
80

Кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. став 4.
у вези члана 289. став 3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело тешки случајеви разбојничке крађе и разбојништва из члана 169. став
1. у вези са чланом 168. став 1. КЗ РС
Кривично дело тешка крађа у покушају из члана 204. став 1. тачка 2. у вези члана 30. КЗ
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ра што је правноснажна пресуда по којој се тражи понављање поступка у
међувремену преиначена у погледу одлуке о казни у смислу одредбе члана 552. став 1. тачка 1. ЗКП, односно што је дошло до тзв. "спајања казни"
из те и неке друге правноснажне пресуде.
У решењу Кж1-485/16 од 12.5.2016. године изнет је став да суд у
поновљеном поступку треба да води рачуна о томе да је одредбом члана
481. став 2. ЗКП прописана забрана саслушања и суочења "саучесника", а
не сваког "саоптуженог" како је то наведено у одредби члана 406. став 1.
тачка 5. ЗКП.
У решењу Кж2-1001/15 од 30.9.2015. године81 изнет је став да понављање поступка за примену амнестије није дозвољено.
Опозивање условне осуде (чл. 545. до 551. ЗКП)
У пресуди Кж1-1248/15 од 26.10.2015. године82 изнет је став да
уколико су рокови за опозивања условне осуде истекли након изјављивања жалбе браниоца осуђеног, па стога у жалби на то није могло ни бити
указано, другостепени суд је овлашћен да поводом те жалбе, а по службеној дужности, преиначи у корист окривљеног првостепену пресуду којом
је опозвана условна осуда.
Поступак за изрицање јединствене казне – "спајање казни"
(чл. 552. до 556. ЗКП)
У решењу Кж1-1373/16 од 11.10.2016. године изнет је став да је дозвољено "спајање" казне затвора са казном "кућног затвора" и изрицање јединствене казне затвора за коју суд може одредити да ће је осуђени издржавати у просторијама у којима станује уколико она није дужа од једне године.
Изјашњавајући се о надлежности у поступку за изрицање јединствене казне ("спајање казне"), а код спајања казне изречене "КВ" пресудом са казном из друге "К" или "КВ" пресуде, изнет је став у решењу
Кж1-1190/16 од 29.8.2016. године83 да код спајања јединствене казне из
"КВ" пресуде (којом су спојене казне из више "К" пресуда) са казном из
81
82
83

Кривично дело тешки случај разбојништва из члана 169. став 1. КЗ РС у вези члана
168. став 2. КЗ РС и у вези члана 22. КЗ СРЈ
Кривично дело превара из члана 208. став 3. у вези става 1. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. КЗ
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друге пресуде, под "судом који је у првом степену судио у ствари у којој
је изречена најстрожа врста казне", односно "који је изрекао највећу казну" (у смислу одредбе члана 553. став 1. тачка 1. ЗКП) подразумева се
суд који је изрекао јединствену казну "КВ" пресудом, а не суд који је изрекао најстрожу појединачну казну која је ушла у јединствену казну из
"КВ" пресуде.
Процесна дисциплина
У решењу Кж2-1265/15 од 17.12.2015. године84 изнет је став да се
на кажњавање браниоца због изостанка са припремног рочишта имају
применити исте одредбе које се односе на изостанак браниоца са главног
претреса.
У пресуди Кж1-1756/14 од 6.2.2015. године85 изнет је став, а сходно Уговору између Републике Србије и Црне Горе о правној помоћи у
грађанским и кривичним стварима од 29.5.2009. године, да не постоји могућност да судови Републике Србије сведоке који живе у Црној Гори а не
одазову се на позив суда новчано кажњавају или пак принудно доводе ради испитивања.
Међународна правна помоћ
(Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима)
У решењу Кж1-212/16 од 21.3.2016. године86 изнет је став да је отпала претпоставка за пружање међународне праве помоћи ако је у току
трајања другостепеног поступка дошло до наступања застарелости извршења кривичне санкције коју је осуђени по пресуди иностраног суда требало да издржава у Републици Србији, с тим што се застарелост има посматрати како по одредбама српског, тако и закона стране државе.
У решењу Кж1-1419/15 од 3.12.2015. године87 изнет је став да ако
је осуђени против пресуде којом је усвојена његова молба за извршење
84
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Кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези
става 1. и у вези чл. 33. и 61. КЗ
Кривично дело тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1. КЗ
Кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ
Кривично дело поседовање опојних дрога из члана 178. Кривичног закона Републике
Мађарске
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стране кривичне пресуде у Републици Србији изјавио жалбу којом тражи
да казну издржава у држави у којој је осуђен, има се сматрати да је одустао од молбе.
Резиме
Аутори реферата настојали су да кроз излагање правних ставова
заузетих у одлукама Апелационог суда у Крагујевцу прикажу судску
праксу кривичног одељења у поступцима по правним лековима, са кратким образлагањем сваког става и навођењем пословног броја и датума одлуке у којој је став заузет, те детаљним образлагањем појединих ставова,
према њиховом значају за судску праксу, у усменом излагању реферата на
Саветовању за чије потребе је реферат сачињен.
Реферат је, ради прегледности а тиме и лакшег коришћења при
упоређивању изложених ставова са ставовима из одлука других судова,
подељен у две велике целине у којима је засебно приказана судска пракса
у материјалном и процесном делу, након чега су у обе целине ставови изложени по редоследу законских одредби (Кривични законик и Законик о
кривичном поступку).
Основна замисао аутора при изради реферата била је, што представља и циљ Семинара у делу презентирања судске праксе апелационих судова, уједначавање судске праксе као гаранта правне сигурности грађана.
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Радоман Спарић
судија Апелационог суда у Крагујевцу

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ПРАВИЛА
"NE BIS IN IDEM"1
Правило ne bis in idem (лат. ne bis in idem - не два пута у истој
ствари) према коме се не може истом лицу два пута судити у истом предмету који је већ правноснажно пресуђен је једно од основних правних начела у свим кривичноправним системима у Европи. Осим тога, у савременом праву оно је подигнуто на највиши ниво па га садрже многе међународне конвенције о заштити људских права и слобода, као што су Међународни пакт о грађанским и политичким правима (члан 14. став 7)2 и
Протокол број 7. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и
основних слобода (члан 4. став 1).
Право садржано у начелу ne bis in idem, зајамчено је у члану 34.
став 4. Устава Републике Србије3, у оквиру одредби о људским правима и
слободама и прокламовано је законом као важан принцип кривичног процесног права који онемогућава да окривљени буде гоњен више пута за
исто дело (члан 4. став 1. Законика о кривичном поступку)4.
Након што је наша земља ратификовала Европску конвенцију за
заштиту људских права и основних слобода 26.12.2003. године5, чиме је
1
2

3
4
5

Кривично одељење Апелационог суда у Крагујевцу сагласно је са рефератом
"Нико не може бити гоњен или кажњен због кривичног дела у вези којег је већ био
ослобођен кривице или осуђен правноснажном пресудом према закону и кривичном
поступку сваке земље"
Устав Републике Србије ("Службени гласник РС" 98/2006") у даљем тексту Устав
Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС" 72/2011, 101/2011, 121/2012,
32/2013, 45/2013, 55/2014)
Зaкон о рaтификaцији Европске конвенције зa зaштиту људских прaвa и основних
слободa "Службени лист СЦГ" - Међунaродни уговори, бр. 9/2003, 5/2005, 7/2005,
"Службени глaсник РС - Међунaродни уговори", бр. 12/2010; Европска конвенција зa
зaштиту људских прaвa и основних слободa није садржала одредбу о немогућности
поновног суђења за исто дело до доношења 7 Протокола уз конвенцију. Члан 4. Протокола бр. 7 ратификовало је 38 држава, а нису га ратификовале: Велика Британија,
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постала саставни део правног поретка Републике Србије, омогућено је
свим лицима, која тврде да су жртве повреде права установљених Конвенцијом или додатним протоколима уз њу, дакле и права зајамченог у члану
4. Протокола број 7. уз Конвенцију, која је учињена од надлежних органа
Републике Србије, да се обрате Европском суду за људска права6, уз
основни услов да су пре тога исцрпљени сви унутрашњи правни лекови.
Право садржано у начелу ne bis in idem, зајамчено у члану 4. Протокола број 7. уз Европску конвенцију, гарантује да се ником не може поново судити нити се може поново казнити у кривичном поступку у надлежности исте државе за дело због кога је већ био правноснажно ослобођен
или осуђен у складу са законом и кривичним поступком те државе.
Да би се могао дати одговор на питање да ли је исто лице правноснажно ослобођено или осуђено у складу са законом и кривичним поступком државе потребно је првенствено утврдити да ли се ради о кривичној
ствари јер се правило ne bis in idem односи само на кривично дело и кривични поступак. С тим у вези је одлучујућа пракса Европског суда који је
установио неколико критеријума који се морају испитати приликом процене да ли је дошло до повреде члана 4. Протокола број 7. уз Европску
конвенцију.
Да ли се ради о кривичној оптужби у кривичном поступку
Право садржано у начелу ne bis in idem примењује се у кривичним
поступцимa према лицима против којих је поднетa кривичнa оптужбa.
Међутим, значење израза "кривична" и "оптужба" из Европске конвенције

6

Немачка, Шпанија, Холандија, Белгија, Андора, Турска, Монако. Исто тако постоје
државе које су изјавиле резерве у погледу примене овог члана - у даљем тексту
Европска конвенција
Европски суд за људска права је међународни суд који је установљен Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године. С радом је
почео девет година касније, након што је његову надлежност признало осам држава
потписница Конвенције. Седиште Суда је у Стразбуру, у Француској, где је смештен
и Савет Европе у чијем саставу се и налази Суд, као један од његових органа. Суд
примењује Европску конвенцију и његов задатак је да обезбеди да државе чланице
поштују права која су дата Конвенцијом, а то спроводи кроз разматрање представки
(апликација, тужби) поднетих од стране појединаца или држава. Када се установи да
је држава чланица прекршила једно или више права, Суд доноси пресуду, која је обавезујућа за државу на коју се пресуда односи; у даљем тексту Европски суд или Суд
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и праксе Европског суда често се разликују од значења које ти појмови
имају у домаћем законодавству. Питање повреде овог начела најчешће се
поставља у вези са вођењем прекршајног и кривичног поступка у вези са
истим делом, па за одговор да ли је исто лице већ било правноснажно
ослобођено или осуђено у складу са законом и кривичним поступком државе од пресудног значаја је обимна пракса Европског суда.
Наиме, појам "кривичног поступка" из одредбе члана 4. Протокола
број 7. је шири од дефиниције кривичног поступка коју даје домаће право,
јер тај појам не обухвата само поступке који су по националном законодавству одређени као кривични, већ се може односити и на друге врсте поступака чије карактеристике упућују на њихову "кривичну" природу.
При томе Европски суд кривични поступак у тексту члана 4. Протокола број 7. тумачи у светлу општих начела о одговарајућим појмовима
из члана 6. односно 7. Конвенције, па кривичну оптужбу, као аутономан
појам из праксе суда тумачи знатно шире у односу на националне правне
системе. Према установљеној пракси Суда постоје три критеријума или
мерила, која су опште позната као "мерила Engеl",7 која треба узети у обзир приликом оцене дa ли се оптужбa у конкретном случaју може
смaтрaти "кривичном оптужбом" или не, а то су: 1) правна квалификација
дела према домаћем законодавству, 2) сама природа дела и 3) природа и
степен тежине казне.
Први критеријум је правна квалификација дела према националном праву, по коме оптужба квалификована као кривична у домаћем
законодавству држaве члaнице, аутоматски упућује на примену на поступак правила из члaна 4. Протокола број 7. Конвенције.
Међутим, овај критеријум, није одлучујући, већ даје само почетне
индикације да ли се поступак може сматрати "кривичним", јер би у супротном примена правила ne bis in idem била препуштена дискрецији држава потписница. При томе су релавантне и одредбе процесног права, па
се поступак на који се примењују одредбе кривичног процесног права по
правилу сматра "кривичним".
Европски суд је у више својих пресуда (Миленковић против Србије, број представке 50124/138, Марести против Хрватске, број представке
7
8

Енгел и други против Холaндије, пресудa од 8. јунa 1976, серијa A бр. 22
www.zastupnik.gov.rs - Миленковић против Србије - став 34 пресуде
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55759/079 и Муслија против Босне и Херцеговине, број представке
32042/1110) применом тзв. "Енгел мерила" констатовао да одређена дела
имају кривичну конотацију иако се према важећем домаћем праву сматрају делима малог друштвеног значаја да би се на њих примењивао кривични закон и поступак.
Други критеријум који треба узети у обзир приликом утврђивања
да ли се ради о оптужби за кривично дело или не је природа дела која обухвата упоређивање инкриминисаног дела са другим кажњивим понашањима у оквиру домаћег правног система, као и природу поступка у коме
се процесуира, па ако исти упућују више нa кривичну него нa прекршајну
(дисциплинску) стрaну, Европски суд ће одредити дa се у тaквом поступку примењују гaрaнције члaнa 4. Протокола број 7. Конвенције.
У вези критеријума природе кривичног дела карактеристичан је
предмет Миленковић против Србије11 у коме је Европски суд утврдио да
је дело за које је подносилац представке кажњен у прекршајном поступку
по својој природи кривично дело. Овом питању посвећен је став 35. наведене пресуде из кога се види неколико подкритеријума на основу којих је
Европски суд утврдио да је реч о кривичном делу, и то: да је укључивање
конкретног прекршаја у тада важећи Закон о јавном реду и миру служило
као гаранција заштите људског достојанства и јавног реда, дакле вредности и интереса које обично спадају у сферу заштите кривичног права, да
је предметни прекршај прописан општом законском одредбом која важи
за све грађане, тј. ради се о делу општег карактера, а не одредбама које се
односе на неку групу с посебним статусом, при чему није битна тежина
дела, јер се о кривичном делу може радити и када је дело по својој природи лакше. Исто тако Европски суд приликом закључивања да је конкретно
дело по својој природи кривично дело је имао у виду да новчана казна није предвиђена као материјална накнада за штету, већ да су примарни циљеви при утврђивању дела у питању били казна, спречавање и одвраћање
од поновног вршења прекршаја, који су признати као карактеристично
својство кривичних казни.

9
10
11

https://uredzastupnika.gov.hr - Марести против Хрватске – став 58 пресуде
www.mhrr.gov.ba/ured_zastupnika - Муслија против Босне и Херцеговине – став 27 пресуде
www.zastupnik.gov.rs - Миленковић против Србије - став 35 пресуде
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Трећи критеријум је природа и степен тежине казне која се
утврђује с обзиром на највећу могућу казну коју предвиђа релевантни закон, без обзира на то која је казна по врсти и мери у конкретном случају
изречена, те да када запрећена казна укључује губитак слободе, постоји
претпоставка да оно што се подносиоцу представке стављало на терет
представља оптужбу за кривично дело. У вези са овим питањем у предмету Миленковић против Србије12 Европски суд је дао позитиван одговор,
јер је подносиоцу представке за прекршај претила затворска казна у трајању од шездесет дана као максимална казна, иако је кажњен новчаном казном од 4.000 динара.
Приликом утврђивања да ли се ради о оптужби за кривично дело,
односно да ли је прва казна по својој природи била казненоправна, без обзира како је дело квалификовано у националном праву, за Европски суд су
одлучујући критеријуми природа дела и тежина казне. Наведени критеријуми су алтернативни, јер је довољно утврђивање постојања једног од њих за
доношење закључка о постојању оптужбе за кривично дело, али није искључен кумулативан приступ када посебна анализа сваког критеријума не
омогућава постизање јасног закључка о постојању кривичне оптужбе.
Да ли су дела због којих се подносилац представке
казнено гони иста (idem)
Европски суд је испитујући да ли постоји идентитет казнених дела
у предмету 13, за разлику од ранијег приступа заснованог на идентитету
правних квалификација дела или идентитету заштићених добара, применио
критеријум "материјалног идентитета дела". Његова суштина се своди да се
члан 4. Протокола број 7. уз Европску конвенцију мора тумачити на начин
да забрањује казнени прогон или суђење за друго дело у мери у којој оно
произлази из истоветних чињеница или чињеница које су у суштини битно
исте као и прво кажњиво дело за које је већ донета правноснажна осуђујућа
или ослобађајућа пресуда. Приликом закључивања да ли су дела иста
Европски суд се у ставу 84. наведене пресуде усредсредио на оне чињенице
које представљају скуп конкретних чињеничних околности које укључују
истог окривљеног и које су нераздвојно повезане у времену и простору, а
чије постојање треба доказати како би се обезбедила осуђујућа пресуда или
12
13

Исто – став 36 пресуде
https://uredzastupnika.gov.hr - Сергеј Золотукхин против Русије
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покренуо кривични поступак. На овај начин осигурано је усклађено тумачење појма "исто дело" као елемента idem у начелу ne bis in idem.
Приликом испитивања да ли постоји идентитет казнених дела за
суд је релевантан чињенични опис дела, па и у ситуацији када је у једном
од поступака чињенични опис дела био непотребно проширен изван граница законског описа кажњивог понашања.
Тако, на пример у предмету Марести против Хрватске прекршајни
суд је у чињенични опис прекршаја, који се односи на ремећење јавног реда и мира унео и чињенице да је подносилац представке друго лице ударао шакама и ногама по целом телу иако те чињенице не улазе у законски
опис предметног прекршаја. Међутим, због таквог проширења чињеничног описа, осуђујућа одлука је обухватала и осуду и за наведене чињенице, па је покретање кривичног поступка због наношења тешке телесне повреде било противно начелу "ne bis in idem" (став 63. пресуде).
Да ли постоји двострукост поступка (bis)
Испитујући да ли постоји двострукост поступка Европски суд полази од чињенице да члан 4. Протокола 7. садржи три засебна јемства и
прописује да нико не сме бити поново (1) изложен прогону, (2) суђен, нити (3) кажњен за исто дело. Због тога и у ситуацији када предузето гоњење за неко дело није имало за резултат осуђујућу пресуду, већ је донета
ослобађајућа пресуда, забрањено је предузимање новог прогона за исто
дело. Међутим, према пракси Европског суда, обустављање кривичног
поступка од стране државног тужиоца, односно његова одлука о одустанку од кривичног прогона, не представља осуђујућу нити ослобађајућу
пресуду у смислу члана 4. Протокола 7. па не повлачи примену забране
"ne bis in idem" – Пресуда Маргуш против Хрватске14.
У пресуди Glantz protiv Finske, број представке 37394/1115 Европски суд констатује да члан 4 Протокола бр. 7 јасно забрањује узастопно
вођење два поступка у случају када је одлука у првом поступку постала
правноснажна у тренутку када је покренут други поступак. Међутим, што
се тиче паралелног вођења поступка члан 4. Протокола број 7. не забрањује упоредо вођење поступака јер се у таквој ситуацији не може рећи да
14
15

https://uredzastupnika.gov.hr/. – став 120 и 121 пресуде
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144114
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се подносилац представке више пута гони "за кривично дело за које је већ
био коначно ослобођен или осуђен", али да не би дошло до повреде начела ne bis in idem потребно је након правносажности одлуке у једном поступку да други поступак буде обустављен. (ст. 58. и 59. пресуде).
У вези паралелног вођења два поступка када је дошло до повреде
правила ne bis in idem карактеристична је пресуда Муслија против Босне и
Херцеговине (став 37. пресуде). У овом предмету, Суд за прекршаје је донео своје решење дана 16.8.2004. године и оно је постало правноснажно
19.10.2004. године. Кривични поступак је покренут 18.9.2003. године док
прекршајни поступак још није био окончан. Тако су два поступка вођена
истовремено. У време када је пресуда из прекршајног поступка постала
правноснажна и стекла статус res iudicata, кривични поступак у том предмету водио се пред првостепеним судом. У тим околностима Европски
суд сматра да је Општински суд требао обуставити кривични поступак након доношења "правноснажне" одлуке у првом поступку.
У односу на кршење правила из члaнa 4. Протокола број 7. у виду
покретања новог поступка након што је одлука у првом поступку постала
правноснажна од посебне важности је пресуда Золотукхин против Русије
у којој је Европски суд утврдио принципе који су од значаја за правилно
сагледавање правила ne bis in idem.
У овом случају подносилац представке руски држављанин Сергеj
Александрович Золотукхин је дана 4.1.2002. године одведен у полицијску
станицу ради утврђивања начина на који је довео своју девојку у војни
објекат с ограниченим приступом. С обзиром да је одмах по доласку у полицијској станици у алкохолисаном стању вређао полицијске службенике
и кршио јавни ред против њега је покренут прекршајни поступак због повреде јавног реда и мира. У том поступку подносилац је осуђен пресудом
од 4.1.2002. године на казну затвора од три дана, која је постала правноснажна 15.1.2002. године. Након тога, у покренутом кривичном поступку
стављена су му на терет три кривична дела, која су се односила на догађаје од наведеног дана, у коме је подносилац правноснажно осуђен
15.4.2002. године за два дела, док је у вези кривичног дела против јавног
реда и мира поводом којег је прекршајно кажњен правноснажно ослобођен од оптужбе јер државни тужилац није доказао кривицу подносиоца
према стандарду доказа који се тражи у кривичном поступку.
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У вези са питањем двострукости поступка, Европски суд је у наведеном предмету расправио три питања: а) да ли је постојала правноснажна пресуда, б) да ли доношење ослобађајуће пресуде спречава примену
гаранција из члана 4. Протокола 7. и в) да ли је ослобађајућа пресуда подносиоца представке лишила статуса жртве.
Суд у ставовима 107. и 108. пресуде констатује да је циљ члана 4.
Протокола број 7. забрана поновног вођења казненог поступка који је
окончан "правноснажном" одлуком. Одлука је правноснажна у смислу наведеног члана уколико је стекла статус res judicata. То је случај када је
она неопозива, односно када више не постоји на располагању никакав редован правни лек, или када су стране исцрпиле такве правне лекове или
дозволиле да истекне рок за њих, а да га нису искористиле, као што се то
догодило у конкретном случају, па је пресуда у прекршајном поступку постала правноснажна дана 15.1.2002. године.
У вези питања да ли доношење ослобађајуће пресуде у односу на
подносиоца представке спречава примену јемства члана 4. Протокола број
7. Суд даје негативан одговор. С тим у вези у ставу 111. наводи да је подносилац у овом предмету правноснажно осуђен за прекршај против јавног
реда и мира и издржао казну која му је изречена, да би након тога био оптужен за кривично дело против јавног реда и мира и притворен, те да је
учествовао у истрази и кривичном поступку који је трајао више од десет
месеци. Чињеница да је на крају ослобођен од оптужбе нема никаквог
утицаја на основаност његовог приговора да је био гоњен и да му је било
суђено по тој оптужби два пута, из ког разлога Велико веће, као и веће налази да је тврдња Владе Русије да није било поновног вођења поступка јер
је подносилац на крају ослобођен од оптужбе, неоснована.
Суд надаље у ставу 116. пресуде закључује да ослобађајућа пресуда за кривично дело подносиоца представке није лишила статуса жртве.
Ово из разлога што одлука којом је подносилац ослобођен од оптужбе за
кривично дело није занована на чињеници да му је суђено за исте радње
на основу Закона о прекршајима, дакле домаћи суд не утврђује постојање
повреде начела ne bis in idem, већ је поступак на наведени начин окончан
стога што није доказана његова кривица према стандарду доказа који се
тражи у кривичном поступку.
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Суд такође у ставовима 113-115. пресуде наводи већ установљену
праксу у вези могућности да се повреда правила ne bis in idem исправи
ефикасно на домаћем нивоу и тиме избегне поступак пред Европским судом. Тако се наводи предмет Zigarella protiv Italije – број представке
48154/99)16 када су домаће власти водиле два поступка против подносиоца, па је након доношења правноснажне пресуде у првом поступку други
поступак окончан јер би његово вођење представљало повреду правила ne
bis in idem. Суд је у конкретном случају прихватио да су власти изричито
признале повреду, те су обустављајући други поступак понудиле одговарајућу сатисфакцију, чиме је подносилац изгубио свој положај "жртве"
наводне повреде члана 4, Протокола број 7. Дакле, Суд прихвата да у
предметима у којима домаће власти други поступак обуставе, или другу
одлуку пониште, уз брисање свих последица тог поступка, (враћење плаћене казне и сл.) при чему надлежни орган изричито призна повреду правила ne bis in idem, лице у односу на које су вођена два поступка више нема статус жртве повреде права зајамченог у члану 4, Протокола број 7.
Међутим у пресуди Великог већа од 15.11.2016. године А. и Б.
против Норвешке, број представке 24130/11, (Case of A and B v. Norway)17
Велико веће Европског суда за људска права је утврдило да нема повреде
правила ne bis in idem због паралелног вођења кривичног и прекршајног
поступка за исто дело. У овом предмету подносиоци представки су двојица привредника из Норвешке који су финансијским трансакцијама у иностраним деоничарским друштвима остварили доходак који нису пријавили норвешким пореским властима. Норвешки порески органи су спровели
ревизију и након откривене пореске утаје против подносилаца представки
су поднели кривичне пријаве. Након спроведене истраге наведена лица су
оптужена за кривично дело пореска утаја. Истовремено пореске власти су
позивајући се на спроведену ревизију и доказе прикупљене током поступка истраге подносиоцима представке поново обрачунале порез (подносиоцу А. 300.000,00 еура, а подносиоцу Б. 143.400,00 еура) и одредиле да
плате високе пореске новчане казне (30% од износа пореског дуга). Подносиоци су платили и дуг и новчану казну, при чему се нису жалили на
одлуке пореских органа, које су тако постале правноснажне.

16
17

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23428
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168972
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Кривични поступци против подносилаца представки су били у току у тренутку када су одлуке о пореским казнама постале правноснажне.
У кривичним поступцима који су настављени и довршени, подносиоци су
осуђени на казне затвора у трајању од по једне године, а кривични суд је
узео у обзир тежине новчаних казни из поступка пред пореским органима.
С обзиром да пракса Европског суда, након пресуде Золотукхин
против Русије, у односу на питање када паралелно вођење два поступка,
управног-прекршајног и кривичног, односно настављање другог поступка
након што је одлука у првом поступку постала правноснажна, представља
дуплирање поступка (bis) и повреду права зајамченог у члану 4. Протокола број 7. није дала јединствен одговор, Суд је у пресуди А. и Б. против
Норвешке одлучио да одреди критеријуме када два поступка за исто дело
представљају или у стварности доводе до двоструког суђења и кажњаваља
и тако представљају повреду начела ne bis in idem.
С тим у вези суд је најпре навео да државе чланице Конвенције
имају право да изаберу начин на који ће организовати свој правни систем,
па је констатовано како је у државама чланицама Европске уније раширена пракса да се казне за повреде прописа о опорезивању, заштити околине
и јавног саобраћаја одређују у оквиру два поступка и то прекршајног
(управног) и кривичног поступка.
Европски суд је закључио да последица забране из члана 4, Протокола број 7. не може бити спречавање државе да организује свој правни
систем на начин да у једном пореском поступку одреди плаћање новчане
казне због неплаћања пореза, а у другом кривичном поступку осуди појединца у случају када неплаћање пореза укључује још и преварну намеру, с
обзиром да је плаћање новчане казне уобичајена санкција за неплаћање
пореза, али не представља санкцију за кривично дело пореске утаје, које
понашање такође захтева одговарајући одговор државе.
Осим тога, тумачење наведеног правила у смислу аутоматске забране наставка вођења другог поступка у тренутку када је одлука у првом
постала правноснажна могла би омогућити заинтересованом лицу да искористи начело ne bis in idem као средство манипулације, што би могло
довести до некажњавања озбиљних кривичних дела и до правне несигурности. То даље значи да сваки од тих поступака мора представљати предвидив и сразмеран одговор државе на поједини аспект друштвено непри223
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хватљивог понашања, а оба поступка заједно чине једну повезану целину,
тако да лице против кога се поступци воде није изложено неправди.
Да би два различита поступка представљала једну целину они морају бити довољно уско повезани суштински и хронолошки, што значи да
различите сврхе које се тим поступцима настоје постићи и начин на који
се те сврхе остварују морају у основи бити компатибилни и временски повезани, при чему последице таквог интегралног приступа морају бити сразмерне и предвидиве лицима која су њима погођена.
Повезаност поступака по својој природи ће постојати ако су испуњени следећи услови:
а) сваким од поступака остварује се различита сврха, али су те
сврхе комплементарне на начин да се међусобно допуњују, те се вођењем
различитих поступака утиче на различите аспекте истог друштвено неприхватљивог понашања,
б) bis је предвидива последица idem - вођење два различита поступка (bis) је на основу закона и праксе предвидива последица истог недозовљеног понашања (idem),
ц) избегнуто је дуплирање доказног поступка јер су поступци
спроведени на начин да се у највећој могућној мери избегне дуплирање
извођења и оцене доказа,
д) укупнa санкција је пропорционална делу, санкција из поступка који је први завршен правноснажном одлуком мора бити узета у обзир у другом поступку јер се тиме спречава наметање прекомерног терета појединицу.
Додатно, у контексту санкција које су изречене појединцу, а везано
са осталим условима, потребно је размотрити још два чиниоца који се односе на управни-прекршајни поступак: а) да ли је поступак у коме је санкција изречена "казнени" у конвенцијском смислу, а уколико није мања је
вероватноћа да ће бити повређено начело ne bis in idem и б) степен стигматизације који тај управни – прекршајни поступак има на учиниоце, уколико
степен стигматизације није значајан, већа је вероватноћа да комбинацијом
поступака подносиоцу представке није наметнут прекомеран терет.
Повезаност два поступка по природи не искључује захтев њихове
повезаности у времену. То не значи да се поступци од почетка до краја
треба да воде паралелно, јер је иначе обавеза државе да се поступци спро224
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веду ефикасно. Међутим, између два поступка не сме бити одуговлачења
како појединац не би био изложен неизвесношћу хоће ли други поступак
бити покренут или неће.
Применом напред наведених критеријума на случај подносилаца
представки A. и Б, Велико веће је закључило да су у конкретном случају
два поступка била довољно блиско повезана суштински и хронолошки да
су тако представљала целовит одговор државе на исто противправно понашање. Суд је утврдио да су подносиоци морали знати да је не само могуће, него врло вероватно да плаћање новчане казне у пореском поступку
због пореског дуга неће ослободити кривичне одговорности за пореску
утају. Због тога је закључило да су подносиоци могли предвидети да ће
њихово понашање у виду неплаћања пореза довести до вођења два поступка и последично до изрицања две различите санкције. Поступци су
делом вођени паралелно, али доказни поступак није вођен два пута него
су чињенице утврђене у једном поступку користиле и у другом. Исто тако, укупна санкција била је размена делу с обзиром да је кривични суд
узео у обзир санкцију из пореског поступка, па је Суд имајући све наведено закључио да није дошло до повреде начела ne bis in idem.
Ова пресуда Великог већа представља свеобухватну анализу раније судске праксе у вези са питањем двоструког кажњавања којом је потврђено да члан 4. Протокола број 7. не искључује двојне поступке под условима наведеним у пресуди.
Изузеци од начела "ne bis in idem"
Став 2. члана 4. Протокола 7. уз Европску конвенцију
предвиђа изузетке од начела ne bis in idem, када допушта могућност поновног отварања поступка и разматрања случаја, под условом да је то
предвиђено законом и кривичним поступком дате државе, и то у две ситуације: 1) ако постоје докази о новим или новооткривеним чињеницама,
или 2) ако је у ранијем поступку дошло до битне повреде поступка која је
могла да утиче на његов исход.
Дакле, реч је о истом поступку који се поново отвара и враћа у неки
од претходних стадијума, због чега се ставља ван снаге претходно донета
правноснажна одлука, а не о неком новом поступку за исто казнено дело.
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Поново отварање поступка ће бити дозвољено када постоје докази о
новим или новооткривеним чињеницама, које нису могле бити познате током првог суђења, али то не могу бити случајеви у којим је државни тужилац одређене чињенице чувао у резеви ради могућег понављања поступка.
У односу на битну повреду учињену у ранијем поступку која је
могла да утиче на његов исход, Европски суд још увек није заузео јасне
критеријуме за њихову оцену, али се може закључити да се под битним
повредама не подразумевају оне које су основ за изјављивање жалбе у
кривичном поступку дате државе, већ да се ради о повредама у виду заснивања пресуде на лажној исправи, лажном исказу или је до пресуде дошло услед кривичног дела јавног тужиоца, судије или лица које је предузимало доказне радње.
Један од предмета у коме се Европски суд за људска права изјаснио о питању битне повреде, у смислу става 2. члана 4. Протокола 7. уз
Европску конвенцију и где је утврдио да није било повреде забране ne bis
in idem је Маргуш против Хрватске. Наиме, према подносиоцу представке
примењен је хрватски Закон о општем опросту за више кривичних дела,
укључујући убиства цивилних лица што је од већа Европског суда оцењено битном повредом поступка, јер наведени Закон, према изричитој одредби није могао бити примењен на кривична дела која су представљала
тешка кршења хуманитарног права или ратне злочине укључујући геноцид. У истом предмету у другом степену пресуду је донело Велико веће
које је закључило да се подносиоцу захтева у конкретном случају заиста
судило два пута за иста кривична дела, али је истакло обавезу да се одредбе Европске конвенције и њени протоколи морају примењивати као целина, па се тако јемства из члана 4. Протокола 7, као и обавезе које држава
има према члану 2. и 3. Европске конвенције, којима се штити право на
живот, односно забрањује мучење, нечовечно и понижавајуће поступање
и кажњавање, морају посматрати као делови целине18.
Једно од ограничења правила ne bis in idem је територијално ограничење. Наиме, заштитa права зајамченог у члану 4., Протокола број 7.
није апсолутна, с обзиром да је ужива само лице против кога је вођен казнени поступак због истог дела у истој држави, односно које је у истој држави за исто дело већ кажњено, док се поступци вођени против истог ли18

Исто – став 128 пресуде
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ца у другим државама не узимају у обзир. Међутим, примена правила ne
bis in idem на међународном нивоу регулисана је многобројним међународним конвенцијама закљученим у оквиру Савета Европе из подручја сарадње у кривичним стварима у којима је наведено правило један од предвиђених основа за одбијање сарадње између држава потписница.
Правило "ne bis in idem"
у кривичном праву Европске уније
Део овог рада се односи на прописе Европске уније19 и праксу Суда
правде Европске уније20 у вези правила ne bis in idem имајући у виду да је један од спољнополитичких приоритета Републике Србије да приступи Европској унији о чему се воде приступни преговори између Европске уније и њених држава чланица, с једне стране и Републике Србије, с друге стране.
За разлику од правила ne bis in idem из члана 4, Протокола број 7.
уз Европску конвенцију, које се примењује само на судове исте државе у
више докумената Европске уније садржане су одредбе којима се регулише
наднационални ne bis in idem у односима између држава уговорница. Признавање наднационалног дејства наведеног правила је од посебног значаја
за стварање међусобног поверења међу државама чланицама Европске
уније у кривично правосуђе, јер међусобно признање судских одлука омогућава постојање и функционисање јединственог судског простора и реализацију идеје о међудржавној сарадњи у циљу успешније борбе против
савременог криминалитета.

19

20

Европска унија, скраћено: ЕУ је заједница 28 држава Европе која своје корене води од
Европске заједнице за угаљ и челик основане 1950. године, преко Европске економске
заједнице основане Римским уговором 1957. године (ЕЕЗ) или тзв. заједничко тржиште. Под садашњим именом оформљена је 1993. године Уговором о Европској унији (тзв. Мастрихтски уговор). Европска унија почива на заједничким интересима, институцијама и актима држава чланица: јединствена валута, заједничка одбрамбена политика, сарадња у свим областима живота и рада, обезбеђена Уговором о Европској
унији и другим прописима Уније
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_hr - Суд правде
Европске уније или Европски суд правде је суд Европске уније, основан 1952. године,
са седиштем у Луксембургу. Улога је суда да осигура да се право ЕУ-а једнако тумачи
и примењује у свим земљама ЕУ-а, и да осигура да земље и институције ЕУ-а поштују
право ЕУ-а.(У даљем тексту Суд правде ЕУ или Суд ЕУ)
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Тако је одредба о правилу ne bis in idem у кривичном праву Европске уније садржана у члану 50. Повеље о основним правима Европске
уније,21 у оквиру главе VI која носи наслов "Правда" према којој, "Никоме
се не може поново судити нити му се може поново изрећи казна у кривичном поступку за дело због којег је већ био правноснажно ослобођен или
осуђен унутар Уније, у складу са законом." Из цитиране одредбе произилази да се брише разлика између националног и наднационалног ne bis in
idem, јер се наводи само територија Уније и једнакост у примени наведеног правила без обзира да ли је реч о поступцима који се воде у истој држави или у различитим државама чланицама.
Исто тако, члан 54. Конвенције о спровођењу Шенгенског споразума
(CISA), одређује садржину правила ne bis in idem прописујћи да "Против
лица против кога је судски поступак правноснажно окончан у једној уговорној страни не може се водити поступак у другој уговорној страни за иста дела под условом да је изречена казна и извршена, да је тренутно у поступку
извршења или се више, према законима уговорне стране која ју је изрекла, не
може извршити." У члану 55. CISA прописана су одступања од наведеног начела, која се примењују једино у случају изричите резерве државе уговорнице, док је у одредбама чланова 56-58. CISA прописана; примена начела урачунавања којим је предвиђено урачунавање у изречену казну сваког лишења
слободе и изречене казне у другој уговорној страни због истих дела; обавеза
сарадње и размене информација између надлежних органа страна уговорница о правноснажно окончаним поступцима; као и право страна уговорница да
примене повољније одредбе националних права о начелу ne bis in idem у односу на судске одлуке које се доносе у иностранству.
22

Поред наведених постоје и други документи као што је Европски налог за хапшење23 и Европски доказни налог24 у којима су такође садржане
одредбе о правилу ne bis in idem, при чему наведено правило у структури
Европске уније од ступања на снагу Уговора из Амстердама из 1997. године,
када је у Унији заживело јединствено подручје слободе, сигурности и правде,
21
22

23
24

http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html - Повеље су свечано прогласили Европски парламент, Веће и Комисија у Стразбуру 12.12.2007. године (OJ 14.12.2007,C 303/01)
eur-lex.europa.eu › ... › EU law and publications › EUR-Lex - Convention implementing the
Schengen Agreement - CISA у даљем тексту - Конвенције о спровођењу Шенгенског
споразума од 14.6.1985. године
EUR-Lex - 32002F0584 - EN - EUR-Lex- Члан 3. став 2. и члан 4. ставови 3.и 4.
EUR-Lex - 32008F0978 - EN - EUR-Lex
228

Кривична секција
од када грађани Уније могу несметано прелазити државне границе унутар
подручја из Шенгенског споразума припада трећем стубу Уније који се односи на полицијску и правосудну сарадњу у кривичним стварима.
У оквиру правног поретка Европске уније, Суд правде ЕУ је кроз
своју праксу признао више кривичноправних начела као општа начела
права Европске уније, од којих су нека произашла из међународних конвенција о људским правима или која су заједничка кривичноправним системима држава чланица, као што је и правило ne bis in idem. Наиме, Суд
правде ЕУ је поред осталог надлежан да одлучује о претходним питањима
на захтев судова држава чланица, о тумачењу права Уније или ваљаности
аката које су усвојиле институције, па су његове одлуке у предметима у
којима је дао тумачење одредби којима је предвиђено правило ne bis in
idem важан правни извор права Уније. Наведено правило, на начин како га
је протумачио Суд ЕУ, има двостуку улогу и то прву, да заштити основна
људска права и другу, да осигура слободно кретање лица у европском
подручју слободе, сигурности и правде.
Да би дошло до примене правила ne bis in idem члан 54. CISA прописује три услова и то, правноснажност одлуке о окончању поступка,
идентитет радњи и извршење казне.
Правноснажност одлуке о окончању поступака
Да би одређено лице уживало заштиту права зајемченог
чланом 54. CISA, потребно је да исто прво ужива заштиту националног ne
bis in idem, тј. потребно је пре свега да постоји правноснажна одлука којом
је окончан кривични поступак према праву државе у којој је одлука донета.
Питање када се поступак може сматати правноснажно окончаним у
једној од држава чланица Уније, у смислу члана 54. CISA, је једно од најчешће постављених претходних питања Суду ЕУ, с обзиром да национални судови нису били сигурни да ли то могу бити само одлуке судова или и других
надлежних државних органа, пре свега одлуке државног тужилаштва.
С тим у вези се поставило и питање да ли вансудски споразум државног тужиоца и окривљеног о признању кривичног дела представљају
одлуку којом је кривични поступак правноснажно окончан у смислу одредбе члана 54. CISA.
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Суд ЕУ је у пресуди Gözütok and Brügge25 од 11.2.2003. године изједначио одлуку државног тужиоца о одустанку од даљег кривичног гоњења,
након што је окривљени испунио обавезе из споразума са државним тужиоцем о признању кривичног дела с правноснажном осуђујућом пресудом.
Наиме, након што је Холандска полиција у два наврата у просторијама ресторана брзе хране власништво турског држављанина окривљеног Хусеина Гозутока открила и запленила већу количину хашиша и марихуане, државни тужилац му је понудио вансудски споразум о признању
кривичног дела, који је окривљени прихватио и у државни буџет уплатио
3750 гулдена, после чега је тужилац одустао од гоњења. Међутим, у исто
време, након упозорења од банке о знатним новчаним трансакцијама на
рачуну окривљеног у Немачкој, државни тужилац у немачком граду Ахену поднео је оптужницу против окривљеног Гозутока за кривично дело
трговине опојним дрогама у великим количинама, за које дело је осуђен
од Окружног суда на условну казну затора у трајању од једне године и пет
месеци. Међутим, по жалби окривљеног Покрајински суд га је ослободио
од оптужбе позивајући се на пресуђену ствар у смислу члана 54. CISA.
Након тога у жалбеном поступку, одлучујући о жалби државног тужиоца
Виши покрајински суд у Келну је упутио захтев Суду ЕУ са претходним
питањем, да ли вансудски споразум државног тужиоца и окривљеног о
признању кривичног дела представља одлуку којом је кривични поступак
правноснажно окончан.
У другом предмету државно тужилаштво Белгије је ставило на терет немачком држављанину окривљеном Клаусу Брижу кривично дело
напад и наношење телесних повреда оштећеној госпођи Лелиарт, која је у
поступку пред белгијским судом у граду Верну истакла захтев за накнаду
настале нематеријалне штете. У исто време о том случају покренуло је истрагу немачко државно тужилаштво у Бону, током које је окривљеном понуђен вансудски споразум о признању кривичног дела, у виду плаћања
износа од 1.000 ДМ, који је окривљени платио, после чега је државни тужилац одустао од даљег кривичног гоњења. Када је за то сазнао суд у
Верну, упутио је захтев са претходним питањем Суду ЕУ.

25

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-187/01- Суд је објединио кривични поступак против Хусеина Гозутока (Ц-187/01) и Клауса Брижа (Ц-385/01) због
њихове повезаности с обзиром на питања упућена суду
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Изједначавајући одлуку државног тужиоца о одустанку од кривичног гоњења, након што је окривљени испунио обавезе из споразума о признању кривичног дела, с правноснажном осуђујућом пресудом, Суд ЕУ је
пошао од чињенице да правни пореци држава чланица предвиђају различите могућности вансудских поступака у којима одлуке доносе органи који према одредбама националног кривичног права чине део система кривичног правосуђа, као и чињенице да споразум о признању кривичног дела у себи садржи признање кривице и казну и налази да се на исти мора
применити правило ne bis in idem, јер би се у супротном угрозило узајамно поверење страна уговорница у националне правне системе и уопште
слобода кретања на простору Уније. Међутим, Суд ЕУ је у наведеној одлуци истакао да се забрана из начела ne bis in idem односи само на избегавање могућности двоструког кривичног гоњења у истој ствари, али да не
утиче на право оштећеног да тражи накнаду штете у парничном поступку.
У предмету италијанског држављанина окривљеног Filomeno Mario
Miraglia26 Суд ЕУ је заузео становиште да одлука којом је обустављен кривични поступак против окривљеног због одустанка Холандског државног
тужиоца од кривичног гоњења након сазнања да се против окривљеног за
исте радње води кривични поступак у Италији, не представља правноснажну одлуку о окончању поступка у смислу члана 54. CISA. Наиме, наведеном пресудом, Суд ЕУ је ограничио примену европског ne bis in idem, истичући да се наведено правило не може применити на одлуке које не садрже
никакву оцену о предмету случаја, већ само на мериторне судске одлуке, у
којима је вршена оцена постојања кривичног дела и кривице.
Суд правде ЕУ је је у предмету против холандског држављанина
Jean Leon Van Straatenа27 заузео становиште да се правило ne bis in idem,
из члана 54. CISA односи и на правноснажне ослобађајуће пресуде због
недостатка доказа. Наиме, наведено лице је прво Холандски суд ослободио од оптужбе због недостатка доказа да је учинио кривично дело увоза
опојних дрога из Италије у Холандију, да би га након тога за исто дело
суд у Италији у одсуству осудио за исте радње на вишегодишњу казну затвора. Суд ЕУ налази да би се ограничавањем наведеног правила само на
осуђујуће пресуде створила могућност двоструког и вишеструког кривич26
27

curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-469/03
curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-150/05- Ставови 57,58 и 59. Пресуде
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ног гоњења због истих радњи у неколико страна уговорница, чиме би се
угрозило право на слободу кретања и занемарило начело правне сигурности, јер окривљени који су правноснажно ослобођени од оптужбе у једној
од страна уговорница имају право да очекују да ће надлежни органи других страна уговорница поштовати такву одлуку.
У предмету окривљеног Giuseppeja Francesca Gasparinija28 Суд
правде ЕУ је одлучујући о претходном питању Покрајинског суда у Малаги у Шпанији заузео становиште да окривљени који је од суда у Португалији ослобођен због застарелости кривичног гоњења ужива заштиту права
зајмченог чланом 54. CISA. Међутим, Суд ЕУ је ограничио примену правила ne bis in idem, на правноснажне одлуке о застарелости кривичног гоњења донете након започињања кривичног гоњења.
У предмету немачког држављанина Клаусa Боуркуаинa (Klaus Bourquain)29 који је као припадник француске Легије странаца у Алжиру, након
убиства другог легионара, који га је покушао спречити у дезертерству, побегао у Демократску Републику Немачку, а француски војни суд га у одсуству
осудио, пресудом од 26.01.1961. године, Суд ЕУ је одлучујући о претходном
питању Покрајинског суда у Регензбургу у Немачкој, пред којим је државни
тужилац подигао оптужницу за дело за које је осуђен од француског суда, заузео становиште да наведено лице ужива заштиту права зајмченог чланом 54.
CISA. Према становишту Суда ЕУ осуђујуће одлуке донете у одсутности
улазе у подручје примене европског ne bis in idem, јер члан 54. CISA не искључује одлуке донете у одсутности окривљеног, иако је у конкретном случају протекао рок од 20 година у коме се по француском закону могао поновити поступак у присуству окривљеног, а протеком наведеног временског
периода наступила је и застарелост извршења казне.
Из наведене праксе Суда правде ЕУ може се закључити да суд
приликом процене да ли је дошло до повреде правила ne bis in idem, као
правноснажне одлуке у смислу члана 54. CISA, сматра само оне одлуке
националних судова које су донете након испитивања чињеница које се
односе на меритум случаја, дакле у којима је вршена оцена постојања
кривичног дела и кривице, уз услов да је реч о одлуци чије признање као
одлуке којом се поступак правноснажно окончава није супротно циљу од28
29

curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-467/04
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-297/07
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редби главе V Уговора о Европској унији, односно одржавању и развијању Уније као подручја слободе, сигурности и правде.
Идентитет радњи
Због великих разлика између националних правних система држава
чланица у погледу тумачења идентитета радњи (idem) Суд правде ЕУ је у
својој пракси дао аутономно тумачење појма "истих радњи" из члана 54. CISA. Наиме, Суд ЕУ је за разлику од националних правних поредака који су
постојање истих радњи тумачили на основу идентитета правних квалификација дела или идентитета заштићених добара, због којих разлика је практично била немогућа примена танснационалног ne bis in idem, применио критеријум материјалног идентитета дела, које подразумева као "идентитет материјалних радњи, схваћених у смислу постојања скупа конкретних чињеница
које су по самој својој природи међусобно нераскидиво повезане, с обзиром
на време, место и садржај што су национални судови дужни да утврде"30.
Суд ЕУ је ово тумачење разрадио у пракси, налазећи да постоје разлози за примену начела ne bis in idem и у ситуацији када не постоји потпуни
идентитет материјалних чињеница. То је на пример случај када се у два
кривична поступка окривљени оптужује за стављање у промет различитих
количина опојне дроге, или када се промени место извршења кривичног дела, у ситуацији када се против истог окривљеног воде два поступка, један у
односу на радње илегалног уношења опојне дроге у једну државу, а други у
односу на радње илегалног изношења исте дроге у другу државу31.
Наиме у конкретном случају белгијски држављанин Леополд Анри Ван Есброецк је пресудом од 2.10.2000. године осуђен у Норвешкој на
вишегодишњу казну затвора због уношења у ту земљу веће количине
опојне дроге, да би након условног отпуста спроведен у Белгију где га је
белгијски суд осудио на казну затвора у трајању од једне године због илегалног изношења исте дроге из Белгије у Норвешку. Суд ЕУ је одлучујући
о захтеву са претходним питањем белгијског Касационог суда, да ли изношење опојних дрога из једне земље и њихово илегално уношење у другу
државу уговорницу представља исте радње (idem) закључио да иако у том
30
31

curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-436/04. - 9.03.2006. Leopoldu Henriju
Van Esbroecku - Ставови 36,37 и 38. пресуде
Исто – став 42 пресуде
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случају не постоји потпуни идентитет материјалних чињеница, у начелу
имају представљати исте радње у смислу члана 54. CISA.
Критеријум извршења казне
Трећи услов за примену правила ne bis in idem предвиђен одредбом
чланом 54. Конвенције о спровођењу Шенгенског споразума се односи на
извршење изречене казне. Наведеним чланом је предвићено да изречена казна мора бити извршена или управо у поступку извршења или се више не
може извршити према законима стране уговорнице која ју је изрекла. Смисао овог услова је настојање да се избегне појава да осуђена лица бежећи од
извршења изречене казне у једној држави уговорници долазе у другу државу уговорницу и позивају се на заштиту европског ne bis in idem.
Однос између националног и наднационалног ne bis in idem
У пракси Европског суда за људска права и Суда правде ЕУ у погледу правила ne bis in idem примећују се бројне подударности и међусобни утицај који у крајњој линији воде уједначавању националних кривичних права.
При томе је Повељом Европске уније о основним правима у члану
52. став 3., прописано да права из Повеље имају исто значење и домет као и
одговарајућа права из Европске конвенције, с тим што право Европске уније
може да пружи ширу заштиту, чиме је створена нормативна основа да се пресуде Суда правде ЕУ заснивају на пракси Европског суда за људска права.
У вези односа ne bis in idem зајамченог у члану 4. Протокола број
7. и наднационалног ne bis in idem из члана 54. (CISA) Суд правде ЕУ се
изјаснио у предмету Ханса Акеберга Франсона32, истичући чињеницу да
конвенцијски ne bis in idem, представља опште начело права Европске
уније, у складу са чланом 6. став 3. Уговора о оснивању Европске уније,33
док се Европски суд за људска права у предмету , приликом испитивања
да ли постоји идентитет казнених дела позвао на праксу Суда правде ЕУ
засновану на концепту истих радњи, коју је у тој пресуди и сам усвојио.
32
33

curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-617/10 - Åklagaren v Hans Åkerberg Fransson
https://europa.eu/european-union/law/treaties_hr -Члан 6. став 3. Уговора о оснивању
Европске уније- Основна прав, како су зајемчена Европском конвенцијом за заштиту
људских права и основних слобода и како произлазе из уставних традиција заједничких државама чланицама, чине општа начела права Уније.
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Надаље из праксе оба суда видљиво је да примењују три критеријума, позната као "мерила Engеl" приликом оцене да ли се ради о кривичној
санкцији у кривичном поступку, које питање се најчешће поставља у вези са
вођењем управног-прекршајног и кривичног поступка у вези са истим делом.
На крају се може закључити да је правило ne bis in idem све до скора посматрано као правило које има национално дејство, док му се данас у
правним оквирима Европске уније жели признати наднационално – екстерно дејство, са циљем да се осигура слободa кретања лица у европском подручју слободе, сигурности и правде и створи осећај међусобног поверења
држава чланица Европске уније у кривично правосуђе. Исто тако, с обзиром да су националне пресуде постале подложне преиспитивању пред
Европским судом за људска права и Судом правде ЕУ то њихова пракса
представља важан подстицај за прихватање јединствених стандарда у примени правила ne bis in idem све у циљу да се овом начелу, које је данас подигнуто на ранг људског права призна и транснационални значај, јер је реч
о људском праву које не треба да познаје националне границе држава.
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Др Дијана Јанковић
судија Апелационог суда у Нишу

ПРИЛОГ СТРУЧНОЈ РАСПРАВИ - ПРИМЕНА НАЧЕЛА
''NE BIS IN IDEM'' У СУДСКОЈ ПРАКСИ
Увод
Начело ne bis in idem, представља једно од основних начела кривичнопроцесног права, које се сврстава у ред принципа кривичног гоњења, заједно са начелом акузаторности, легалитета и опортунитета кривичног поступка1. Ne bis in idem је правно начело које је заједничко свим кривичноправним системима у Европи. Обично је реч о основном људском
праву зајамченом Уставом.
Начело ne bis in idem служи остварењу два циља. Са једне је стране реч је о заштити лица од државног ius puniendi, након што је против
њих већ вођен казнени поступак или су кажњени. Пружање заштите лицу
у том случају је складу је са начелима правичног поступка и праведности.
Са друге стране, тим се начелом остварује правна сигурност кроз поштовање правноснажности судских одлука (res judicata).
Одредбом члана 34. став 4. Устава Републике Србије2, утврђено је
да нико не може бити гоњен и кажњен за кривично дело за које је правоснажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба правноснажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном
правном леку, као и да истим забранама подлеже вођење поступка за неко
друго кажњиво дело. У нашем Законику о кривичном поступку3 ово начело је садржано у члану 4, којим је прописано да нико не може бити гоњен
за дело за које је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен или за
1
2
3

Више о томе: Милан Шкулић, Кривично процесно право, Београд, 2012, стр. 43-58
Устав Републике Србије (''Службени гласник РС'' 98/2006)
Законик о кривичном поступку (''Службени гласник РС'' 72/11, 101/2011, 121/2012,
32/2013, 45/2013 и 55/2014) - у даљем тексту ЗКП
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које је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен. Прецизније, начело ne bis in idem говори о томе да се истом лицу не може судити два пута за исто кажњиво дело.
Са кривичнопроцесног аспекта, начело ne bis in idem има релативно дејство. Прво, у том смислу што се могу побијати правноснажне судске
одлуке када је то у корист окривљеног. Друго, у одређеним случајевима,
поводом ванредног правног лека, може се поново водити кривични поступак против неког лица за исто кривично дело (на пример, улагање захтева
за заштиту законитости), с тим што у таквим случајевима, када је ванредни правни лек подигнут на штету окривљеног и када се утврди да је основан, одлука суда има деклараторно дејство (утврђујућа пресуда – чл. 493.
Законика о кривичном поступку).
У домаћем кривичнопроцесном законодавству ово начело је шире
конципирано него у већини других правних система, као и у односу на међународна кривичнопроцесна документа.
Наиме, већински приступ подразумева уже схватање начела ne bis
in idem, када се забрана поновног покретања поступка везује за правноснажну мериторну пресуду (ослобађајућу или осуђујућу), док наше законодавство предвиђа дејство овог начела и у односу на одбијајућу пресуду,
као и на решење о обустави кривичног поступка. Према одредби чл. 4.
ЗКП, забрана поновног суђења наступа не само после правноснажности
мериторне пресуде, већ и после правноснажности одлуке (решења или
формалне пресуде) којом се кривични поступак обуставља или оптужба
одбија.4 Наведено треба разликовати од случајева прекидања поступка
нпр. прекида истраге (чл. 307. ЗКП). У тим случајевима не наступа забрана поновног суђења, јер истрага није обустављена, па се она наставља када престану сметње које су изазвале њено прекидање.
У судској пракси до примене начела ne bis in idem најчешће долази у
случајевима када се преплићу кривично дело и друго кажњиво дело (на
пример прекршаји, дисциплински или привредни преступ) или када се преплићу два кривична дела са становишта свог законског или чињеничног
описа. Први случај је најчешћи у пракси и последица је чињенице да полиција, истовремено, поводом истог догађаја, подноси против једног лица
4

Момчило Грубач, Тихомир Васиљевић, "Коментар Законика о кривичном поступкутринаесто издање –према Законикu из 2011", Пројурис, Београд, 2014, стр.43
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кривичну и прекршајну пријаву. То су ситуације када долази до преплитања
нпр. кривичног дела насилничко понашање из чл. 344. ст. 1. Кривичног законика5 или кривичног дела лаке телесне повреде из чл. 122. Кривичног законика и сл. и прекршаја из чл. 6. ст. 1. Закона о јавном реду и миру. Преплитање у изложеном смислу још више долази до изражаја између кривичног дела угрожавања сигурности из чл. 138. Кривичног законика и прекршаја из чл. 6. ст. 2. Закона о јавном реду и миру или између кривичног дела
пореске утаје из чл. 225. Кривичног законика6 и прекршаја из чл. 177, 178. и
178а Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Да ли ће се у неком конкретном случају у судској пракси применити принцип ne bis in idem зависи од оцене истоветности (идентичности,
истости) кажњивог дела и то кроз више критеријума од којих је често најспорнији онај који обухвата оцену истоветности чињеничног стања неког
случаја и оцене вредности које треба заштитити у конкретној ситуацији.
Критеријуми оцене истоветности дела у пракси
Европског суда за људска права
Начело ne bis in idem регулисано је чл. 4. ст. 1. Протокола 7, Савета
Европе из 1984. године, који је постао саставни део Европске конвенције
за заштиту људских права и основних слобода. Може се рећи да институт
ne bis in idem представља сегмент права на правично суђење (чл. 6. Конвенције). Иако није регулисан чл. 6. ст. 1 Конвенције, већ наведеним протоколом уз Конвенцију, представља једну од основних гаранција права на
правично суђење у кривичном поступку.
Ипак чл. 4. ст. 2. Протокола 7 предвиђа два изузетка од овог начела. Први случај је када постоје нови докази или новооткривене чињенице,
а други, ако је дошло до битне повреде кривичног поступка што је могло
утицати на његов исход. У та два случаја оправдано је поновити поступак
у складу са законом предметне државе.

5
6

Кривични законик, ("Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр. 107/2005 –
испр. 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014 и 94/2016) - у даљем тексту КЗ
Пре измена и допуна Кривичног законика из 2016 године, кривично дело пореска утаја је било прописано чл.229. Кривичног законика
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Уз ова два ограничења ваља додати и територијално ограничење
начела ne bis in idem садржано у чл. 4 ст. 1. Протокола 7 тј. оно се примењује само на судове дотичне државе и не обавезује судове друге државе.
У пракси Европског суда за људска права искристалисало се неколико критеријума који се морају испитати приликом процене да ли је дошло до повреде чл. 4. Протокола 7, који су примењени у пресуди Марести
против Хрватске7. Ти критеријуми су следећи:
1. да ли су оба поступка вођена за дело које по својој природи
представља кажњиво дело, односно да ли је прва казна по својој природи
била казненоправна;
2. да ли су дела због којих се лице казнено гони иста (idem);
3. да ли је постојала двострукост поступка (bis);
У вези са првим критеријумом посебно су важна и три мерила
установљена у предмету Енгел и други против Холандије8, која су општепозната као "мерила Енгел".
Прво мерило се тиче правног разврставања дела према националном
праву - тј. правна квалификација дела према домаћем законодавству.
Друго мерило односи се на саму природу дела које подразумева и два
кумулативна поткритеријама, и то обим прекршене норме и сврху казне.
Треће мерило се односи на тежину казне на коју је једно лице изложено – тј. природу и степен тежине казне.
Такође је у пресуди Велч против Уједињеног Краљевства9, Европски
суд за људска права је поставио мерила по којима казнену природу неке мере
треба утврђивати с обзиром на следеће критеријуме: 1. природу и циљ санкције, 2. квалификацију санкције према унутрашњем праву, 3. поступак одређивања и извршења и 4. тежину (првенствено запрећене) санкције.
Европски суд за људска права цени начело ne bis in idem са становишта кршења људских права, а не у контексту препреке за двоструко
процесуирање и кажњавање лица што представља домен унутрашњег права сваке државе. Међутим одлуке Европског суда о том питању су важна

7
8
9

Maresti v. Croatia, 25. September 2009, no. 55759/07
Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, no. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72;
5370/72
Welch v. The United Kingdom, 9 February 1995, no. 17440/90
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смерница приликом дефинисања садржаја и примене овог начела у
конкретним случајевима пред судовима.

Примена принципа ne bis in idem у судској пракси
Апелационог суда у Нишу
Пред Апелационим судом у Нишу је у више предмета испитивано
у жалбеном поступку да ли је од стране првостепеног суда дошло до повреде начела ne bis in idem, при чему су се зависно од конкретног случаја,
примењивали стандарди Европског суда за људска права и вршила оцена у
складу са постављеним критеријумима.
У нашем праву је постојала дугогодишња традиција да се прекршаји
сматрају административним деликтима и у основи је било заступљено схватање о томе да постоји квалитативна разлика између кривичних дела и прекршаја, па се настојало да бића појединих кривичних дела и њима сличних прекршаја буду различита бар у погледу једног елемента којим је одређено биће
појединог деликта.10 Зато према ранијим становиштима и није било спорно
да се поводом истог догађаја према истом учиниоцу могу покренути и прекршајни и кривични поступак, јер је својом радњом повредио различите норме
и учинио више деликата, који нису исте природе. У тим случајевима се
изречена казна за лакши деликт (најчешће прекршај) урачунавала у казну која
је учиниоцу изречена у кривичном поступку за кривично дело поводом истог
догађаја и са сличним обележјима, како је то предвиђено одредбом чл. 63.
Кривичног законика. Став је био научне доктрине, законодавца и судске праксе да се прописивањем кривичних дела и прекршаја, чак и када имају нека заједничка обележја, штите различити заштитни објекти и доктринарна правила су наметала да у конкуренцији сличног прекршаја и кривичног дела треба
приоритетно применити кривичноправну норму ако се настоји заштити посебно значајно правно добро (нпр. живот или телесни интегритет).
Међутим, пракса Европског суда за људска права о примени принципа ne bis in idem, као и законске измене у Републици Србији од 2010. године када су прекршајни судови укључени у судски систем, при чему је

10

Мирослав Ђорђевић, "Однос прекршајног и кривичног права", у зборнику: Прекршајна одговорност, Глосаријум, Београд, 2002, стр.15
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Законом о прекршајима11 установљена искључива надлежност прекршајних судова да одлучују о прекршајима, а имајући у виду и одредбе Устава
РС и ЗКП, су у потпуности променили претходна становишта и наша судска пракса се нашла пред бројним питањима.
Проблеми, су се јавили пре свега, због тога јер се битна обележја
кривичних дела и прекршаја у много чему преплићу и нису јасно законски
разграничена, а при томе су за њихово одлучивање надлежни различити
судови - прекршајни и кривични судови. Са друге стране, полицијске
управе подносе кривичне пријаве поводом истог догађаја и иницирају
истовремено и кривични и прекршајни поступак, не разграничавајући у
чињеничном опису до краја радње прекршаја и кривичног дела, те се не
ретко дешава да се паралелно воде и прекршајни и кривични поступак за
веома слична или идентична чињенична стања. Како се прекршајни поступак по правилу брже правноснажно окончава од кривичног поступка, било мериторно или обуставом (нпр. услед застарелости због кратких рокова), то доводи до тога да кривични судови веома често, као претходно питање морају решити, да ли се ради о пресуђеној ствари.
Оцена да ли су оба поступка вођена за дело које по својој природи
представља кажњиво дело
Имајући у виду судску праксу из претходног периода и тада важеће
ставове, једно од првих питања које је разматрано у знатном броју одлука
пред Апелационим судом тицало се оцене да ли су и прекршајни и кривични
поступак вођени за дело које по својој природи представља кажњиво дело.
Наиме, јавни тужиоци су у изјављеним жалбама, побијали пресуде
првостепених судова у којима је било утврђено да се ради о пресуђеној ствари и истицали управо раније прихваћени став, да се одлуке у прекршајном
поступку не могу користити за оцену пресуђене ствари. Жалбама се указивало да се примена принципа ne bis in idem, односи само на случај када је неко
лице у кривичном поступку осуђено за исто кривично дело, те да не стоји забрана вођења кривичног поступка када му је претходио прекршајни поступак, већ да новчану казну изречену за прекршај треба урачунати у казну изречену за кривично дело чија обележја обухватају и обележја прекршаја, а у
смислу одредбе чл. 63. КЗ. Став жалби је био да пресуде прекршајног суда
11

Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр.. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 – одлука УС)
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немају снагу судске одлуке, јер су донете у посебно прописаном прекршајном, а не у кривичном поступку, те да у конкретном случају нема идентитета
кривичноправног догађаја и чињеничног описа прекршаја.
У тим случајевима је Апелациони суд у Нишу је испитивао да ли
осуда у прекршајном поступку (који се по правилу води тзв. лакша кажњива дела) представља сметњу за вођење кривичног поступка против
окривљеног за кривично дело, односно као што је поменуто, да ли се прекршајни поступак односио на тзв. "кривичну" ствар".
Поводом наведеног питања, Европски суд за људска права, је у више својих пресуда, Марести против Хрватске, Муслија против Босне и
Херцеговине12 и др., применом "Енгел мерила", заузео становиште да одређена дела имају кривичну конотацију иако се према релевантном домаћем
праву сматрају делима мањег друштвеног значаја да би се и на њих примењивао кривични закон и поступак. Такође је Европски суд за људска
права става, да позивање на "лакшу" природу дела, само по себи не искључује његову квалификацију као "кривичног" у аутономном смислу
Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода. Надаље, да се степен и тежина санкције утврђују с обзиром на највишу запрећену казну коју предвиђа релевантни закон, без обзира на то која је казна
по врсти и мери у конкретном случају изречена.
Апелациони суд у Нишу је у предмету Kж1 785/201313 одбио као неосновану жалбу Основног јавног тужиоца у Нишу и потврдио пресуду Основног суда у Нишу којом је првостепени суд утврдио да се ради о пресуђеној
ствари. Наиме, првостепени суд је, након увида у списе предмета Општинског органа за прекршаје у Алексинцу и правноснажно и извршно решење
Уп.бр.1134/09 од 01.07.2009. године утврдио да је окривљени, за исти догађај
дана 28.06.2009. године и исти чињенични опис како је наведено у изреци првостепене пресуде, оглашен одговорним за прекршај из чл. 6. ст. 3. Закона о
јавном реду и миру и кажњен новчаном казном у износу од 15.000,00 динара.
Апелациони суд у Нишу је оценио, да је првостепени суд у примени
закона правилно пошао од законских одредби које предвиђа домаће право,
конкретно одредбе чл. 4. ст. 1. Законика о кривичном поступку, користећи
притом и прописе међународног права и то чл. 4. Протокола 7 Европске кон12
13

Muslija v. Bosnia and Herzegovina, 14 January 2014, no. 32042/11.
Пресуда Апелационог суда у Нишу, Кж1 785/2013 од 02.08.2013. године.
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венције, те да дело за које је окривљени кажњен у прекршајном поступку
представља прекршај који има кривичну конотацију и који по својој природи
служи као гаранција заштите људског достојанства, живота и тела и јавног
реда и мира, што редовно спада у сферу заштите кривичног права.
Такође је Апелациони суд био става да се у конкретном случају ради о два кажњива дела, односно о прекршају и кривичном делу који су настали у истом криминалном понашању, те да управо одредбе Законика о
кривичном поступку и Устав Републике Србије гарантују остваривање
права на правну сигурност у казненом поступку тиме што забрањују двоструко вођење поступка и суђење не само за "кривично дело" већ за свако
кажњиво дело, па је за оцену о пресуђеној ствари релевантно правноснажно окончање поступка пред било којим органом који по закону изриче
казне, а у овом случају је то Општински орган за прекршаје.
Осуда једног лица у поступку за "неко друго кажњиво дело" може
представљати процесну сметњу да се против њега води кривични поступак поводом истог животног догађаја и то под истим условима под којима вођење
кривичног судског поступка и осуда за кривично дело активира забрану за вођење другог казненог поступка против њега поводом истог животног догађаја.
Апелациони суд је имао у виду и природу кривичне санкције која је
окривљеном изречена у прекршајном поступку и нашао да иста има кривичноправни карактер. Ово стога, јер је за прекршај из чл. 6. ст. 3. Закона о јавном реду и миру, алтернативно са новчаном казном, запрећена и казна затвора до 60 дана, чија је сврха кажњавање и одвраћање од друштвено непожељног понашања, која је својствена кривичним санкцијама, те околност да је
окривљени у конкретном случају био осуђен на новчану казну, која такође
може бити замењена у казну затвора, указује на њен кривичноправни карактер.
Разматрајући предметни случај, Апелациони суд у Нишу је оценио
да је у конкретном случају постојала и двострукост поступка, јер је у време
када је донета кривична пресуда, пресуда прекршајног суда је била правноснажна, као и да се ради о истом делу, јер је првостепени суд правилно нашао да се у оба поступка супротно жалбеним наводима ради о истом временски и просторно описаном догађају који се одиграо дана 28.06.2009. године, о идентичном чињеничном стању, истој радњи окривљеног, истом заштитном објекту, истом оштећеном лицу а санкција у прекршајном поступ243
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ку има кривичноправни карактер. При тумачењу појма "исто дело" коришћени су стандарди Европског суда из пресуде Марести против Хрватске,
"мерила Енгел" и признати међународни стандарди.
Утврђивање идентитета дела
Питање које је такође разматрано у одлукама Апелационог суда у Нишу тиче се и утврђивања идентитета дела за која су вођена два поступка. Питање утврђивања идентитета дела је кључно питање за примену принципа ne
bis in idem, с обзиром на то да се једним друштвено неприхватљивим понашањем могу истовремено угрозити различита заштићена добра, те остварити
обележја два или више кажњивих дела која могу бити у надлежности истог
или различитих органа гоњења исте државе. Ово питање је нарочито важно у
оним случајевима у којима би последице прешироког тумачења начела ne bis
in idem биле штетне у заштити основних друштвених вредности и сврси која
се остварује у сваком појединачном казненом поступку.
У предмету Кж1 189/2014 14, Апелациони суд у Нишу је након одржаног претреса пред другостепеним судом утврдио да има места примени принципа ne bis in idem и да се ради о пресуђеној ствари. У конкретном случају
окривљени је оглашен кривим пред Вишим судом у Врању, због продуженог
кривичног дела злоупотреба службеног положаја одговорног лица из чл. 234.
ст. 3. у вези ст. 1. у вези чл. 61. КЗ, док је према њему правноснажном пресудом била одбијена оптужба због кривичног дела пореска утаја из чл. 229. ст.
2. у вези ст. 1. КЗ у предмету у коме је поступао Основни суд у Врању.
Испитујући да ли у предметном случају постоји идентитет кривичних дела, Апелациони суд је пошао од утврђених критеријума и праксе
Европског суда за људска права. Европски суд за људска права је у већ помињаним пресудама Марести против Хрватске и Муслија против Босне и
Херцеговине заузео становиште да се члан 4. Протокола 7. мора схватити
на начин да забрањује казнени прогон или суђење за друго дело у мери у
којој оно произилази из истоветних чињеница или чињеница које су у суштини битно исте као и прво кажњиво дело за које је већ донета правноснажна осуђујућа или ослобађајућа пресуда. С обзиром да се одредба чл.
4. ЗКП, односно примена принципа ne bis in idem, према домаћем законодавству, односи и на случајеве за које је оптужба правноснажно одбијена
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или је поступак правноснажно обустављен, то је Апелациони суд применио постављене међународне стандарде и у предметном случају.
Апелациони суд је утврдио, да је према окривљеном најпре одбијена оптужба због кривичног дела пореска утаја из чл. 229 ст. 2 у вези ст. 1
КЗ, "да је у својству одговорног лица директора приватног предузећа, у
намери да потпуно избегне плаћање пореза дао лажне податке о законито
стеченим приходима тако што у периоду од 01.01.2001. године до
02.07.2002. године увезао текстилну робу као и другу робу широке потрошње из Републике Бугарске и Републике Турске за износ од 23.743.792,00
динара необрачунавши и неуплативши порез на промет у износу од
4.680.830,00 динара".
Након правноснажности наведене пресуде, окривљени је пресудом
Вишег суда у Врању, оглашен кривим да је "у својству одговорног лица директора", истог приватног предузећа, "прибавио себи имовинску корист у
укупном износу од 4.274.930,84 динара, који износ представља необрачунат
и неплаћен порез на промет на увезену текстилну робу из Турске у укупном
износу од 26.127.502,85 динара, коју робу је увезао током 2001 и 2002 године, на тај начин што је претходно прибавио лажне исправе-изјаве приватних
предузећа из Новог Сада и тако неистините исправе употребио као истините код увоза на царини, представљајући на тај начин да се роба увози за рачун предузећа наводног издаваоца изјава, па је тако увезену робу продавао
разним физичким лицима на подручју Србије, без да у пословне књиге евидентира набавку и продају исте и обрачуна порез на промет" и да је тиме
учинио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја одговорног лица из чл. 234. ст. 3 у вези ст. 1 КЗ у вези чл. 61 КЗ".
Апелациони суд у Нишу је оценио, да су основани жалбени наводи
браниоца окривљеног да се ради о пресуђеној ствари, јер се у конкретном
случају радило о делима извршеним у истом временском периоду, истом животном догађају за која се окривљени терети у оба предмета (ради се о истом
увозу робе у оба случаја), који су просторно и временски повезани, а који су
јавни тужиоци на различит начин описали и правно квалификовали као два
различита кривична дела (која не могу бити у реалном стицају на начин како
су формулисана) и покренули два одвојена кривична поступка, један пред
Основним судом у Врању а други пред Вишим судом у Врању, при чему се
радило о истим доказима у оба предмета (исте царинске декларације, отпрем245
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нице, фактуре и друга финансијска документација), те је Апелациони суд нашао да постоји "идентитет дела" за која су вођена два кривична поступка.
Истог става је Апелациони суд у Нишу је био и у предмету, Кж1
1397/201615, у коме је пресудом Основног суда у Нишу К 1508/2010 од
12.08.2016. године, према окривљеном одбијена је оптужба да је извршио
продужено кривично дело пореска утаја из чл. 229. ст. 3. у вези ст. 1. КЗ у
вези чл. 61. КЗ. Апелациони суд у Нишу је оценио да је правилно првостепени суд упоређивањем чињеничног стања које је окривљеном стављено
на терет у прекршајном и у кривичном поступку, утврдио идентитет дела
и учиниоца, да је оптужени за дело, које му се ставља на терет у кривичном поступку, већ кажњен у прекршајном поступку због прекршаја из чл.
52. ст. 1. Закона о порезу на промет а да је због прекршаја из чл. 213. ст. 1.
и 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању прекршајни поступак
обустављен и да је решење прекршајног органа Пореске управ-Филијале у
Књажевцу УП 218-3/05 од 05.02.2005. године, постало правноснажно.
У конкретном случају је сведок - порески инспектор који је извршио теренску контролу предузећа, чији је директор био окривљени, посведочио да је поднео захтев за покретање прекршајног поступка против
овог предузећа и одговорног лица – окривљеног, по коме је донето решење
прекршајног органа Уп.бр.218-3/05 од 05.02.2005. године, налазом и мишљењем вештака финансијске струке од 02.06.2016. године је утврђено да
између чињеничног описа обухваћеног оптужним актом јавног тужиоца и
чињеничног описа обухваћеног решењем Пореске управе-Филијале у
Књажевцу од 05.02.2005. године, постоји идентитет у погледу основа и врсте пореза, временског периода (од 01.01.2003. године до 18.07.2003.
године) и висине неплаћеног пореза и доприноса, све укупно 9.452.968,89
динара, па је уз поштовање правила кривичног поступка ne bis in idem,
Апелациони суд оценио да је првостепени суд правилно одбио оптужбу
према окривљеном, јер је он већ кажњен прекршајно за исте радње.
Апелациони суд у Нишу је и у овом случају имао у виду Европску
конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и чл. 4. Протокола 7 уз Конвенцију, као и праксу Европског суда за људска права, те је
одбио жалбу јавног тужиоца и као правилан оценио закључак
првостепеног суда, да се и у прекршајном и у кривичном поступку ради о
15
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једном истом животном догађају, да је оптужени прво оглашен одговорним у прекршајном поступку и новчано кажњен за исти износ пореза, за
који је оптужен у кривичном поступку, да је за износ неплаћених доприноса на зараде прекршајни поступак обустављен, те да се сходно одредби
чл. 4. ст. 1. ЗКП у конкретном случају ради о пресуђеној ствари.
Оцена да ли су дела због којих се окривљени казнено гони иста
и тежина последице
Посебно је сложено питање у појединим случајевима утврђивање
идентичности дела имајући у виду тежину последице дела. Наиме, дешава
се да у појединим случајевима прекршајни суд непотребно прошири чињенични опис прекршаја и тако обухвати и чињенични супстрат кривичног дела које има за последицу неки облик нарушавања телесног интегритета. Такве последице чине најчешће обележја кривичних дела против живота и тела али других кривичних дела квалификованих тежом последицом која може обухватати неки облик нарушавања здравља или смртну последицу.
Тако да се поставило питање како поступити у случајевима када су
чињенице које су обухваћене изреком прекршајне пресуде којом је окривљени правноснажно оглашен кривим, идентичне оним чињеницама које представљају елементе кривичних дела нпр. тешке телесне повреде из чл. 121. КЗ,
лаке телесне повреде из чл. 122. КЗ, тешко дело против безбедности јавног
саобраћаја из чл. 297. КЗ и сл. за које је окривљени оглашен кривим и у кривичном поступку, након што је прекршајна осуда постала правноснажна.
У пресуди Кж3 10/201616 Апелациони суд у Нишу је одлучујући у
трећем степену нашао да је повређен принцип ne bis in idem те је према
окривљеном одбио оптужбу за кривично дело тешка телесна повреда из
члана 121. став 2. у вези става 1. КЗ.
У конкретном случају је пресудом Апелационог суда у Нишу Кж1
725/2015 од 23.12.2015 године, након одржаног претреса пред другостепеним судом, усвајањем жалбе Основног јавног тужиоца у Лесковцу, преиначена пресуда Основног суда у Лесковцу К 414/2014 од 04.06.2015 године, тако што је окривљени оглашен кривим да је извршио кривично дело
тешка телесна повреда из члана 121. став 2. у вези става 1. КЗ и осуђен на
16
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казну затвора у трајању од 6 месеци. Окривљени је наведеном пресудом
Апелационог суда као другостепеног суда оглашен кривим да је дана
13.10.2011. године, око 16,00 часова у селу Г..., тешко телесно повредио
оштећеног, услед чега је доведен у опасност његов живот, на тај начин
што га је песницом ударио у пределу стомака, наневши му притом тешку
телесну повреду опасну по живот у виду распрснућа слезине, крварења у
трбушној дупљи и шока због смањења циркулирајућег волумена крви, након чега му је слезина оперативним путем извађена. Другостепено веће
Апелационог суда, је након одржаног претреса пред другостепеним судом
нашло да наведена телесна повреда опасна по живот није садржана у чињеничном опису прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру, за који је окривљени кажњен у прекршајном поступку, јер опис прекршаја садржи последицу "телесно повређивање", али ону која је настала на
дан догађаја, који је окривљеном стављен на терет (13.10.2011. године),
али не и тежу последицу, која је наступила дан касније (14.10.2011. године), односно тешку телесну повреду за коју га је кривични суд огласио
кривим. У контексту изнетог, претресно веће је правно закључило да утврђене чињенице из којих произилази последица као обележjе прекршаја,
односно кривичног дела, нису идентичне у временском и просторном
оквиру те да не стоји забрана ne bis in idem.
Бранилац окривљеног у жалби је указао да је побијана пресуда захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из члана 438. став
1. тачка 1. Законика о кривичном поступку, имајући у виду да је решењем
Прекршајног суда у Лесковцу 9Пр.бр.13192/12 од 16.10.2013. године, поводом истог догађаја, обустављен поступак услед наступања застарелости
за прекршајно гоњење, за прекршај из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру и да је за исти догађај окривљени већ правноснажно осуђен.
Апелациони суд у Нишу, као суд трећег степена, је нашао да се
основано жалбом указује да је доношењем побијане пресуде повређен
принцип ne bis in idem, на који начин је од стране претресног већа другостепеног суда учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из
члана 438. став 1. тачка 1. Законика о кривичном поступку, јер постоји
околност (правноснажно пресуђена ствар), која трајно искључује кривично гоњење окривљеног за наведено кривично дело.
Према налажењу Апелационог суда у Нишу, као трећестепеног, у
прекршајном поступку, у чињеничном опису прекршаја је наведено да је
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окривљени вршењем насиља реметио јавни ред и мир на тај начин што је
оштећеног више пута ударио по глави и телу, наневши му повреде. Сходно
наведеном, закључак је Апелационог суда у Нишу, да чињенични опис кривичног дела одговара чињеничном опису прекршаја, јер се опис кривичног
дела односи на истог окривљеног и исти животни догађај, који се одиграо у
истом временском и просторном оквиру (13.10.2011. године, у селу Г...), као
и на исту радњу извршења окривљеног према оштeћеном, која је у битном
описана на истоветан начин у решењу Прекршајног суда у Лесковцу. Околност да опис прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру не
садржи опис тешке телесне повреде оштећеног, која последица и није обележје тог прекршаја, није од утицаја и не мења суштински истоветан чињенични опис догађаја у оба поступка, јер је таква последица, према природи
радње окривљеног објективно постојала и у време извршења дела и покретања прекршајног поступка. Физички напад као елемент кривичног дела је
по захтеву за покретање прекршајног поступка и правноснажном решењу о
обустављању тог поступка, представљао елементе прекршаја, а нанете повреде произилазе из задатих удараца.
У пресуди Врховног касационог суда Кзз 121/201717, која иако се односи на други случај, је практично заузет исти став као у наведеној трећестепеној пресуди Апелационог суда у Нишу, те је Врховни касациони суд става
да при истоветним околностима из описа радњи у прекршајном и кривичном
поступку, околност да опис прекршаја из члана 6. став 3. Закона о јавном реду и миру не садржи опис тешке телесне повреде оштећеног као последице
радње окривљеног (задавање више удараца оштећеном прво песницама по
целом телу а потом шутирањем ногама у пределу груди – грудног коша), која
последица и није обележје тог прекршаја, није од утицаја и не мења суштински истоветан чињенични опис догађаја у оба поступка, јер је таква последица која се огледа у наступању тешке телесне повреде код оштећеног у виду
настанка обољења упале плућа и тешког оштећења плућне марамице са десне стране у виду крвног подлива и оштећења плућног ткива била позната и у
време извршења дела и покретања прекршајног поступка.
Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 143/201718, која је донета
након одржаног претреса пред другостепеним судом, је једна од најнови17
18
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јих одлука тог суда у којој се оцењивало да ли се ради о пресуђеној свари,
а у питању је најтежа последица која може бити произведена неком противправном радњом - смртна последица.
Суштинско питање у овом случају било је (уз уважавање осталих
поменутих међународних стандарда и критеријума за примену принципа ne
bis in idem) да ли су дела због којих се оптужени казнено гони иста. Највећи
проблем за вођење кривичног поступка и осуду у кривичном поступку, је
био тај што је чињенични опис прекршаја у поступности садржао и опис
последице проистекле из прекршаја, која иако не представља обележје прекршаја, је била садржана у чињеничном супстрату прекршаја.
Посматрајући ток прекршајног и кривичног поступка, може се
уочити да је прекршајни поступак покренут 05.08.2013. године због прекршаја из чл. 330 ст. 2. тач. 4., и чл. 332 ст. 2. тач. 7. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, док је кривични поступак покренут 18.07.2013. године,
због извршења кривичног дела тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 2. у вези чл. 289. ст. 1. КЗ, те да су и кривични прекршајни поступак у једном периоду вођени истовремено. У току прекршајног
поступка Прекршајни суд у Врању је донео решење о обустави прекршајног
поступка од 25.08.2015. године због застарелости кривичног гоњења, које је
потврђено одлуком Прекршајног Апелационог суда – Одељење у Нишу, чиме је одлука из прекршајног поступка постала правноснажна. Након тога се
отворило питање пресуђене ствари у кривичном поступку.
Као што је поменуто, највећи проблем је био јер је у чињеничном
опису прекршаја наведено да је окривљени дана 25.06.2013. године у 22,40
часова у месту П... на државном путу..., управљао путничким моторним возилом марке..., из правца В... у правцу С..., да је трактор са приколицом био паркиран већим делом на тротоару а мањим делом на десној коловозној траци у
правцу кретања возила окривљеног, да је испред трактора, на коловозу стајао
оштећени, да је том приликом окривљени управљао под утицајем алкохола од
2,26 промила, неприлагођеном брзином, условима и стању пута, те је остварио контакт са оштећеним, који је од задобијених повреда преминуо.
Дакле, из чињеничног описа прекршаја, за који је поступак правноснажно окончан пред прекршајним судом, утврђено је да је поред радњи које обухватају прекршај из чл. 330 ст. 2. тач. 4., и чл. 332 ст. 2. тач. 7.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, у истом садржана и смртна
последица, која је обухваћена кривичним делом тешко дело против без250
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бедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст. 2. у вези чл. 289. ст. 1. КЗ, за које
се против окривљеног водио и кривични поступак.
Апелациони суд у Нишу је у својој одлуци, позивајући се на праксу Европског суда за људска права и одредбу чл. 4 Протокола 7, утврдио
да се ради о пресуђеној ствари, јер принцип ne bis in idem забрањује казнени прогон или суђење за друго дело у мери у којој оно произилази из
истоветних чињеница или чињеница које су у суштини битно исте, као и
прво кажњиво дело, а по критеријуму материјалног идентитета дела.
Поменули бисмо и то, да иако је неспорно да из законског описа
прекршаја из члана из чл. 330 ст. 2. тач. 4., и чл. 332 ст. 2. тач. 7. Закона о
безбедности саобраћаја, не произилази да је наношење телесних повреда
елемент прекршаја, према ставу Европског суда за људска права, у пресуди Миленковић против Србије19, "без значаја је то што дефиниција прекршаја не садржи тешку телесну повреду", те је Европски суд нашао да постоји истоветност кажњивих дела у конкретном случају.
Случај Миленковић против Србије је прва пресуда Европског суда
за људска права у односу на Републику Србију, која је донета 2016. године, у вези са начелом ne bis in idem у којој је Европски суд установио повреду чл. 4 Протокола 7. У наведеној пресуди Европски суд је по питању
идентичности дела за које је Миленковић кажњен у прекршајном и кривичном поступку стриктно применио мерила која су утврђена у случају
Золотукхин против Русије, од 10. фебруара 2009. године и потврдио становиште "да се члан 4. Протокола бр. 7. мора тумачити на начин да забрањује кривично гоњење или суђење за друго 'дело' уколико оно произлази
из истих чињеница или чињеница које су у бити исте."
У случају Миленковић против Србије, Европски суд за људска права
је упоредио инкриминације за прекршај и кривично дело па је закључио да
је у прекршајном поступку подносилац кажњен зато што је ударио оштећеног неколико пута у главу и повредио га, док је у кривичном поступку кажњен због ударања истог оштећеног у главу, којом приликом му је нанео тешку телесну повреду, при чему су место и време извршених кажњивих радњи истоветни у оба поступка. Код таквих околности, по оцени Европског
суда за људска права, без значаја је то што дефиниција прекршаја не садржи
19
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тешку телесну повреду, што је тврдила тужена држава (Србија), па је извео
закључак о истоветности кажњивих дела у предметном случају.
У случају Миленковић против Србије Европски суд за људска је
приликом утврђивања идентита дела стриктно применио критеријум материјалног идентитета дела из пресуде Золотукхин против Русије, од 10. фебруара 2009. године.
Поред тога, Европски суд за људска права је применом "мерила
Енгел", у случају Миленковић закључио, да означавање поступка у националном праву не може бити једино мерило релевантно за примену начела
ne bis in idem. Другим речима, иако конкретна радња за коју је је Миленковић оглашен кривим у прекршајном поступку, домаћим законодавством,
није предвиђена као кривично дело већ као прекршај, Европски суд за
људска права је закључио, да уколико дело има кривичну конотацију подлеже примени начела ne bis in idem. Европски суд за људска права је у случају Миленковић против Србије, применио и стандарде као у случају Марести против Хрватске и случају Томасовић против Хрватске20.
Резимирајући, наведене примере судских одлука и заузете ставове,
можемо рећи, да Апелациони суд у Нишу у својим одлукама прихвата постављене стандарде Европског суда за људска права и исте примењује у
својој судској пракси.
Закључна разматрања
Кривични судови су приликом одлучивања о примени принципа ne
bis in idem, посебно у предметима у којима се ради о последици која резултира тешким нарушењем здравља или смрћу, увек "на танкој линији" успостављања равнотеже између принципа правне сигурности применом принципа
ne bis in idem и заштите права на живот које такође представља основно људско право заштићено чл. 2. Европске конвенције за заштиту људских права и
основних слобода, зајамчено је Уставом и ужива кривичноправну заштиту.
Оно што представља проблем, у оваквим случајевима, је непостојање јасног разграничења између кривичних дела и прекршаја у домаћем
законодавству, тако да се долази до ситуације да у судској пракси пресуђе-

20

Tomasović v. Croatia, 18 October 2011, no. 53785/09.
252

Кривична секција
на ствар у прекршајном поступку представља сметњу за осуду учинилаца
кривичних дела.
Са друге стране, постоји опасност да оваква специфичност домаћег казненог законодавства (прекршајног и кривичног), доведе до тога да
се тумачењем критеријума материјалног идентитета дела из пресуде Золотукхин против Русије, од 10. фебруара 2009. године и заштитом конвенцијског начела ne bis in idem, угрозе претежније конвенцијске обавезе сваке државе чланице, а то је пре свих, заштита права жртве на живот из члана 2. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода,
које право представља највредније људско право, те права на неповредивост телесног и душевног интегритета из члана 3. ове Конвенције.
Можемо поменути и то да је Уставни суд Републике Србије у одлуци Уж - 1285/2012,21 указао на наведену правну дилему и изнео став: "да
је у циљу заштите претежнијег интереса, поред утврђеног критеријума чињеничног идентитета дела, потребно у сваком конкретном случају размотрити и додатне, тзв. корективне критеријуме: а) идентитет заштићеног
добра и тежине последица дела, б) идентитет санкције, како би се одговорило на питање да ли су дела, због којих се подносилац уставне жалбе гони или је осуђен у различитим поступцима, иста (idem)."
Значајно је што у наведеној одлуци Уставни суд оцену идентитета у
прекршајном и кривичном поступку врши кроз један кумулативни критеријум који обухвата оцену истоветности чињеничног стања конкретног случаја
(материјални идентитет) и вредности које треба заштитити у конкретној ситуацији. У поменутој одлуци Уставни суд је становишта да се одредбом члана
6. став 3. ЗЈРМ телесни интегритет штити само до степена његове угрожености, док се заштита од нарушавања телесног интегритета (лакшег и тежег)
обезбеђује кривичним законодавством. Одредбама члана 122. КЗ санкционише се понашање којим се, не само физички насрће на другог појединца, већ
управо оно понашање које је проузроковало телесну повреду. Међутим, иако
постоји разлика у степену заштите телесног интегритета која се обезбеђује
санкционисањем предметног прекршаја из члана 6. став 3. ЗЈРМ и кривичног
дела лаке телесне повреде из чл. 122. став 1. КЗ, по оцени Уставног суда, та
разлика је у конкретном случају незнатна. Наиме, одредбом члана 122. став 1.
КЗ пружа се кривичноправна заштита од лакшег нарушавања телесног инте21

Пресуда Уставног суда Уж - 1285/2012 од 26.03.2014. године.
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гритета којим се ни на који начин не доводи у опасност живот повређеног тзв. "обична" лака телесне повреда. Стога је Уставни суд закључио да, у конкретном случају , прекршајно кажњавање подносиоца уставне жалбе за прекршај из члана 6. став 3. ЗЈРМ представља сметњу за његово кривично гоњење због кривичног дела увреде и "обичне" лаке телесне повреде, због постојања, у битном, идентитета заштићених добара и тежине последице. Дакле,
иако је Уставни суд у предметном случају, у коначном закључио да се ради о
пресуђеној ствари, указујемо на наведену одлуку јер је приликом закључивања имао у виду и критеријум који се односи на идентитет заштићеног добра
и тежину последица дела.
Такође је Европски суд за људска права у случају Оливиера против
Швјацрске 22, закључио да нема повреде начела ne bis in idem, иако су на
основу истог чињеничног стања вођена два различита поступка. У конкретном предмету окривљена је, крећући се неприлагођеном брзином изазвала саобраћајну несрећу у којој је возач другог возила задобио тешке телесне повреде. Због неприлагођене вожње окривљена је била кажњена у
прекршајном поступку, а након тога је пред судом у Цириху, осуђена за нехатно прузроковане тешке телесне повреде. Европски суд је нашао, да се
описано понашање може поделити на два различита казнена дела – неприлагођену вожњу и нехатно наношење телесних повреда. С обзиром да се
ради о различитим заштићеним вредностима које се штите различитим
прописима Европски суд за људска права је закључио да није потврђен чл.
4. Протокола 7, тиме што су вођена два одвојена поступка и изречене две
санкције - прекршајна и судска. Ово тим пре што казне нису кумулативно
изречене већ је у већу (судску) урачуната мања (прекршајна).23 У овом
случају садржај појма "исто" (idem), процењиван упоређивањем законских
норми које су биле основ кажњавања, а не истоврсност радње односно понашање окривљене. Другим речима, у овом случају Европски суд за људска права као критеријум оцене за примену односно повреду начела ne bis
in idem није узео само чињенично стање као почетни критеријум оцене
истоветности дела, већ и вредности које се штите, као завршни критеријум оцене истоветности. Европски суд је у наведеној одлуци констатовао
да је надлежност управног органа који је одлучивао у овом случају по пре-
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кршају била ограничена, односно да се не протеже на све аспекте криминалног догађаја.24
Међутим, уважавајући претежну праксу Европског суда за људска
права, посебно у предмету Миленковић против Србије, у коме су, као што
је поменуто стриктно примењени стандарди и критеријуми из пресуда Марести против Хрватске и Томасовић против Хрватске, Енгел "мерила",
као и критеријум "материјалног идентитета дела" из пресуде Золотукхин
против Русије, домаћи судови примењују постављене стандарде и практично уколико се у чињеничном опису прекршаја на неки начин помиње
или описује чињеница која се односи на нарушавање телесног интегритета, у тим случајевима су одлуке суда да се ради о пресуђеној ствари у кривичном поступку.
Сходно томе, а имајући у виду постојећу законску регулативу у
области казненог права и ситуацију да прекршајни судови не ретко прошире чињенични опис прекршаја и тако обухватио чињенични супстрат
кривичног дела, сматрамо да је неопходно развити механизам, па уколико
је потребно и одређеним законским изменама, којима би се прекршајни судови ограничили на утврђивање оних чињеница које чине биће прекршаја
и да препусте кривичном суду да утврђује чињенице битне за постојање
кривичног дела.
Кривичне пријаве и у кривичном и прекршајном поступку подносе
органи надлежне Полицијске управе и требало би ограничити да се захтеви за покретање прекршајног поступка у погледу чињеничног стања ограниче на законска обележја прекршаја без уношења чињеница које обухватају и обележја кривичног дела, а посебно последицу која улази у законски опис кривичног дела а не прекршаја. Конкретно, један у основи јединствен догађај, који започиње нпр. као ремећење јавног реда и мира, а завршава као повреда телесног интегритета, може се временски и садржински
сагледати као две засебне целине, односно као два различита чињенична
стања, једно у прекршајном а друго у кривичном поступку, и окривљеном
не би биле стављене на терет исте чињенице, па не би дошло ни до повреде начела ne bis in idem.

24

Oliviera v. Switzerland, Ibid., параграф 23.
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Суштина кривичноправне заштите основних друштвених вредности, пре свих, живота и телесног интегритета сваког појединца, али осталих друштвених вредности заштићених кривичним законодавством, се доводи у питање када прекршајни судови својом изреком прошире чињенични опис прекршаја и тако обухвате и чињенични супстрат кривичног дела,
те активирају забрану ne bis in idem у кривичном поступку, а у случају када елементи дела из изреке прекршајне одлуке не представљају битне елементе прописане законом за конкретан прекршај, већ искључиво чине биће неког кривичног дела.
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Драгољуб Вујасиновић
судија Апелационог суда у Новом Саду

НЕКА ПИТАЊА СУДСКЕ ПРАКСЕ
У ПОСТУПКУ ПО ПРАВНИМ ЛЕКОВИМА
Законик о кривичном поступку (''Службени гласник Републике Србије'' 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013) који се у целости примењује од 1.10.2013. године у свим поступцима, обухвата у теоријском и
практичном смислу низ нових концепцијских решења којима се у битном
одступа од досадашњих традиционалних и вишедеценијских начела и института кривичног поступка. С обзиром на протекли период Законик се више и не може сматрати новим, јер је велики број на почетку спорних правних питања и стручних дилема укључујући и у поступку по правним лековима, у међувремену разјашњен одлукама Врховног касационог суда и апелационих судова, одговорима на спорна правна питања постављена од нижих судова, у научној и стручној литератури и на стручним скуповима,
увидом у одлуке Уставног суда и Европског суда за људска права.
И поред тога, неопходна је даља анализа судске праксе у смислу
стручне и критичке оцене, конкретно и у погледу поступања судова по
правним лековима како ради уједначавања и отклањања примера различитог поступања у готово идентичним односно врло сличним случајевима,
обезбеђења процесних права и гаранција учесника у поступку али и ефикасности у циљу остваривања сврхе кривичног поступка законитог решења кривичне ствари и да се то постигне у разумном року, тако и de lege ferenda евентуалне измене и побољшања појединих законских одредби чији
недостаци су уочени од стручне јавности у протеклом периоду. У том
правцу указали бисмо на поједина актуелна питања из судске праксе.
Обим испитивања првостепене пресуде
Важећим Закоником о кривичном поступку у одредби члана 451.
став 1. ЗКП прописано је да другостепени суд испитује пресуду у оквиру
основа, дела и правца побијања који су истакнути у жалби и на тај начин
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је, по нашем мишљењу, у довољној мери прецизирана одредба у погледу
поступања суда правног лека по захтевима и аргументима који су изнети
у изјављеној жалби на првостепену пресуду, а у односу на одредбу претходног Законика о кривичном поступку (''Службени лист Савезне Републике Југославије'' 70/2001... ''Службени гласник РС'' 58/2004... 72/2009)
који је у члану 380. став 1. одредио да другостепени суд испитују пресуду
у оном делу у којем се побија жалбом. Ово без обзира што се у појединим
научним радовима износе примедбе на наведени законски текст који се
тиче обима испитивања истицањем да уместо основа би требало употребити прецизнији термин разлог жалбе а уместо правца - предлог жалбе.
Међутим, оно што је значајније је испитивање побијане пресуде поводом
жалбе по службеној дужности и у том делу важећи Законик садржи битно
другачије решење у односу на претходни Законик. Наиме, одредбом става
2. члана 451. ЗКП прописано је да ће другостепени суд поводом изјављене
жалбе у корист оптуженог, испитати по службеној дужности одлуку о
кривичној санкцији:
1. ако је жалба изјављена због погрешно и непотпуно утврђеног
чињеничног стања или због повреде кривичног закона,
2. ако жалба не садржи елементе из члана 435 тачка 2 и 3 овог Законика,
док је у одредби става 3. истог члана прописано да другостепени суд
може поводом жалбе тужиоца на штету окривљеног преиначити првостепену
пресуду и у корист оптуженог у погледу одлуке о кривичној санкцији.
Претходним Закоником било је предвиђено у одредби члана 380.
став 1. ЗКП да другостепени суд поводом жалбе мора увек по службеној
дужности да испита да ли постоје таксативно назначене повреде одредаба
кривичног поступка из члана 368. ЗКП и да ли је на штету оптуженог повређен кривични закон (члан 369).
Према важећем Законику о кривичном поступку испитивање првостепене пресуде по службеној дужности, стриктно по слову закона, сведено је, дакле, само на свеобухватно испитивање одлуке о кривичној
санкцији и то у погледу повреде кривичног закона у том делу и неправилне одлуке о кривичној санкцији поводом постојања макар једне благовремене и дозвољене жалбе изјављене у корист оптуженог као и на могућност другостепеног суда да супротно правцу изјављене жалбе преиначи
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првостепену пресуду и у корист оптуженог у делу одлуке о кривичној
санкцији, иако је жалба изјављена на штету окривљеног.
У судској пракси као спорно поставило се питање поступања другостепеног суда у процесној ситуацији када се жалбом на првостепену
пресуду не указује на постојање неке околности које трајно искључује
кривично гоњење, најчешће је реч о апсолутној застарелости кривичног
гоњења или на повреду кривичног закона на штету окривљеног и у вези
тога одлуке другостепеног суда.
Уједно, одредбом члана 459. ЗКП прописано је да ће другостепени
суд пресудом усвојити жалбу и преиначити првостепену пресуду ако сматра да с обзиром на утврђено чињенично стање у првостепеној пресуди постоји повреда из чл. 439. и 441. овог законика, а према стању ствари и у
случају повреде из члана 438. став 1. тач. 1, 7, 9. и 10. овог законика као и
да ће пресуду којом преиначује првостепену пресуду другостепени суд донети и у случају када поступа на основу члана 451. ст. 2. и 3. овог законика.
С обзиром да је у знатној мери ограничено испитивање првостепене пресуде по службеној дужности од стране другостепеног суда, већ је
заузет став судске праксе да се ради о правној празнини у важећем ЗКП и
да се у жалбеном поступку питање застарелости кривичног гоњења може
испитивати по службеној дужности само уколико је до исте дошло у периоду након истека рока за жалбу па до доношења другостепене одлуке, а
на основу овлашћења из одредбе члана 459. став 1. реченица друга, у вези
са чланом 451. ст. 2. или 3. ЗКП, у зависности од тога ко је уложио жалбу.
По истом основу, другостепени суд је овлашћен да испитује и повреде закона уколико је, након истека рока за жалбу а до доношења другостепене
одлуке, кривични закон промењен утолико што је дошло до декриминације кривичног дела (повреде члана 439. тачка 1. ЗКП) или закон треба применити као блажи (повреда члана 439. тачка 2. ЗКП у вези члана 5. КЗ)
услед чега је наступила застарелост кривичног гоњења.
Сматрамо да постоји сагласност кривичних одељења свих апелационих судова па и стручне јавности у целини да је неопходно, уважавајући и
нови концепт кривичног поступка који је акузаторског типа, при наредној
измени законика обим испитивања првостепене пресуде по службеној дужности (члан 451. ст. 2. и 3. ЗКП) проширити не само на испитивање оних
повреда закона до којих је дошло након истека рока за жалбу већ и на, што
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би било најбоље решење, испитивање побијане пресуде од стране другостепеног суда у погледу појединих процесних повреда као и неких повреда
кривичног закона независно од тога када су настале и да ли су уочене од
жалиоца, на начин сличан како је то било регулисано у претходном ЗКП.
У погледу примене одредби о обиму испитивања првостепене пресуде указујемо на текуће предмете по жалби у којима је окривљени побијаном пресудом оглашен кривим за кривично дело за које је наступила апсолутна застарелост кривичног гоњења (могућа је и евидентна релативна
застарелост) али да постоји и нека од осталих околности које трајно искључују кривично гоњење, нпр., пресуђена ствар, амнестија и сл., које
иако имају различиту правну природу у процесном смислу су истог значаја као и застарелост и не би се смеле занемарити а, такође и на могућност
да је окривљени првостепеном пресудом оглашен кривим за радње које
према чињеничном опису у изреци, саме по себи, не представљају кривично дело или је реч о обавезној примени блажег закона и сл., и у таквој
ситуацији, по нашем мишљењу, и без обзира на то што се у жалби не указује на ове повреде закона, другостепени суд испитујући пресуду па и само у делу законитости и правилности изречене одлуке о кривичној санкцији не би смео да не реагује на ове очигледно постојеће процесне околности и повреде материјалног закона и да жалбу одбије и тако верификује
кривичну санкцију која се треба потом извршити као правноснажно изречена, са свим њеним правним и осталим последицама, а без обзира што се
на ове очигледне повреде законитости жалбом изричито не указује. Имајући у виду кривичноправна и кривичнопроцесна начела као што је начело законитости у материјалном и процесном смислу, право на правично
суђење, предмет и сврху законика и др., чиме се остварује право државе
на кажњавање (ius puniendi) али и могућност подношења ванредног правног лека (захтева за заштиту законитости) који би се оценио основаним
или евентуално у поступку по уставној жалби и довео до укидања правоснажне пресуде управо због тих већ уочених повреда закона које у поступку до правноснажности пресуде нису отклоњене, другостепени односно жалбени суд, не би могао игнорисати очигледне незаконитости побијане пресуде бар у одређеним случајевима и потврдити такву пресуду и на
тај начин дати правну снагу тако изреченој кривичној санкцији која садржи ретрибутивне елементе у већој или мањој мери а при томе није у материјалном или формалном смислу у закону утемељена. Оваква одлука би
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била не само противзаконита већ и неуставна у смислу одредбе члана 34
став 1 и 4 Устава РС.
Претрес пред другостепеним судом
Одредбом члана 449. став 1. ЗКП прописано је да ће се претрес
пред другостепеним судом одржати ако је потребно да се због погрешно
или непотпуно утврђеног чињеничног стања изведу или понове докази који су изведени или одбијени од стране првостепеног суда, а постоје оправдани разлози да се предмет не врати првостепеном суду на поновни главни претрес. Међутим, у пракси није мало предмета у којима је неопходно
претрес пред другостепеним судом одржати једино због учињене битне
повреде одредаба кривичног поступка, на коју се жалбом указује, што није изричито прописано у законику, осим ако се ова могућност не доведе у
везу са одредбом члана 455. став 2. ЗКП. Ради се најчешће о процесној ситуацији када није могуће поново укинути првостепену пресуду, изјављена
је жалба са одређеним основом и правцем побијања пресуде, утврди се у
седници већа постојање битне повреде одредаба кривичног поступка, нпр.
изрека која је неразумљива или противречна сама себи или су погрешно
примењене друге процесне одредбе тако да се претрес мора одржати једино због тога да се отклони битна повреда поступка а не због чињеничног
стања које је иначе правилно и потпуно утврђено и не би се могло основано оспоравати.
Одредбом члана 450. став 5. ЗКП прописано је да овлашћени тужилац може, с обзиром на резултат претреса, изменити оптужницу у корист оптуженог или, ако се оптужени сагласи, у целини или делимично
одустати од оптужбе. Ова одредба је јасна, о томе да се оптужба на претресу пред судом другог степена може изменити само у корист оптуженог, али се може поставити питање које је од значаја за праксу да ли се ради о измени оптужбе у корист оптуженог када измена није у корист оптуженог али га бар у формалном смислу и не доводи у неповољнију ситуацију односно није на његову штету већ је у том смислу индиферентна односно истог значаја у чињеничном и правном смислу као и дотадашњи
текст оптужбе. Уочава се да постојећа судска пракса ипак прихвата у неким случајевима и овако измењене оптужне акте од стране тужиоца којима се чињенично стање усклађује након изведених доказа на претресу
пред другостепеним судом и када измена оптужбе и на томе заснована
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осуђујућа пресуда по свом значају и није у корист оптуженог, што може
бити спорно и са уверљивим аргументима истицано од стране одбране
имајући у виду наведену одредбу законика, са тезом да је реч о измени
оптужбе која је у суштини на штету окривљеног, јер тужилац мења постојећи чињенични опис за који налази да није у конкретном случају прилагођен утврђеном чињеничном стању и оцени доказа на којој је заснована
пресуда и да таквом изменом, коју би суд прихватио, доводи окривљеног
у неповољнији положај.
У смислу цитиране одредбе и њеног ужег и језичког значења измена оптужбе на претресу пред другостепеним судом у корист оптуженог
би могла бити само измена која је по садржају у интересу оптуженог, на
блажу правну квалификацију кривичног дела или у оквиру исте правне
квалификације у погледу појединих облежја објективне или субјективне
природе које том кривичном делу дају лакши вид нпр, лакши облик кривице, мања повреда заштићеног добра односно тежина последице и сл,
или евентуално другог али лакшег кривичног дела, док би се већи број
осталих измена оптужбе, и уз дужну опрезност при оцени, ипак могле
сматрати таквим да нису у корист оптуженог па и да могу бити на штету
оптуженог, без обзира што се ради о истој правној квалификацији.
Међутим, с обзиром да се на претрес пред другостепеним судом
сходно примењују одредбе о главном претресу неопходно је имати у виду
и прихваћену судску праксу која се односи на објективни идентитет оптужбе и пресуде што у неким случајевима омогућава измену чињеничног
описа из изреке првостепене осуђујуће пресуде од стране и другостепеног
суда након одржаног претреса. Наиме, када суд код истог чињеничног
стања, радњу извршења дела за коју је окривљени оптужен означи као повреду друге бланкетне норме уместо наведене у оптужном акту, није прекорачена оптужба, ако та измена правни положај окривљеног и његово
право на одбрану не чини тежим у односу на оптужење. Тако на пример
суд је овлашћен да мења облик непрописне вожње означен у оптужном
акту и да тиме не повреди објективни идентитет дела из оптужбе, ако уместо опште одредбе о непрописној вожњи нађе да се ради о повреди посебне норме, конкретно чланом 30. став 1. раније важећег Закона о основама
безбедности саобраћаја на путевима (а таквих предмета још има у раду
иако је ступио на снагу нови Закон о безбедности саобраћаја на путевима)
било је прописано да је возач дужан да обрати пажњу на пешака који се
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налази на коловозу или ступа на коловоз и када се кршење ове одредбе
окривљеном ставља на терет, а суд, па и на претресу пред другостепеним
судом, утврди да се ради о повреди одредбе члана 111. истог закона, што
представља посебну норму, да окривљени као возач који је вршио скретање на бочни пут на чијем улазу не постоји обележен пешачки прелаз није
скретање вршио смањеном брзином тако да не угрожава пешаке који су
већ ступили на коловоз, суд (па и другостепени суд по одржаном претресу) би био овлашћен да мења облик непрописне вожње а да при томе не
повреди објективни идентитет, односно уместо опште норме како је тужилац квалификовао, примени посебну норму која се односи на конкретан
случај које правило би се могло применити и на неке сличне случајеве не
само код кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја. Иначе, и
актуелни Закон о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'' 41/09) у одредбама чланова 23. и 99. регулише наведено питање
обавезе возача према пешацима.
Једно од питања које заслужује пажњу је и могућност учешћа
стручног саветника као процесног субјекта на претресу пред другостепеним судом. Наиме, одредбом члана 125. став 2. ЗКП одређено је да странка може изабрати и пуномоћјем овластити стручног саветника када орган
поступка одреди вештачење, члана 126. став 1. ЗКП да стручни саветник
има право да буде обавештен о дану, часу и месту вештачења и да присуствује вештачењу, да у току вештачења прегледа списе и предмет вештачења и предлаже вештаку предузимања одређених радњи, да даје примедбе на налаз и мишљење вештака, да на главном претресу поставља питања
вештаку и да буде испитан о предмету вештачења, док је одредбом члана
450. став 6. ЗКП прописано да одредбе о главном претресу пред првостепеним судом сходно ће се примењивати и на претресу пред другостепеним судом, ако овим закоником није другачије одређено.
Као спорно се поставило питање учешће стручног саветника на
претресу пред другостепеним судом када стручни саветник није учествовао на главном претресу пред првостепеним судом иако је у поступку из
те области обављено вештачење, али окривљени није такву могућност користио па тек на претресу пред другостепеним судом приступи стручни
саветник, по правилу ангажован од оптуженог, преда суду пуномоћ и буде
предложено од стране одбране да надаље учествује у поступку (на претресу), уз коришћење процесних права предвиђених у ЗКП а нарочито да даје
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примедбе на налаз и мишљење вештака, поставља питања вештаку чије
испитивање на претресу је одређено или је другостепени суд до тада нашао да је довољно само да изврши увид у налаз и мишљење вештака и, на
крају, да буде испитан о предмету вештачења.
У појединим предметима прихваћено је на претресу учешће стручног саветника иако претходно није суделовао на главном претресу и није
ангажован након одређеног вештачења пред првостепеним судом и сматрамо да је такав став другостепеног суда правилан и на закону заснован,
јер се ради о сходној примени одредаба о главном претресу и да нема
основа се учешће стручног саветника онемогући. Ово би се могло оправдати и одредбом става 4. члана 450. ЗКП да странке и бранилац могу на
претресу износити чињенице и предлагати доказе који су наведени у жалби или су у вези са тим доказима па би се тако учешће стручног саветника
могло довести у везу са оспоравањем у жалби налаза и мишљења вештака
и на томе заснованом чињеничном стању пред првостепеним судом.
Са друге стране, постоји мишљење да се цитирана законска одредба да странка може изабрати и пуномоћјем овластити стручног саветника
када у том поступку буде одређено вештачење, мора схватити тако да се
тај временски период не може обухватити и поступак пред другостепеним
судом ако то већ није учињено благовремено у првостепеном поступку
непосредно по одређивању конкретног вештачења или бар до окончања
главног претреса, те да у тој ситуацији када пред судом другог степена на
претресу стручно лице поднесе пуномоћје том суду како би учествовало у
испитивању вештака, не би могао стећи у формалном смислу својство
стручног саветника као процесног субјекта, дакле и да му се омогући да
поставља питања вештаку, да ставља примедбе на налаз и мишљење и да
буде испитан о предмету вештачења већ евентуално да поступа једино као
консултант одбране односно лица које га је ангажовало и у том ограниченом обиму учествује на претресу.
Битне повреде одредаба кривичног поступка
из члана 438. став 2. тачка 2. ЗКП
Одредбом члана 438. став 2. тачка 2. ЗКП прописано је да битна
повреда одредаба кривичног поступка постоји када је изрека пресуде противречна сама себи или су разлози пресуде противречни изреци, или ако
пресуда уопште нема разлога или у њој нису наведени разлози о чињени264
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цама које су предмет доказивања или су ти разлози потпуно нејасни или у
знатној мери противречни, или ако о чињеницама које су предмет доказивања постоји знатна противречност између онога што се наводи у разлозима пресуде о садржини исправа или записника о исказима датим у поступку и самих тих исправа или записника, па због тога није могуће испитати законитост и правилност пресуде. Ова процесна повреда значајно се
разликује од повреде из члана 368. став 1. тачка 11. претходно важећег
ЗКП која је била предвиђена тако да у погледу цитираних недостатака није била релативизована додатним утврђењем другостепеног суда да поједини назначени недостаци у изреци и образложењу пресуде морају бити
од таквог утицаја да онемогућавају да се због тога испита законитост и
правилност пресуде, па је већ и само утврђење постојања неке од тих повреда од стране суда, будући да се радило о апсолутно битној повреди,
имало за последицу укидање првостепене пресуде било да се на ову повреду указивало жалбом или је њено постојање утврђено по службеној дужности. У актуелном Законику о кривичном поступку а нарочито у циљу
ефикаснијег одвијања кривичног поступка и смањења укидања првостепених пресуда, али уз обезбеђење процесних гаранција учесницима у поступку, недостаци у образложењу пресуде макар и значајни у виду битне
противречности разлога са изреком пресуде па чак и противречности изреке самој себи као и знатних недостатака и изосталих разлога о појединим чињеницама које су предмет доказивања, немају више такав значај да
би неизоставно и у сваком случају морали довести до укидања пресуде.
Зависно од природе процесне повреде оцењује се у сваком случају да ли
је констатована повреда нпр. недостатак разлога о релевантној чињеници
или знатна противречност у сваком конкретном случају фактички имала
штетан утицај на донету пресуду односно каузална веза између те повреде
и законитости и правилности побијане пресуде и да ли је могуће ипак и
поред постојећих недостатака на које се жалбом указује закључити да је
пресуда правилна и на закону заснована. При томе се свакако мора имати
у виду да је другостепени суд у смислу одредбе члана 460. став 1. ЗКП у
обавези да у својој одлуци ваљано оцени жалбене наводе што подразумева садржајну и суштинску анализу и потпуни осврт на ставове из жалбе и
питања на које се указује са тезом да побијана пресуда садржи одговарајуће недостатке. Није довољно да образложење буде површно или искључиво упућујућег карактера на разлоге првостепеног суда и да у претежном
делу садржи парафразирање законског текста, већ мора да садржи соп265
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ствене разлоге којима се нарочито у случају да се жалба одбија и пресуда
потврђује односно жалба усваја и пресуда преиначава, ако је неопходно у
битном употпуњују дати разлози првостепеног суда који могу бити мањкави, изостали или међусобно противречни себи и изреци пресуде али
другостепени суд нађе побијану пресуду не треба укинути.
Можемо навести неколико примера када и поред констатованих
недостатака и противречности у побијаној пресуди, а према природи ствари и имајући у виду начин на који је сада прописана повреда из члана 438.
став 2. тачка 2. ЗКП, другостепени суд треба да размотри могућност да
сопственим разлозима у одлуци употпуни или коригује разлоге првостепеног суда у неопходној мери и да имајући у виду садржину изведених и
оцењених доказа не укине првостепену пресуду. У извесном броју првостепених ослобађајућих пресуда у изреци је наведено да се окривљени
ослобађа од оптужбе на основу члана 423. тачка 2. ЗКП, јер није доказано
да је учинио кривично дело за које се оптужује, док из дела образложења
произилази, а понекад се изричито наводи у разлозима, да је ослобођен од
оптужбе на основу члана 423. тачка 1. ЗКП, да дело за које се оптужује по
закону није кривично дело. Због ове противречности као значајног пропуста првостепене пресуде су често укидане, али сматрамо да се најпре мора
имати у виду одредба законика (члан 428. став 9) да ће се у изреци пресуде навести за које дело се оптужени ослобађа од оптужбе а у образложењу
пресуде изнети разлози за такву одлуку. У судској пракси је постојало и
схватање, да је довољно да се у образложењу пресуде наведу правилни
разлози за ослобођење од оптужбе те да противречност са изреком пресуде у питању основа не мора, по правилу, бити увек од одлучног значаја у
смислу битне повреде одредаба кривичног поступка. Наиме, када је изреком првостепене пресуде одлучено да се оптужени ослобађа од оптужбе
због недостатка доказа да је учинио кривично дело у неким случајевима у
образложењу ове пресуде а нарочито када суд нађе нпр. да је у питању
грађанскоправни однос код кривичног дела преваре, или привредноправни (трговински) однос код кривичног дела злоупотреба овлашћења у привреди и сл. дају се такви разлози да суд истовремено правилно наводи и
утврђује да није доказано да је оптужени извршио предметно кривично
дело како је описано у оптужном акту и то се и више или мање јасно може
закључити из датих разлога али, такође, наводи и да чињенично стање које је суд утврдио оценом изведених доказа о заиста предузетим радњама
оптуженог у конкретном случају, упућује да се не ради о кривичном делу
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већ нпр. облигационо правном односу и да због тога постоји основ за
ослобађање од оптужбе јер није у питању кривично дело, тако да се овакви разлози у суштини не би морали сматрати у битном противречни изреци само због тога што је у разлозима пресуде наведено и да постоји
основ за ослобађања од оптужбе по члану 423. тачка 1. ЗКП. Ово све уз
услов да се из образложења пресуде и поред одређених противречности
ипак може закључити да првостепени суд правилно утврђује, према стању
ствари, да није доказано постојање субјективног или објективног обележја предметног кривичног дела нпр. да је оптужени поступао у намери да
себи или другом прибави противправну имовинску корист или да је као
одговорно лице поступао у намери да прибави противправну имовинску
корист за предузеће у коме је запослен или други субјект привредног пословања који има својство правног лица односно да је лажним приказивањем или прикривањем чињеница доводио у заблуду друго лице и тиме га
навео да нешто учини на штету своје и туђе имовине, или на прописани
начин грубо повредио овлашћења у погледу располагања, коришћења и
управљања имовине и др. О томе се у првостепеној пресуди износе одговарајући разлози засновани на садржини изведених доказа које је суд правилно ценио веродостојним у вези са дугогодишњом пословном сарадњом
и успостављеним односом поверења, објективне тешкоће које су настале
у пословању по закључењу правног посла и мимо доприноса оптуженог,
одсуство лажног приказивања или прикривања чињеница, уредно измиривање обавеза у ранијем периоду, спремност за измирење обавезе и делимично испуњене обавезе и др, па наведене чињенице уколико су у правилно утврђене и произилазе недвосмислено из садржине изведених доказа
без обзира на одређене пропусте као и понекад битне противречности у
образложењу пресуде и између изреке и разлога као и самој изреци у погледу основа за доношење ослобађајуће пресуде, с обзиром да је сада реч
само о релативно битној повреди одредаба кривичног поступка, не морају
имати такав значај да су од утицаја на законито и правилно пресуђење и
правилну примену кривичног закона.
Ако другостепени суд закључи да се ради о противречности изреке првостепене пресуде самој себи у смислу ове процесне повреде када
постоји противречност између правне квалификације предметног кривичног дела за које је оптужени оглашен кривим и које је квалификовано по
једном кривичном закону, нпр. Кривичном закону Републике Србије или
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Основном кривичном закону који је важио у време извршења кривичног
дела, пре 1.1.2006. године, а истовремено су опште одредбе укључујући и
о изрицању и одмеравању кривичне санкције примењене по одредбама
Кривичног законика који је касније ступио на снагу и важи у време изрицања пресуде, што све заиста изреку чини противречном самој себи а најчешће и дате разлоге о примени материјалног права на шта се у жалби
указује, треба размотрити и могућност, ценећи границе испитивања пресуде и наводе жалбе, ако је побијана пресуда у преосталом делу правилна
и на закону заснована, да се и ова процесна повреда отклони преиначењем
првостепене пресуде тако што ће другостепени суд дати правилну правну
квалификацију кривичног дела имајући у виду одредбе о временском важењу кривичног закона и обавезној примени блажег закона. Ово због тога
што се не могу комбиновати кривични закони (одредбе општег и посебног
дела) са различитим временским важењима у односу на исто кривично дело, већ је неопходно утврдити упоређивањем закона који закон се у конкретном случају има применити, у смислу одредбе члана 5. КЗ, што би
подразумевало да и чињенични опис изреке пресуде садржи законска обележја предметног кривичног дела према закону који се има применити.
Подсећања ради, треба навести и да, иако се у пракси то ретко чини, другостепени суд се при образлагању својих ставова може позивати и
на одредбе Устава и одлуке Уставног суда с обзиром да се непосредно примењују одредбе о правима и слободама грађана а расправљајући поједино
спорно правно питање у образложењу се могу навести и одговарајуће одлуке Европског суда за људска права и одредбе Европске конвенције о заштити људских права и слобода, које су саставни део домаћег правног поретка.
Одредбом члана 6. став 1. Европске конвенције предвиђено је право на правично суђење у коме није изричито прописано али се тумачи да
подразумева и обавезу судова да образложе своје одлуке будући да тиме
објашњавају своју делатност као државни органи, тако да се странкама у
спору покаже да су саслушани и да су узети у обзир њихови ставови, при
чему се не тражи и детаљан одговор на сваки аргумент жалбе. У појединим одлукама Европског суда заузет је став да није потребно дати одговор на сва покренута питања, да се узимају у обзир и разлике у погледу
законског одређења поједине државе уговорнице и правна схватања која
се односе на доношење и састављања пресуде, али да у одређеним околностима може доћи до кршења овог права ако домаћи судови не одговоре
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на одговарајуће поднеске и наводе жалиоца који нису очигледно неосновани или ако погреше у оцени и образложењу које се одражава на правичност поступка. Ово би могло подразумевати и да другостепени суд, према
стању ствари, у појединим случајевима својим разлозима отклони недостатке и противречности у образложењу првостепене пресуде. Стога и
обавеза давања одговора на наводе жалбе зависи од природе одлуке и
свих околности случаја али се не може прихватити и представља означену
повреду права изостанак расправљања и давања одговора на суштинске
елементе окривљеног у жалби.
Бланкетна диспозиција кривичног дела и ожалбена пресуда
Поједина кривична дела у свом законском одређењу садрже бланкетну диспозицију код које постоји међузависност и неодвојивост бланкетне норме и одговарајућег материјалноправног прописа који употпуњује ову норму и представља саставни део предметног кривичног дела. Ово
значи, начелно, да је неопходно у изреци нарочито осуђујуће пресуде
(члан 424. став 1. тачка 1. ЗКП) и образложењу ове пресуде (члан 428.
став 8. ЗКП) навести материјалноправни пропис од ког зависи и постојање кривичног дела, јер ако се то не учини пресуда нема разлога којима се
суд руководио при решавању правних питања. Међутим, у постојећој
пракси, изузев када су у питању кривична дела против безбедности јавног
саобраћаја а делом и против опште сигурности, врло често како у диспозитиву оптужног акта тако и у изреци пресуде није наведен, а понекад ни
након што је првостепена пресуда једанпут укинута и на то указано, бланкетни пропис тако да се у поступању другостепених судова појављује дилема у том случају и може се уочити и различито поступање (одлуке) а
посебно када се на такав пропуст жалбом указује.
По нашем мишљењу, овде се не може дати изричит одговор и процесне ситуације могу бити различите. Као пример може се навести кривично дело злоупотреба овлашћења у привреди из члана 238. КЗ а сличне
природе су и још нека кривична дела против привреде и друга кривична
дела. У чињеничном опису се груба повреда овлашћења од стране одговорног лица у управљању, располагању и коришћењу имовином као учиниоца у недовољној мери конкретизује и његова радња односно поступање противно одговарајућем пропису и тачно назначеном овлашћењу које
би морало произилазити из одређеног прописа или правног акта често се
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не прецизира, али је ипак дат опис радње са последицом заснован на утврђеном чињеничном стању при чему је, уз правилну оцену изведених доказа која се не може основано оспорити односно са извесношћу од стране
првостепеног суда у неким случајевима утврђено да је: нпр. лажним приказивањем чињеница доведено у заблуду лице у другом субјекту привредног пословања, употребом фалсификованих исправа, стварањем или држањем недозвољених вредносних фондова и да је прибављена противправна имовинска корист за своје или друго предузеће и, конкретно, да
већ приликом закључења правног посла није постојала спремност окривљеног као одговорног лица да се уговорна обавеза изврши, издате су менице без покрића односно које се нису могле наплатити, нису постојала у
то време потраживања према другим субјектима већ само дуговања у
знатним износима, пословни рачун у привредном субјекту у ком окривљени има својство одговорног лица је био у дуготрајној блокади, није било
прилива средстава нити се могао очекивати што је на крају резултирало и
престанком постојања односно стечајем тог субјекта тако да је ова обавеза као и према другим субјектима дефинитивно остала неизмирена или се
ради о пословању које је несумњиво противно добрим пословним обичајима и интерним актима и сл. У таквим случајевима када је очигледно
утврђено да је поступано противно овлашћењу одговорног лица као и у
намери прибављања имовинске користи у смислу законског обележја кривичног дела иако није наведен бланкетни пропис противно коме је окривљени поступао нпр. одредба из Закона о привредним друштвима и која
тачна овлашћења је кршио, али су све остале чињенице правилно утврђене, поставља се питање како другостепени суд да поступи и да ли само
због тога што није наведен пропис односно правни акт који је окривљени
кршио и из ког проистиче његово овлашћење, на шта се у жалби указује,
треба, по правилној примени закона, окривљеног ослободити од оптужбе
како је у појединим случајевима и учињено правноснажном пресудом.
Према подацима који су нам доступни донето је више другостепених одлука у којима је због недостатка бланкетног прописа у изреци и разлозима
првостепене пресуде преиначена првостепена осуђујућа пресуда и окривљени ослобођен од оптужбе на основу члана 423. тачка 1. ЗКП, јер дело
на које се оптужба односи није кривично дело, односно потврђена због
тога донета првостепена ослобађајућа пресуда.
У таквим процесним ситуацијама могуће је да се жалбом на наведени недостатак првостепене пресуде и не указује а чињенично стање је у
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битном правилно и потпуно утврђено, али ако се у жалби истиче да нпр.
изрека није разумљива или да пресуда не садржи разлоге о одлучним чињеницама у вези грубе повреде овлашћења у погледу управљања, располагања и коришћења имовином због недостатка бланкетног прописа, другостепени суд ће заузети став о томе при чему је, иако смо свесни да се
може подвргнути критици, могуће и да сам у појединим случајевима, према стању ствари, употпуни својим разлозима разлоге дате од стране првостепеног суда, уколико се чињенично стање и примена кривичног закона
основано не може оспоравати, тако да у другостепеној одлуци наведе а
према подацима из списа предмета, и одговарајући пропис на коме се заснива грубо кршење овлашћења и да тиме обезбеди начело образложене
судске одлуке на коју оптужени као странка има право. Ови подаци о
овлашћењима које је одговорно лице кршило могу проистицати и из садржине изведених доказа који нису оспорени нпр, када је то наведено у писаној документацији, у налазу и мишљењу вештака и сл.
При разматрању овог питања неопходно је имати у виду и то да је
у судској пракси већ заузет став да се навођење бланкетног прописа и
овлашћења које се злоупотребљава не односи на све облике овог кривичног дела, па ни на дело из тачке 2. става 1. члана 238. КЗ, када је дело извршено лажним приказивањем или прикривањем чињеница и на тај начин
довођења у заблуду органа управљања. Овде је реч о инкриминисаним
радњама које представљају типичан облик преваре у привредном пословању од стране извршиоца који има својство одговорног лица и предузима
радњу лажним приказивањем или прикривањем чињеница и поступа најчешће у намери да за своје правно лице прибави противправну имовинску
корист у трговинским односима коју и реализује тако да није неопходно
навођење у таквом случају и конкретног прописа којег се није придржавао обмањујући пасивног субјекта и наводећи га да предузме радњу на
штету своје имовине.
Апсолутно битне повреде одредаба кривичног поступка
које не захтевају укидање пресуде
Одредбом члана 458. став 1. ЗКП прописано је да ће другостепени
суд решењем усвојити жалбу и укинути првостепену пресуду и предмет
вратити на поновно суђење ако утврди да постоји битна повреда одредаба
кривичног поступка, осим случајева из члана 459. став 1. овог законика,
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којом одредбом је прописана могућност да другостепени суд усвоји жалбу и преиначи првостепену пресуду и према стању ствари у случају повреда члана 438. став 1. тач. 1, 7, 9. и 10. овог законика. По правилу, битне
повреде одредаба кривичног поступка доводе до укидања првостепене
пресуде али како у важећем тако и у претходном ЗКП предвиђена је могућност да када утврди постојање процесних повреда из члана 438. став 1.
тач. 1, 7, 9. и 10. Законика другостепени суд побијану пресуду и преиначи.
Ова законска могућност, по нашем мишљењу, није коришћена увек када
је постојала и због тога би се на то осврнули. Неспорно је да је преиначење пресуде неминовно када је реч о битној повреди из члана 438. став 1.
тачка 1. ЗКП која се односи на поуздано утврђено постојање околности
које трајно искључују кривичног гоњење, с тим што се овде првенствено
има у виду да је наступила застарелост кривичног гоњења али практично
исти значај има и утврђена околност да је ствар правоснажно пресуђена и
остале околности таквог значаја, као и да ће до преиначења пресуде доћи
ако се утврди да постоји повреда из тачке 7, да је суд повредио одредбе
кривичног поступка у погледу постојања оптужбе овлашћеног тужиоца
односно одобрења надлежног органа. Међутим, сложеније је питање и у
пракси се ретко користи могућност преиначења првостепене пресуде у
случају утврђене битне повреде из тачке 9. става 1. члана 438. ЗКП, када
је пресудом оптужба прекорачена и у неким случајевима из тачке 10, када
је пресудом повређена одредба члана 453. ЗКП. Указали би на неке примере из праксе у којима би постојала могућност да се првостепена пресуда преиначи јер природа прекорачења оптужбе није таква да захтева да се
првостепена пресуда обавезно мора укинути а уз одговарајуће кориговање
у чињеничном стању које је могуће извршити и код повреде забране преиначења на штету оптуженог.
У појединим предметима утврђено је постојање битне повреде одредаба кривичног поступка која се састоји у прекорачењу оптужбе у случају када се окривљени изреком првостепене пресуде за један облик радње извршења кривичног дела огласи кривим а за други алтернативни облик истог дела ослободи од оптужбе или када код оптужбе за продужено
кривично дело за неке радње буде оглашен кривим а за преостале радње
ослобођен од оптужбе или оптужба одбијена нпр. због застарелости и сл.
У овим случајевима, по правилној примени закона, првостепени суд је морао из изреке осуђујуће пресуде изоставити алтернативни облик радње
који није доказан односно код продуженог кривичног дела окривљеног
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огласити кривим само за оне радње које улазе у састав продуженог кривичног дела за које је утврђено да је учинио а у погледу преосталих радњи
за које нема доказа или су застареле дати одговарајуће разлоге у образложењу пресуде. У овим ситуацијама првостепене пресуде се готово увек
укидају, али сматрамо да се може применити наведена законска могућност да се првостепена пресуда, па и када није до тада укидана, преиначи
тако што ће другостепени суд, ако не постоји неки други разлог за укидање пресуде и ако се погрешно поступање суда само у томе испољава а при
томе заузме и став да је осим прекорачења оптужбе изрека и противречна
сама себи што је релативна повреда поступка, својом пресудом преиначити побијану пресуду и окривљеног огласити кривим уз одговарајући чињенични опис који треба навести за један од алтернативних облика радње
кривичног дела односно за поједине радње (или радњу) продуженог кривичног дела за које налази да је правилно и потпуно утврђено чињенично
стање и изрећи кривичну санкцију а у образложењу другостепене пресуде
наведе да други облик алтернативне радње односно неке од радњи које по
наводима оптужбе улазе у састав продуженог кривичног дела нису само у
том делу доказане и сл. што је иначе морао да учини првостепени суд.
Ово би се могло применити и још у неким случајевима прекорачења
оптужбе, нпр. када у оквиру исте правне квалификације и истог чињеничног
догађаја у временском и просторном смислу који је предмет оптужбе првостепени суд утврди, без претходне измене оптужбе од стране тужиоца, да је
наступила тежа последица кривичног дела и само у том делу изађе из контекста оптужнице и окривљеног огласи кривим и сл., па и тада, и према стању
ствари, може се размотрити и преиначење првостепене пресуде.
У погледу повреде начела reformatio in peius (члан 453. ЗКП), прописано је да ако је изјављена жалба само у корист оптуженог, пресуда се
не сме изменити на његову штету у погледу правне квалификације кривичног дела и кривичне санкције. Стриктно по слову закона, забрана се
односи само на правну оцену дела и кривичну санкцију а не и на утврђено
чињенично стање, али је ипак у пракси прихваћен став и не доводи се у
питање да када је првостепена пресуда укинута само по жалби у корист
окривљеног, не може се у новом поступку утврђивати ни чињенично стање неповољније за окривљеног чак и када је у питању иста правна квалификација кривичног дела. То значи да и када је у поновљеном поступку
оптужница измењена на штету окривљеног тако што су стављене на терет
273

Билтен Врховног касационог суда
радње које нису биле у опису дела раније оптужбе по којој је донета првостепена пресуда, која је укинута по жалби браниоца односно окривљеног
у том делу, дејство наведеног начела односно забране за убудуће и даље
важи тако да суд не би могао окривљеног огласити кривим, макар и у
оквиру исте правне квалификације, за инкриминисану радњу или део који
је накнадно унет у оптужбу или је суд сам утврди нпр. за већи износ прибављене имовинске користи, већи број оштећених лица, и сл., без обзира
што не заснива тежу правну квалификацију кривичног дела. У таквим ситуацијама када је дошло до повреде одредбе члана 453. ЗКП односно битне повреде из члана 438. став 1. тачка 10. ЗКП, која је испољена у утврђеном чињеничном стању, сматрамо да је другостепени суд овлашћен да и
без одржавања претреса пред другостепеним судом, према стању ствари,
и на основу одржане седнице већа другостепеног суда усвајањем жалбе
окривљеног, преиначи првостепену пресуду не само у делу одлуке о кривичној санкцији већ и утврди одговарајући чињенични опис и правну квалификацију кривичног дела и да у свим елементима усклади са ранијом
првостепеном пресудом у погледу забране преиначења на штету окривљеног односно да отклони својеврсни "вишак" у утврђеном чињеничном стању на штету окривљеног због чега ова процесна повреда у конкретном
случају и постоји. Ово би могао бити изузетак од правила да другостепени суд у седници већа може преиначити првостепену пресуду само на
основу неизмењеног чињеничног стања односно да у седници већа не може другачије утврђивати чињенично стање.
Указујемо и на специфичност битне повреде одредаба кривичног
поступка из члана 438. став 1. тачка 4. ЗКП која постоји ако је на главном
претресу учествовао судија или судија поротник који се морао изузети.
Одредбом члана 452. ЗКП предвиђено је да се на повреду закона из члана
438. став 1. тачка 4. овог законика жалилац може позивати у жалби само
ако ту повреду није могао изнети у току главног претреса, или је изнео,
али је првостепени суд није узео у обзир. У вези са овом процесном повредом је одредба која регулише изузеће судије и судије поротника из
члана 37. тачка 4. ЗКП којом је одређено да ће судија или судија поротник
бити изузет од судијске дужности у одређеном предмету, између осталог,
ако је у истом предмету поступао и као судија за претходни поступак или
је одлучивао у потврђивању оптужнице или је учествовао у доношењу мериторне одлуке о оптужби која се побија жалбом или ванредним правним
леком и др. У ранијој пракси ова процесна повреда је цењена у непосред274
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ној вези са одредбом члана 452. ЗКП (члан 381. претходног ЗКП) која је
јасно одредила под којим условима се жалилац може позвати и указати на
ову повреду односно да је не може истицати основано у жалби ако је то
током главног претреса пропустио са знањем да учини, чиме се онемогућавало да жалилац коме је, по правилу, ова процесна повреда била позната током главног претреса али није истицао из тактичких разлога касније
ту повреду наводи у жалби. Међутим, постојећа судска пракса, превасходно заснована на одлукама Европског суда за људска права у битном је модификовала наведену процесну повреду тако што у ситуацијама које се
најчешће јављају, када је као члан већа на главном претресу поступао судија који је претходно био члан већа истог суда које је потврдило оптужницу, повреда постоји и жалилац није дужан да наводи разлоге због чега
на ову повреду раније није указивао. Као аргумент за безусловно постојање ове битне повреде која доводи до укидања пресуде истиче се пракса
Европског суда за људска права и повреда члана 6 става 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, којим је прописано да свако током одлучивања о кривичној оптужби против њега има право на правичну расправу пред независним и непристрасним судом, формираним на основу закона, под условом да се ради о радњама и одлукама
којима се може утицати на вођење и исход поступка и које објективно могу довести у сумњу непристрасност и независност суда. С обзиром да је
судија био члан ванпретресног већа у поступку испитивања оптужнице
када је цењено да ли има довољно доказа за оправдану сумњу да је окривљени учинио дело које је предмет оптужбе и за извођење окривљеног
пред суд, одлучивање у тој фази о даљој судбини поступка представља
доношење процесне одлуке од битног утицаја на положај окривљеног што
представља и разлог за обавезно изузеће и назначену битну повреду одредаба кривичног поступка без обзира да ли је то истицано на главном претресу и због чега то није учињено.
Испитивање чињеничног стања
На основу одредбе члана 440. ЗКП пресуда се може побијати због
погрешно утврђеног чињеничног стања када је суд неку одлучну чињеницу која је предмет доказивања погрешно утврдио и због непотпуно утврђеног чињеничног стања када неку одлучну чињеницу која је предмет доказивања није утврдио, а одредбе члана 83. ст. 1. и 2. ЗКП прописано је да
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су предмет доказивања чињенице које чине обележја кривичног дела, или
од којих зависи примена неке друге одредбе кривичног закона као и чињенице од којих зависи примена одредаба кривичног поступка.
Не улазећи у теоријска разматрања која су у одређеној мери и од
практичног значаја о разликовању одлучних чињеница, чињеница-индиција
и контролних чињеница, унутрашњих и спољних чињеница, позитивних и
негативних чињеница и др, сматрамо да је за судску праксу од битног значаја
питање у којој мери суд правног лека, а нарочито када је реч о жалби на првостепену пресуду, испитује поводом жалбе чињенично стање имајући у виду конкретне наводе и аргументе који су изнети у жалби. Наиме, неспорно је
да се чињенично стање не испитује по службеној дужности, али начела на
којима се заснива важећи ЗКП могу створити дилему о овом питању.
У традиционалној судској пракси до почетка примене важећег Законика о кривичном поступку, заснованој на најважнијим научним и стручним
радовима (коментари ЗКП и др), заступан је и у целости прихваћен став да
ако странка побија пресуду због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања, другостепени суд стиче потпуну иницијативу у погледу утврђивања чињеничног стања и може у оквиру жалбених разлога упутити првостепени суд да утврди чињенице које странка не истиче и да изведе и доказе које
странка не предлаже или је од њих одустала, што је у суштини значило свестрани захват суда у правцу утврђивања свих релевантних чињеница за решење кривичноправне ствари а основа за то је била одредба претходног законика о дужности суда и државних органа који учествују у кривичном поступку да истинито и потпуно утврде чињенице које су од важности за доношење
законите одлуке и са једнаком пажњом испитају и утврде како чињенице које
терете окривљеног, тако и оне које му иду у корист.
Међутим, у погледу примене актуелног ЗКП, узимајући у обзир да
је у значајној мери промењен концепт кривичног поступка и да је, између
осталог, терет доказивања оптужбе на тужиоцу и да суд изводи доказе на
предлог странака, да више не важи (или бар не у битној мери) начело истраживања материјалне истине од стране суда и других државних органа,
може бити спорно у којој мери је, поводом жалбе којом се побија чињенично стање, другостепени суд овлашћен да испитује чињенично стање
нарочито у делу на који се жалбом изричито не указује или се указује уопштеним и недовољно прецизираним разлозима. Уочљиво је да постоји, како се и примећује у стручној литератури, контрадикција између побијања
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првостепене пресуде жалбом због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања као законског основа, са једне стране, и минимизирања улоге суда у процесу доказивања и непостојања или врло ограничене могућности суда да по службеној дужности изводи доказе за утврђивање правилног и потпуног чињеничног стања, са друге стране, при чему је и даље
чињенично стање које треба правилно и потпуно да буде утврђено неопходна претпоставка за доношење правилне и на закону засноване пресуде
али и разлог за вероватно најчешће укидање првостепене пресуде.
Оспоравање правилности утврђеног чињеничног стања је оспоравање оних закључака до којих је суд дошао након спроведеног доказног
поступка о постојању или непостојању чињеница важних за пресуду тако
да је о неправилним закључцима реч када је утврђена чињеница која не
постоји или постоји у другом облику, док је непотпуно утврђено чињенично стање када је пропуштено да се утврде важне чињенице за одлуку
које су тиме остале неразјашњене.
Сматрамо, што је већ назначено у радовима о важећем ЗКП да ценећи, између осталог, и одредбе члана 415. став 3. ЗКП, да ако у току већања и гласања веће одлучи да се главни претрес поново отвори и доказни
поступак настави ради извођења још неких доказа, поступиће у складу са
чланом 414. овог законика, и чланом 350. став 2. ЗКП да председник већа
може и без предлога странака, браниоца и оштећеног наредити прибављање нових доказа за главни претрес (члан 15. став 4), доказна иницијатива
па и другостепеног суда при испитивању пресуде по жалби у погледу чињеничног стања није у потпуности искључена и да и даље постоји могућност и овлашћење суда да ако оцени да су изведени докази противречни
или нејасни и када је то неопходно да се предмет доказивања свестрано
расправи може у оквиру жалбених разлога да упути првостепени суд да
изведе и оне доказе које странке не предлажу или од којих су одустале.
При томе се мора имати у виду дух и интенција закона и избећи неоправдано широко тумачење наведене одредбе и поновно увођење истражног
начела у утврђивање чињеничног стања али и постојећи систем правних
лекова и јавни и индивидуални интерес за доношење законите одлуке.
Ванредни правни лекови прописани су тако да се захтев за заштиту
законитости не може поднети због погрешне оцене изведених доказа и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања нити због битне повреде
одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 2. ЗКП која се од277
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носи и на недостатке у образложењу пресуде који могу бити у вези са чињеницама које су предмет доказивања и на тај начин посредно са утврђеним чињеничним стањем у правноснажној пресуди, а понављање кривичног поступка, иако се може побијати чињенично стање засновано је на специфичним основима и првенствено новим доказима који нису коришћени у
досадашњем току поступка или пресуди заснованој на неваљаним доказима
чија мањкавост је касније утврђена, по правноснажности пресуде.
Ваља напоменути да се у парничном поступку ванредни правни
лек ревизија може поднети, иако у ограниченом обиму, и због погрешно
или непотпуно утврђеног чињеничног стања, и то у смислу одредби члана
407. став 2. у вези члана 403. став 2. Закона о парничном поступку а да је
у Законику о кривичном поступку изменом (''Службени гласник РС''
72/09) изостављен ванредни правни лек захтев за испитивање законитости
правноснажне пресуде, док поводом поднетог захтева за заштиту законитости каснијом изменом није више предвиђена могућност из члана 426.
тада важећег ЗКП да ако се приликом решавања о захтеву за заштиту законитости који је поднет у корист окривљеног појави знатна сумња у погледу истинитости одлучних чињеница утврђених у одлуци против које је
захтев подигнут, па због тога није могуће одлучити о захтеву за заштиту
законитости, суд ће пресудом којом решава о захтеву за заштиту законитости укинути ту одлуку и наредити да се одржи нови главни претрес
пред истим или другим стварно надлежним првостепеним судом. Имајући
све у виду, по нашем мишљењу, управо у поступку који претходи правноснажности пресуде, у ком учествује и другостепени суд одлучујући по
жалби на првостепену пресуду изјављеној и због погрешно или непотпуно
утврђеног чињеничног стања, неопходно је на начин како је то предвиђено одговарајућим одредбама, ценећи наводе жалбе не и сувише рестриктивно, узимајући у обзир и међузависност објективних и субјективних
обележја предметног кривичног дела и одлучних чињеница као целине,
свестрано и темељно размотрити чињенично стање и евентуалне недостатке који се потом, по правоснажности пресуде, не би могли ефикасно
отклонити, уз примену одредбе члана 15. став 4. ЗКП која то у одређеној
мери омогућава, чиме би се обезбедило у потпуности и право на делотворни правни лек из члана 13. Европске конвенције о људским правима
и у вези са тим право на правично суђење.
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Испитивање одлуке о кривичној санкцији
С обзиром да другостепени суд испитује побијану пресуду у делу
одлуке о кривичној санкцији не само када је овај жалбени основ истакнут,
већ и по службеној дужности када је жалба изјављена у корист оптуженог
због других основа (повреда кривичног закона и погрешно и непотпуно
утврђено чињенично стање) а не и одлуке о кривичној санкцији, и када
жалба изјављена у корист оптуженог не садржи основ и образложење
(члан 451. став 2. ЗКП) и имајући у виду и могућност да се поводом жалбе
изјављене на штету оптуженог (члан 451. став 3. ЗКП) противно предлогу
у жалби преиначи у његову корист одлука о кривичној санкцији, разматрање кривичне санкције од стране другостепеног суда поводом изјављене жалбе је у одређеној мери проширено у односу на ранији ЗКП. Може
се у пракси поставити питање опсега испитивања по жалби одлуке о кривичној санкцији ценећи и садржину разлога који су дати у жалби било тужиоца, било оптуженог односно браниоца у ситуацији када се оспорава
изречена кривична санкција првостепеном пресудом и при том наводе од
стране жалиоца само поједине олакшавајуће односно отежавајуће околности из члана 54. КЗ који утичу на избор и одмеравање кривичне санкције
али не и све околности које је иначе првостепени суд утврдио изведеним
доказима на које није било примедби или их чак није ни утврдио али су
неспорне и подаци о томе се налазе у списима предмета.
У жалбама у делу одлуке о кривичној санкцији на штету оптуженог понекад се набрајају само неке од отежавајућих околности које се у
недовољној мери конкретизују иако произилазе из изведених доказа, начелно се истиче да изреченом кривичном санкцијом неће бити остварена
сврха кажњавања или кривичних санкција у питању специјалне и опште
превенције али се не указује одређено на специфичне отежавајуће околности које су евидентне, па се на пример не наводи у жалби тужиоца да је
кривично дело учињено током времена проверавања по условној осуди,
посебна упорност испољена у извршењу кривичног дела, да је дело остварено у саизвршилаштву што је, по правилу, тежи вид испољавања противправног понашања, да је учињено продужено кривично дело сачињено из
више кривичноправних радњи, да је телесне повреде задобило више лица
а не само једно лице, да прибављена имовинска корист вишеструко превазилази квалификаторни износ и др. Сматрамо да је у таквим случајевима
другостепени суд одлучујући о кривичној санкцији, иако се жалбом тужи279
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оца на штету окривљеног изричито не указује на поједину околност која
извесно има отежавајући карактер, овлашћен да сагледа, утврди и оцени
све околности прописане у одредби члана 54 КЗ које се односе на личност
учиниоца и тежину кривичног дела, уколико произилазе из садржине изведених доказа и нису оспорене током поступка, односно утврђене су ван
разумне сумње те да све ове околности има у виду и образложи ако усвоји
жалбу ценећи при томе првенствено изнете разлоге у њој као довољне и
оправдане за одлуку о основаности жалбе. Ипак, овај став се може и оспоравати са тезом да уколико тужилац не указује конкретно на поједине
околности које имају отежавајући значај за окривљеног, другостепени суд
је строго везан наводом и предлогом жалбе тужиоца који је заснован само
на неким уоченим околностима на које се тужилац позива у жалби и прецизира их а суд не би био овлашћен да самоиницијативно цени неке додатне околности које је приметио и узима их у обзир на штету окривљеног а које у жалби нису наведене. Међутим, ако околности које је суд
утврдио у првостепеној пресуди и које се наводе у жалби на штету окривљеног истицањем да им суд није дао значај које заслужују не оправдавају, саме по себи, строже кажњавање у конкретном случају, другостепени
суд не би био овлашћен да на своју руку ценећи и околности које у жалби
тужиоца нису споменуте а које је уочио и само на основу њих изрекне
строжу казну односно кривичну санкцију.
Са друге стране, уколико се у жалби изјављеној у корист окривљеног која се усваја па и када суд супротно правцу изјављене жалбе тужиоца
преиначи пресуду у корист окривљеног у делу одлуке о кривичној санкцији
а при томе се у жалби не указује на неку олакшавајућу околност која је
утврђена или несумњиво произилази из изведених доказа али није утврђена
нити цењена у побијаној пресуди, другостепени суд би свакако био овлашћен да и ову околност утврди и цени је као олакшавајућу будући да и одредба члана 451 став 3 ЗКП то омогућава, а наиме, да и супротно правцу
побијања пресуде eх offitio цени све постојеће олакшавајуће околности на
страни окривљеног, па и оне околности које нису назначене од жалиоца, јер
их суд утврђује и по службеној дужности и да овим околностима да одговарајући значај при избору и одмеравању кривичне санкције.
Чињенице које утичу на избор и одмеравање кривичне санкције су
одлучне чињенице и предмет су доказивања тако да их првостепени суд
мора најпре све утврдити оценом изведених доказа а потом вредновати
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одлучујући о врсти и висини кривичне санкције коју ће изрећи учиниоцу
и образложити у одлуци. То значи да тек ако је одређена чињеница правилно утврђена стекли су се услови да се цени и узме у обзир при индивидуализацији кривичне санкције у конкретном случају. Међутим, ако првостепени суд погрешно утврди неку од ових чињеница или пропусти да је
утврди, у смислу законске одредбе, првостепена пресуда би се могла
успешно побијати због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања. Ипак, у пракси другостепених судова има примера да се и значајнији
пропусти у утврђивању чињеница односно околности које су од утицаја
на кривичну санкцију не санкционишу у смислу последица које производи тај жалбени основ, већ се наводи жалбе у којима се истиче да поједине
релевантне околности суд није уопште ни утврдио или их је погрешно
утврдио, цене тако да другостепени суд узима ове околности као утврђене
(утврђује) ако произилазе из садржине изведених доказа. Ово се може објаснити и ставом да пропусти у утврђивању или образлагању чињеница
које су од значаја за кривичну санкцију нису од таквог утицаја да би обавезно морали довести до тога да се првостепена пресуда само због тога
укине. У вези недостатака изреке (чињенице о личним подацима) и разлога првостепене пресуде у питању околности од значаја за кривичну санкцију мора се имати у виду и одредба члана 455. став 2. ЗКП, јер другостепени суд може доћи у ситуацију да и након укидања првостепене пресуде
у поновном поступку буде учињен пропуст у утврђивању ових чињеница
односно процесна повреда која би могла имати значај повреде из члана
438. став 2. тачка 2. ЗКП а која се тиче изречене кривичне санкције. Ови
недостаци у утврђивању чињеничног стања и побијаној пресуди би се,
према природи ствари, могли отклонити са или без преиначења побијане
пресуде, и без њеног укидања као и одржавања претреса пред другостепеним судом ако за то не постоје разлози засновани на другом жалбеном
основу, а под тим продразумевамо и могућност другостепеног суда да и
сам утврди, оцени и образложи поједине околности из члана 54. КЗ када
те околности проистичу из садржине изведених доказа и нису од странака
оспорене нити се могу основано довести у сумњу. Такође, треба имати у
виду и да је другостепени суд везан предлогом тужиоца у жалби, па иако
је у уводу жалбе наведено да се иста изјављује и због одлуке о кривичној
санкцији, другостепени суд не би могао да преиначи првостепену пресуду
у том правцу када се предлаже само укидање исте.
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Законити и незаконити докази
Одредбом члана 16. став 1. ЗКП прописано је да се судске одлуке
не могу заснивати на доказима који су, непосредно или посредно, сами по
себи или према начину прибављања у супротности са Уставом, овим закоником, другим законом или опште прихваћеним правилима међународног
права и потврђеним међународним уговорима, осим у поступку који се
води због прибављања ових доказа те је одговарајућим одредбама прописан и поступак издвајања незаконитих доказа. Одредбом члана 438. став
2. тачка 1. ЗКП предвиђено је да битна повреда одредаба кривичног поступка постоји ако се пресуда заснива на доказу на коме се по одредбама
овог законика не може заснивати, осим ако је, с обзиром на друге доказе
очигледно да би и без тог доказа била донета иста пресуда, тако да је сада
реч о релативно битној повреди одредаба кривичног поступка чије постојање суд испитује само када се на то указује жалбом, док је у претходно
важећем ЗКП, у члану 368. став 1. тачка 10, била прописана као апсолутно
битна повреда одредаба кривичног поступка на коју је другостепени суд
пазио по служеној дужности и која је обавезно имала за последицу укидање првостепене пресуде.
О законитим и незаконитим доказима објављени су многобројни
радови а овом приликом би само указали у кратким цртама на део судске
праксе овог апелационог суда у протеклом периоду имајући у виду и одредбу члана 604. важећег ЗКП да се законитост радњи предузетих пре почетка примене овог законика оцењује по одредбама ЗКП (''Службени лист
СРЈ'' 70/01... ''Службени гласник РС'' 76/10) тако да су узете у обзир и одлуке, са означењем тада важећих законских одредби, донете и за време
важења претходног ЗКП и процесних радњи које су у том периоду у поступку предузете.
а) Службене белешке које је сачинила полиција у предистражном
поступку о предузетим службеним радњама а које не садрже обавештења
прикупљена од грађана не издвајају се из списа тако да се и службена белешка о контроли извршеној у јавном саобраћају као службеној радњи
службеног лица која не садржи обавештење примљено од грађана не издваја из списа.
Издваја се из списа предмета записник о испитивању окривљеног
када је одлуком Европског суда за људска права утврђено да је при испи282
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тивању повређена одредба Европске конвенције о заштити људских права
и основних слобода.
Исказ осумњиченог према коме је јавни тужилац тражио одлагање
и потом одустао од кривичног гоњења пре започетог кривичног поступка
по поднетој оптужби а који се потом у кривичном поступку појављује као
сведок против другог лица у вези са истим догађајем, не може се користити, непосредно или посредно, као доказ на коме се заснива одлука и мора
се издвојити из списа.
Када се у списима предмета налази записник о саслушању окривљеног у фотокопији који је потписан без примедби од окривљеног, браниоца, службеног лица и записничара али није оверен печатом МУП, овај
формални недостатак није од утицаја да би због тога требало издвојити
записник из списа односно због тога записник није у супротности са правним поретком и стандардима људских права у кривичном поступку.
Поред одређених посебно издвојених поука осумњиченима, када је
у записнику о саслушању унета општа констатација да је окривљени односно осумњичени поучен о својим правима у кривичном поступку према одредбама ЗКП, околност да нису цитирана и сва друга права и одредбе ЗКП
не значи да осумњичени нису поучени о својим правима у поступку, конкретно и о правима из члана 89. став 2. ЗКП, тим пре што су записнике са
наведеном општом констатацијом потписали и осумњичени и браниоци,
без примедби. Стога се не ради о незаконито прибављеним доказима.
Недостатак потписа осумњиченог на 2. и 3. страни записника о саслушању иако мањкав у формалном смислу, суштински није могао директно довести до неприхватања записника као законитог доказа и његовог издвајања из списа јер није доведена у питање законитост поступања
при саслушању осумњиченог а нису ни изнети разлози који би издвајање
оправдали.
Тек када суд испита неко лице у својству сведока, тада ће одлучити о издвајању исказа тог лица датог у својству осумњиченог и то по завршеном доказном поступку.
Правилно је издвојен записник о саслушању малолетног лица као
осумњиченог у полицији и ради се о недозвољеном доказу, јер о саслушању
малолетног осумњиченог нису обавештена и није обезбеђено присуство лица
(родитељ, усвојилац односно старалац) из члана 65. став 2. Закона о малолет283

Билтен Врховног касационог суда
ним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних
лица, а без обзира што је саслушању присуствовао бранилац.
Када су окривљени при саслушању у МУП имали истог браниоца
али њихове одбране нису биле у колизији јер се не односе на исте радње и
догађај, не ради се о незаконитом прибављеним доказима.
б) Када је преводилац за одређени језик присуствовао испитивању
осумњиченог и потписао записник као и осумњичени и бранилац без примедби, а осумњичени је разумео шта му се ставља на терет, иако није изричито поучен или убележено у записник да може користити свој језик,
записник о саслушању у којем је учествовао и преводилац не може се издвојити из списа као незаконит доказ.
Издвојен је записник о испитивању осумњичених у преткривичном поступку у присуству браниоца када су осумњичени неписмени, матерњи језик и језик који разумеју је мађарски, али није био присутан преводилац при испитивању а српски језик је утврђен као језик поступка, с
тим да је са осумњиченима комуникација обављена на мађарском језику.
У ситуацији, када је учињен формални пропуст органа пропуста
тако да при саслушању у полицији осумњичени није поучен о праву на
употребу свог матерњег језика, али није ни указао да не разуме српски језик и да му то није матерњи језик већ је изјавио да добро влада српским
језиком и да га разуме, што је поткрепљено испитивањем сведока који је
поступао као бранилац, могућа је конвалидација овог доказа када је при
каснијем саслушању осумњичени навео да разуме и говори српски језик.
Други процесни субјекти не могу да преузму улогу тумача (преводиоца) за одређени језик када је његово присуство неопходно и тако сачињени записник се издваја из списа.
Када преводилац за арапски и курдски језик познаје, такође и фарски језик који се говори у страној држави а који језик разумеју и говоре
сведоци који су на том језику уз присуство и учешће преводиоца испитани и записник потписан без примедби, нема основа да се записници о њиховом испитивању издвоје из списа јер преводилац познаје језик који сведоци разумеју и могли су да се на њему споразумевају.
Језик који је коришћен при разговору окривљене и вештака-српски језик је језик који окривљена разуме јер су њени одговори били на
српском језику, па чињеница што овом разговору није присуствовао преводилац не чини тај доказ незаконитим, при чему је и правни стандард
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Европског суда за људска права мерило разумљивости језика у смислу поштовања права на правично суђење означено такво познавање језика да
окривљена може разумети што је у конкретној ситуацији и случај јер је
одговарала на постављена питања вештака-неуропсихијатра.
в) Препознавање на основу фотографија није недозвољени доказ
нарочито ако је лицу које врши препознавање приказано више фотографија разних особа и потом се у својству сведока изјасни пред истражним судијом (органом поступка) о идентитету одређеног лица.
Не ради се о радњи препознавања лица која мора бити извршена у
складу са одредбом члана 104. ЗКП када оштећени који има право увида у
списе предмета у оквиру свог исказа (пред истражним судијом) наведе у
истрази да лице са којим је разговарао том приликом је особа која се налази на фотографији у списима предмета под бројем 1/5 и у исказу на главном претресу покаже на окривљеног као актера критичног догађаја односно које је затекао у свом дворишту и са којим је разговарао.
Одредба члана 233. ЗКП односи се у погледу садржине предузете
радње на саслушање сведока, одређујући правила о начину на који сведок
треба да препозна лице или предмет и, дакле, на саслушање лице које има
својство у кривичном поступку, а не и на радње су органи унутрашњих
послова били дужни предузимати у вези са утврђивањем истоветности лица или предмета потребних за проналажење учиниоца кривичних дела
или спречавања да се учинилац или саучесник сакрије или побегне како је
предвиђено одредбом члана 151. став 1. ЗКП. Стога се у конкретном случају не ради о саслушању сведока, већ о радњи предузетој у вези са утврђивањем истоветности лица ради откривања учинилаца кривичних дела,
па се не може радити о повреди одредбе члана 233. ЗКП и недозвољеном
доказу због тога што недостаје потпис лица која су вршила препознавање
о чему је сачињен записник пре покретања кривичног поступка.
Приликом препознавања лица и предмета предвиђено је који услови
морају бити испуњени (члан 100. ЗКП) али закон не предвиђа да сведок том
приликом треба да се упозорава у смислу чл. 95. и 96. ЗКП и стога није било
услова да се записник о препознавању из тог разлога издвоји из списа.
г) Када је претресање стана обављено у присуству држаоца стана,
окривљеног и браниоца, иако без сведока претресања, а на записник није
било приговора и сачињена је потврда о одузимању предмета у којој је
констатовано шта се одузима, што је потписано од окривљеног без при285
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медби, и на основу тога одређено вештачење ради се о доказу који није
прибављен на незаконит начин.
Када је претресање лица обављено без присуства сведока и није
сачињен записник о претресању нити је било места примени члана 159
ЗКП, претресање лица у конкретном случају није извршено у складу са законом и сачињена потврда о привременом одузимању предмета се не може користити као доказ у кривичном поступку.
Када је претресање вршено у присуству једног а не два грађанина
као сведока тај записник о претресању сачињен је противно одредби члана 79. став 3. ЗКП и у конкретном случају повреда цитиране процесне одредбе у вези са тим проналаска и одузимања предмета кривичног дела
има значај релативно битне повреде одредаба кривичног поступка (члан
368. став 2. ЗКП) и цени се да ли је у конкретном случају била од утицаја
на законито и правилно доношење пресуде, с тим да је у појединим одлукама овог суда заузет и став да се ради само о формалном недостатку који
не доводи у питање законитост предузете радње, о чему су изнети одговарајући разлози због чега наведени записник није издвојен из списа.
Када је правноснажним решењем издвојен записник о претресању
стана као незаконит доказ, накнадним решењем ће се издвојити потврда о
привременом одузимању предмета која је непосредно проистекла из незаконито обављеног претресања.
Потврда о привремено одузетим предметима од оптуженог представља доказ на коме се може заснивати пресуда, с обзиром да полицијски службеници имају овлашћење да изврше претрес оптуженог и његовог возила, и
без наредбе суда, као и без упозорења оптуженог о његовом праву на браниоца, у ситуацији када постоји сумња да ће оптужени одбацити, сакрити или
уништити предмете које треба од њега одузети као доказ у поступку.
Како су овлашћена службена лица ОУП, сагласно одредбама чланова 238, 82. и 225. ЗКП, имала овлашћења да одузму предмет од било ког
лица, и у ситуацији пре него што стекне својство осумњиченог, то је потврда о одузетим предметима од окривљеног правилно цењена као доказ
приликом доношења првостепене пресуде и не представља недозвољени
доказ.
Полицији у оквиру обављања оперативне криминалистичке активности о овлашћења у смислу члана 286. ЗКП није потребна наредба за
претресање путничког возила, с обзиром да је ставом 2. наведеног члана
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прописано шта све полиција може да ради у циљу испуњења дужности из
става 1 тог члана, а између осталог и да изврши потребан преглед превозних средстава путника и пртљага, што свакако подразумева и овлашћење
да изврши привремено одузимање предмета, тако да се не ради о незаконито прибављеном доказу.
д) Овлашћено лице органа унутрашњих послова се не може испитати о садржају обавештења добијених од грађана и ради се о незаконитом доказу који ће се издвојити из списа.
Издвојени су записници о саслушању сведока који немају непосредног сазнања о току критичног догађаја али су се изјашњавали о изјави
малолетне оштећене дате у Центру за социјални рад у присуству службених лица у поступку лишења родитељског права, јер се не могу користити
као доказ у кривичном поступку.
Тек када суд испита неко лице у својству сведока тада ће одлучити
о издвајању исказа тог лица датог у својству осумњиченог и то по завршетку доказног поступка.
Да би се могло закључити да ли је сведок својим исказом повредио дужност чувања професионалне или службене тајне и да ли је реч о
незаконитом доказу, неопходно је да суд узме у обзир одговарајуће прописе и утврди шта се сматра службеном или професионалном тајном, нпр.
запосленог у одређеној установи, и поступи у смислу члан 97. став 1. тач.
1) и 3) ЗКП.
Списи из дисциплинског поступка, у делу у којем су поједина лица саслушавана у том поступку не могу се потом користити као доказ у
кривичном поступку.
Чињеница да лице одређено као вештак није уписано у регистар
сталних судских вештака није разлог за изузеће од вештачења и издвајање
налаза и мишљења која је сачинио овај вештак по наредби суда јер у ЗКП
то изричито није прописано, иако је у члану 8. Закона о судским вештацима наведено да физичко лице може обављати вештачење само ако је уписано у регистар вештака а вештак се није налазио на списку сталних судских вештака у време доношења наредбе.
Када су налаз и мишљење вештака о саставу биљне материје пронађене и одузете од окривљеног, сачињени без наредбе суда, не постоји
битна повреда одредаба кривичног поступка и не ради се о доказу на коме
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се не може заснивати пресуда, уколико је писмени налаз уручен странкама а вештак непосредно саслушан на главном претресу.
Ради се о незаконитом доказу који је правилно издвојен из списа
када није поступљено по одредби члана 300. став 1. ЗКП којим је прописано да је јавни тужилац дужан да браниоцу и осумњиченом достави позив и обавести их о времену и месту испитивања сведока или вештака при
чему је ставом 6. истог члана прописано да уколико позив осумњиченом и
браниоцу није достављен у складу са одредбама истог закона, јавни тужилац може предузети испитивање сведока или вештака само по претходном
одобрењу судије за претходни поступак, што није учињено.
Евентуални пропусти везани за обављање клиничког прегледа,
присуство лекара и време достављања узорка не чине анализу крви доказом на коме се не може заснивати пресуда, у смислу одредбе члана 368.
став 1. тачка 10) ЗКП, јер Правилник о условима које морају да испуњавају здравствене организације и органи унутрашњих послова који врше анализу крви и поступак узимања и транспортовања крви, представља подзаконски акт и као такав није обухваћен одредбом члана 18. став 2. ЗКП.
Извештај Националног централног бироа Интерпола са дописом и
извештајем Интерпола стране државе када су извештаји издати у прописаној форми и од стране надлежног органа на захтев суда је дозвољени доказ на коме се може заснивати пресуда, при чему се у жалби не указује која одредба ЗКП о недозвољеном доказу је повређена.
Како у тренутку стављања предлога за предузимање одређених истражних радњи није био познат учинилац кривичног дела (члан 239. став
1. ЗКП), то је било неопходно пре покретања истраге саслушати предложене сведоке како би се дошло до података о релевантним чињеницама,
па стога не постоји основ за издвајање записника са исказима саслушаних
сведока због тога што бранилац окривљеног, који је касније стекао то
својство, није могао присуствовати испитивању сведока.
ђ) Исказ окривљеног није изнуђен силом, претњом или недозвољеним средством када није поднета кривична пријава против радника органа унутрашњих послова због незаконитог поступка, није предложено
извођење доказа у вези наведене тврдње, саслушање је обављено у присуству браниоца који није указао да има сазнања да је пре саслушања примењено недозвољено средство према окривљеном.
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Исказ окривљеног у полицији у присуству браниоца није дат под
тортуром и изнуривањем, због тога што га је испитивало више полицајаца
а с обзиром да је одредбом члана 89. ЗКП прописан начин саслушања
окривљеног, с тим што није означен број лица која могу присуствовати
саслушању окривљеног, а окривљени и његов бранилац су записник потписали без примедби.
е) Правилно је првостепени суд нашао да је документација која се
односи на оштећеног и која је том суду достављена у фотокопији, уз поднесак од стране браниоца недозвољен доказ будући да је прибављена на начин супротан одредбама ЗКП као и Закона о здравственој заштити и Закона
о правима пацијената. Одредбом члана 12. тачка 1. Закона о заштити података о личности прописано је да обрада података личности без пристанка је
дозвољена да би се остварили или заштитили животно важни интереси лица или другог лица а посебно живот, здравље и физички интегритет али је у
конкретном случају предметна документација прибављена противно одредби члана 21. став 1. Закона о правима пацијента, која прописује да подаци
из медицинске документације који спадају у податке о личности и представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијента, при чему је у ставу
2. члана прописано да лица из става 2. тог члана (здравствени радници и др)
као и друга лица која неовлашћено односно без пристанка пацијента или законског заступника, располажу подацима из медицинске документације у
супротности са тим чланом и неовлашћено износе у јавност те податке, одговорни су за одавање нарочито осетљивих података, па је оцена суда да се
вођење кривичног поступка против оптуженог не може сматрати животно
важним интересом тог или другог лица да би се могли користити без пристанка лица на које се ти подаци односе.
Записник о увиђају обављеном од стране ОУП у време када је постојала сумња да је у питању лакше кривично дело нпр. шумска крађа из
члана 275. КЗ, па се касније покрене поступак за теже кривично дело нпр.
злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези става
1. КЗ, може се користити у даљем току поступка и не издваја се из списа,
јер је правилно примењена одредба члана 238. ЗКП.
С обзиром да суд заснива пресуду само на доказима који су изведени на главном претресу, пресуда је заснована на недозвољеном доказу
ако одређени доказ није уопште изведен на главном претресу.
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ж) Када су овлашћена службена лица ОУП прибавила листинге
мобилне телефоније о телефонској комуникацији односно спецификацији
телефонских разговора, али се ради о комуникацији без стварне садржине, поступљено је сходно овлашћенима из члана 225. ст. 1. и 2. ЗКП које
је важио у време предузимања предметне радње и стога прибављени листинзи су дозвољени докази и не издвајају се из списа предмета, уз напомену да се не ради о снимцима и транскриптима обављених разговора.
Аудио снимак радио емисије која је била доступна ширем кругу
лица и на који се односи критични догађај који је предмет оптужбе дозвољен је доказ и није реч о аудио запису који је прибављен као посебна истражна радња у смислу члана 504е ЗКП.
Када оштећени (касније оштећени као тужилац) снима телефонски
разговор између њега и окривљеног не ради се недозвољеном доказу јер
ова ситуација није регулисана тада важећим ЗКП, што значи да се не може применити одредба члана 232. ЗКП о прибављању доказа на основу
наредбе истражног судије у законито предвиђеној процедури од надлежног органа за таксативно наведена кривична дела.
Фотографије, звучни и видео снимци који су направљени без прећутне или изричите сагласности осумњиченог или окривљеног који се на
њима налазе, или чији је глас снимљен, могу да се користе као доказ у кривичном поступку ако су настали како вид општих безбедносних мера, које
се предузимају на јавним површинама, односно другим јавним објектима.
Када је реч је о претресању уређаја и опреме за аутоматску обраду
података и опреме на којој се чувају електронски записи, а ради утврђења
меморијског садржаја мобилног телефона и СИМ картице у погледу регистрованих позива, СМС порука, фотографија и видео снимака на основу
наредбе суда сагласно члану 152. став 3. и члану 155. ЗКП, не ради се о
посебним доказним радњама из чл. 161. до 187. ЗКП које се могу одредити према лицу за које постоје основи сумње да је учинило кривично дело
из члана 162. ЗКП па стога ни о незаконито прибављеном доказу.
Правилном применом одредбе члана 504з став 4. ЗКП донето је
решење о издвајању из списа предмета транскрипта разговора лица против кога није покренут кривични поступак са другим лицем против кога је
поступак покренут, јер није довољно да се кривични поступак а био је обухваћен наредбом истражног судије води против било ког лица већ и против оног лица чији разговори су снимани.
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Не постоји битна повреда одредаба кривичног поступка и пресуда
се не заснива на недозвољеном доказу када су транскрипти разговора између окривљених прибављени у смислу одредбе члана 504е ЗКП ако је
наведена радња у свему предузета у складу са законским одредбама, по
наредби истражног судије као и у делу када је закључено да би прикупљање доказа у овој кривичноправној ствари било знатно отежано односно
неоснован је став жалбе да одређивање ове мере с обзиром на садржину
тада већ прикупљених доказа.
з) Када је преузето кривично гоњење од стране државе и поступак
се води пред домаћим судом неопходно је прибавити у појединим случајевима и потпуни текст Законика о кривичном поступку односно процесног закона стране државе који је важио у време када је у поступку предузета процесна радња у страној држави, а након тога је процесни закон мењан, како би се утврдило да ли је радња у поступку предузета у складу са
тада важећим законом (нпр. испуњеност услова под којима се може обавити саслушање сведока у предистражном поступку и сл).
Литература:
- Коментар Законика о кривичном поступку, аутори: Горан П. Илић, Миодраг Мајић,
Слободан Бељански, Александар Трешњев
- Коментар Законика о кривичном поступку, аутори: проф. др. Момчило Грубач, проф.
др. Тихомир Васиљевић
- Правни лекови у кривичном поступку, регионална кривичнопроцесна законодавства у
искуства у примени, уредници: проф. др. Станко Бејатовић и Иван Јовановић
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Душан Војновић
судија Апелационог суда у Новом Саду

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ ПРАВИЛА
"NE BIS IN IDEM"
Правило "ne bis in idem" садржајно значи забрану суђења у истој
кривичној ствари и води порекло из Римског права, тачније установа тог
права које говоре о правоснажности и пресуђеној ствари. У кривичном
процесном праву данас значај овог правила је пре свега у томе што се њиме, када се ради о истом лицу и истом делу, спречава двоструко угрожавање пред разнородним казненим органима исте државе и ограничава понављање правоснажно окончаног поступка пред истородним органима исте
државе, као и у томе што се на неки начин уређује конкурентна надлежност у хетерогеним јурисдикцијама.
Као уставно начело ово правило се код нас први пут појављује у
Уставу СРЈ из 1992. године, а такође је унето и у сада актуелни Устав Републике Србије који у члану 34. став 4. предвиђа да нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је правоснажном пресудом ослобођен или осуђен, или за које је оптужба правоснажно одбијена или је поступак правоснажно обустављен, нити судска одлука може бити измењена
на штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку, а истим забранама подлеже и вођење поступка за неко друго кажњиво дело. Ова одредба је практично пренета у члану 4. Законика о кривичном поступку који се примењује од октобра 2013. године.
Одредба члана 4. Протокола број 7 уз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода (у даљем тексту: Европска конвенција) такође у целости прихвата правило "ne bis in idem" тако што прописује да се никоме не може судити нити се може казнити у кривичном поступку у надлежности исте државе за дело због којег је већ био правоснажно ослобођен или осуђен, стим да ова одредба не спречава поновно разматрање случаја у складу са законом и кривичним поступком ако постоје докази о новим или новооткривеним чињеницама, или ако је у претходном
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поступку дошло до битних повреда које су могле утицати на решење случаја. Међутим, да би говорили о европским стандардима везаним за ово правило сматрам да се не можемо ослонити само на изнету конвенцијску одредбу, већ обавезно морамо имати у виду и анализирати више одлука
Европског суда за људска права у Стразбуру (у даљем тексту: ЕСЉП) у којима су, по мом мишљењу, ти стандарди добрим делом и формирани.
Значај ових европских стандарда је дошао до изражаја пре свега у томе што се они примењују приликом решавања проблематике вођења кривичних поступака и пресуђења за кривична дела која су против истих окривљених лица већ била предмет поступака пред прекршајним судовима као прекршаји са сличним или готово истим обележјима свог бића као и обележја бића
кривичног дела. Неретко се одређено кривично дело и одговарајући прекршај разликују само по последици (постојању односно непостојању последице
или њеном квантитету), на пример кривична дела лаке одн. тешке телесне
повреде према неким прекршајима из области нарушавања јавног реда и мира са елементом туче или насиља, затим слична је ситуација са кривичним
делима и прекршајима из области безбедности саобраћаја и тако даље, па се
ту јавља проблем њиховог разграничења обзиром да су прекршаји врста деликата са знатно блажом запрећеном санкцијом у односу на кривична дела.
Слична је ситуација са привредним преступима и дисциплинским повредама,
мада се у пракси проблеми са њима ређе појављују.
У решавању овог питања у нашој судској пракси појавиле су се
немале разлике не само између судова него чак и унутар појединих судова, укључујући и дијаметрално супротне ставове, па ћу се у наставку реферата бавити превасходно тим аспектом европских стандарда правила
"ne bis in idem".
За разлику од своје раније праксе (видети пресуду у предмету Оливеира против Швајцарске), ЕСЉП почев од своје пресуде од 10.02.2009. г.
у предмету Золотукин против Русије под бр.14939/03 доста доследно заступа став из ове пресуде да се забрањује кривично гоњење и суђење за друго
дело у мери у којој оно произилази из истоврсних чињеница или чињеница
које су у бити исте, тако да према том ставу, како се с правом примећује у
раду "Поштовање начела ne bis in idem при суђењу за сличне прекршаје и
кривична дела" професорке Наташе Мрвић - Петровић, утврђено чињенично стање на коме се темељи објективни идентитет јавноправних деликата
међусобно сличних по објективним обележјима, може бити основ за изри293
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цање санкције само у једном и то најпре покренутом поступку према истом
окривљеном, што искључује могућност накнадног вођења другог казненог
поступка и суђења том лицу пред другим судом за други деликт са сличним
обележјем који је проистекао из истог догађаја.
Једна од најзначајнијих одлука ЕСЉП за нас у Србији по овом питању јесте пресуда од 23.07.2009. г. у предмету Марести против Хрватске
под бр.55759/07 обзиром на сличност законских решења код нас и у Хрватској, па бих тој одлуци поклонио више пажње. Подносилац захтева у том
предмету је првобитно правоснажном одлуком прекршајног суда био кажњен казном затвора од 40 дана за прекршај из области нарушавања јавног
реда и мира зато што је критичном приликом на аутобуској станици под
утицајем алкохола прво вербално напао оштећеног, затим га гурнуо, наставио ударати шакама и ногама по целом телу, а након тога је против њега од
стране надлежног суда у кривичном поступку донета пресуда којом је оглашен кривим за кривично дело тешке телесне повреде зато што је у исто време и на истом месту као у прекршајној одлуци под утицајем алкохола прво
вербално напао истог оштећеног, а затим га наставио ударати шакама и ногама по телу наневши му бројне озледе. Осуђен је на јединствену казну затвора која се односи и на нека друга кривична дела из пресуде.
Као кључним критеријумима (стандардима) за утврђивање да ли
постоји повреда чл. 4 Протокола бр. 7 Европске конвенције, ЕСЉП се у
тој одлуци бавио следећим питањима: прво, да ли је прва казна (из прекршајне одлуке) по својој природи кривичноправна, друго, да ли су дела из
једне и друге одлуке иста (идем) и треће, да ли постоји двострукост поступка (бис). У вези првог питања, а позивајући се на неке своје раније
одлуке (у предметима Енгел и други против Холандије, Јусила против
Финске, Езех и Конорс против Велике Британије, Менешева против Русије), ЕСЉП истиче да је укључивање дела о којем је реч у Закон о прекршајима против јавног реда и мира Републике Хрватске послужило као
јемство заштите вредности и интереса (људско достојанство, јавни ред)
који редовно спадају у сферу заштите кривичног права, те да стога позивање на "лакшу" природу дела само по себи не искључује његово разврставање као "кривичног" у аутономном смислу Европске конвенције јер у
њој ништа не упућује на то да би кривична природа дела, према мерилима
"Енгел", нужно тражила одређени степен тежине. Мерила "Енгел" за утврђивање да ли се ради о оптужби за кривично дело су: правно разврставање
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дела према националном праву, сама природа дела и степен тежине казне
којој је учинилац изложен, стим да су друго и треће мерило алтернативни,
не нужно кумулативни. На основу свега тога ЕСЉП закључује да природа
дела о којем се ради заједно са тежином предвиђене казне је таква да доводи прекршајну пресуду у "сферу кривичног поступка".
По питању да ли су дела из две одлуке судова иста, у дотичној
пресуди ЕСЉП је прво опширно цитирао релевантне делове своје одлуке
у предмету Золотукин против Русије, а затим у односу на предметни случај приметио да дефиниција прекршаја из чл. 6 Закона о прекршајима
против јавног реда и мира Републике Хрватске не садржи наношење телесне озледе који елеменат је пресудан за кривично дело тешке телесне повреде из чл. 99 Казненог закона Републике Хрватске, али да се у обе одлуке ради о истом понашању и истом временском оквиру обзиром да је прекршајни суд у својој одлуци изричито навео да је подносилац захтева
крив, поред осталог, и за ударање оштећеног у главу својим шакама, те зато што га је шакама и ногама ударао по целом телу, на који начин је физички напад представљао елеменат прекршаја за који је оглашен кривим,
док је у кривичном поступку пред општинским судом поново оглашен
кривим за ударање истог оштећеног при чему су се догађаји описани у
овим одлукама догодили у истом месту и у исто време, тако да је очигледно да се обе одлуке односе на тачно исти догађај и исте радње. На крају се
истиче закључак да су чињенице које представљају прекршај за који је
подносилац захтева осуђен у бити исте као и оне које представљају кривично дело за које је такође осуђен. Евидентно је да последица која у виду
тешког телесног повређивања постоји само у опису кривичног дела а не и
прекршаја, за ЕСЉП нема никакав значај по овом питању ако постоји
идентичност у радњи извршења и исти временски и просторни оквир. Такође ни урачунавање прекршајне казне затвора у казну затвор у кривичној
пресуди, како исти суд констатује, не мења чињеницу да је подносиоцу
захтева два пута суђено за исто дело.
Коначно, по трећем питању у пресуди у предмету Марести против
Хрватске констатује се да постоји двострукост поступка у конкретном случају, позивајући се при том на околност да су оба поступка покренута на
бази извештаја полиције, те да да се у жалбеном кривичном поступку другостепени суд није обазирао на приговор у жалби против осуђујуће пресуде
да је повређено правило "ne bis in idem". Из свих наведених разлога чланови
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већа ЕСЉП су једногласно утврдили да је дошло до повреде чл. 4 Протокола бр. 7 Европске конвенције. Слична одлука је донета и у предмету Муслија против Босне и Херцеговине под бр.32042/11 од 14.01.2014.г.
Истом проблематиком ЕСЉП се бави и у својој одлуци од
01.03.2016. г. Миленковић против Србије у којој је, након комплексног разматрања већ наведених критеријума меродавних за решавање овог проблема, у свему задржао став из пресуде у случају (Марести против Хрватске),
којем је придодат и случај Томасовић против Хрватске. Посебно треба
подвући да и по овој пресуди идентичност дела, као један од кључних критеријума за утврђивање повреде назначене одредбе Европске конвенције,
постоји чим се ради о истом понашању и истом временском оквиру у кривичној и прекршајној пресуди, без обзира на последицу. Такође се и овде
као критеријум узима и врста казне која је изречена у једном и другом поступку, али се упућује на случај Томасовић против Хрватске (за прекршај
везан за поседовање дроге изречена новчана казна) и истиче да новчана казна изречена за прекршај Миленковићу ипак има карактер кривичне санкције имајући у виду да је за дотични прекршај запрећена максимална казна
затвора од 60 дана, без обзира што није изречена та казна већ новчана.
У нашој судској пракси у суштини није спорно да се не може судити окривљеном у кривичном поступку за кривично дело ако се оно по
свом чињеничном опису у свему поклапа са описом прекршаја за који је
он одлуком прекршајног суда осуђен или ослобођен. Проблем настаје ако
између та два описа постоје разлике, посебно онда када се ради о истом
животном догађају, па чак и радњама окривљеног, али су различито приказане последице.
С тим у вези укратко ћу изнети карактеристична становишта у неким судским одлукама до којих сам дошао, а тичу се овог питања:
- решење Окружног суда у Београду Кж.2130/02 од 31.10.2002. г.
из којег произилази начелан став да је приликом одлучивања да ли се ради о пресуђеној ствари суд везан кривично правним догађајем, а не кривичним делом које се окривљеном ставља на терет;
- пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж1.4105/11 од
13.10.2011. г. према којој вођење поступка пред органом за прекршаје и
пред кривичним судом, а поводом истог догађаја, представљало би повре296
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ду основних људских права загарантованих међународно – правним актима и Уставом РС;
- пресуда Врховног касационог суда Кзз.110/12 од 12.06.2012. г.,
према којој се мора радити о апсолутно истом чињеничном опису кривично – правног догађаја да би постојала пресуђена ствар;
- пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1885/12 од 21.06.2012. г. у
којој се наводи да се зато што је према окривљеном вођен прекршајни поступак због прекршаја из Закона о јавном реду и миру учињеном према
оштећеном у виду насиља и исти обустављен због наступања застарелости,
ради о пресуђеној ствари у кривичном поступку по приватној тужби због у
битноме подударног чињеничног описа радње као у прекршајној одлуци;
- решење Апелационог суда у Крагујевцу Кж1.4154/12 од
13.09.2012. г. по којем се не ради о пресуђеној ствари ако је окривљени
оглашен кривим због истог догађаја од стране прекршајног суда без навођења последица;
- пресуда Врховног касационог суда Кзз.91/12 од 07.12.2012. г. у
којој се истиче да се чињенични опис прекршаја односи на истог окривљеног, на исти животни догађај који се десио у исто време, на истом месту и са истоветном радњом окривљеног, при чему су и те чињенице и чињеница о повредама оштећеног биле познате како у тренутку када се догађај одиграо тако и у тренутку покретања прекршајног поступка, па је
без утицаја чињеница што једино наведена последица у виду нанете повреде није обухваћена у чињеничном опису радње прекршаја;
- пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж.2150/13 од
29.04.2013. г. према којој има места вођењу самосталног кривичног поступка за кривично дело тешке телесне повреде и не ради се о пресуђеној
ствари ако је окривљени оглашен кривим пресудом прекршајног суда због
прекршаја из Закона о јавном реду и миру учињеном према оштећеном у
виду насиља, а без наступелих последица у виду тешке телесне повреде;
- пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж1.5394/13 од
23.01.2014. г. у којој се истиче да је забрањено вођење поступка за кажњиво дело уколико оно произилази из истих чињеница које су предмет дела
које је већ правоснажно пресуђено, стим да се изричито наводи да различит ниво алкохола и различито "квалификовање тешке телесне повреде"
нису од значаја за постојање пресуђене ствари;
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- пресуда Врховног касационог суда Кзз.135/14 од 03.04.2014. г.
према којој се у конкретном случају ради о пресуђеној ствари обзиром да
је у питању "...чињенично један исти догађај...", при чему суд уопште не
улази у питање релевантности разликовања последица у једној и другој
одлуци;
- пресуда Апелационог суда у Београду Кж3.6/16 од 29.01.2016. г.
у којој се инсистира на идентичности чињеничног описа инкриминисаног
догађаја у оптужби са чињеничним описом у захтеву за покретање прекршајног поступка да би се оптужба у кривичном поступку могла одбити.
По овом питању Врховни касациони суд је одговор дао на седници Кривичног одељења дана 04.04.2014. г. наводећи кратко да се у сваком
конкретном случају процењује идентичност чињеничног описа прекршаја
и радње извршења кривичног дела. Сличан је и став Апелационог суда у
Београду усвојен на седници Кривичног одељења тог суда дана
19.02.2013. г, стим да је у том конкретном утврђивању за оцену да ли се
ради о пресуђеној ствари релевантно да ли је у претежном делу решен
кривично – правни догађај.
Као што се види из датог приказа постоје приличне разлике у ставовима, а такође се може приметити да неки ставови нису довољно издиференцирани по питању критеријума за постојање пресуђене ствари. Такође је очигледно да су неке од ових одлука, као и поменути одговор Врховног касационог суда, у супротности са елаборираним одлукама ЕСЉП.
Уочавајући проблем Уставни суд Републике Србије у својој одлуци
Уж.1285/2012 је истакао да непостојање јасног разграничења између кривичних дела и прекршаја код нас не сме да доведе до ситуације да пресудена ствар у прекршајном поступку представља сметњу, посебно наводећи да прекршајни судови својом изреком не треба да проширују чињенични опис прекршаја и обухватају чињенични супстрат кривичног дела. С
тим у вези у овој одлуци је констатовано да се јединствени догађај, који
започиње као ремећене јавног реда и мира а завршава као повредеа телесног интегритета, може временски и садржински сагледати као две различита чињенична стања, једно у прекршајном и друго у кривичном поступку, чиме би се по том Суду избегла ситуација да учиниоцу у прекршајном
и кривичном поступку буду стављене на терет исте чињенице.
У суду из кога долазим, то је Апелациони суд у Новом Саду, било
је уочено да се по овом питању у суду појављују различите, чак међусоб298
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но супротне одлуке појединих већа, па је Одељење судске праксе иницирало постављање тог питања на дневни ред седнице Кривичног одељења
ради уједначавања судске праксе, а везано за решење овог суда
Кж2.234/15. Тада је од стране Одељења судске праксе указано да став из
овог решења (базираном на одлуци Суда у Стразбуру у предмету Марести против Хрватске), чија је суштинада се не може водити кривични
поступак када је евидентно да се ради о истом животном догађају као и у
правоснажно окончаном прекршајном поступку, одступа од судске праксе, посебно имајући у виду већ поменуту пресуду Врховног касационог
суда Кзз.110/12 од 12.06.2012. г.
По мом личном мишљењу правичнији је став који захтева да се поклапају последице у кривичној и у прекршајној одлуци да би се могло говорити о пресуђеној ствари, јер ако би одлучујући критеријуми били они о којима се говори у одлукама ЕСЉП врло често ћемо долазити у ситуацију да
се неко лице, одговорно за изазивање смртне или неке друге тешке последице кроз извршење неког од различитих тешких кривичних дела, тако да
кажем "извуче" са прекршајном казном јер у одлуци прекршајног суда нема
описане последице. У пракси се лако може десити да због тога у неком конкретном случају ми у правосуђу не само навучемо на себе одијум јавности,
већ и да сами себи не можемо то да објаснимо са људске тачке гледишта.
Међутим, са друге стране као што смо видели постоје врло јасне и резолутне одлуке међународног суда које нас обавезују и мислим да је сасвим очигледно да би и наши судови и Република Србија могли доћи дугорочно гледано у немогућу ситуацију ако не би прихватили став из тих одлука. Из тог
разлога бих се на крају ипак приклонио ставу који је прихватило Кривично
одељење Апелационог суда у Новом Саду на седници дана 12.09.2016. г. и
по коме је за постојање пресуђене ствари меродаван "животни догађај",
истоветност радње извршења, временски и просторни оквир и остало о чему се говори у презентованим одлукама ЕСЉП.
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Милена Поповић
судија Прекршајног апелационог суда

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК
– ДИЛЕМЕ И НЕДОСТАЦИ У ПРАКСИ
У пракси је уочено, тачније у неким предметима по жалбама, као
и приликом контроле рада прекршајних судова, да се докази не изводе на
начин да се на основу њих долази до чињеничне грађе значајне за одлучивање, било да се окривљени, сведоци или вештаци саслушавају штуро, да
се не саслушавају у погледу околности које чине битна обележја прекршаја који је предмет поднетог захтева или да се саслушавају опширно а да
опет нису саслушани у вези неких кључних околности, које су од значаја
за пресуђење и доношење законите и правилне одлуке, као и да се не примењују или погрешно примењују одређена процесна правила која су од
утицаја на правилност одлуке. Овај рад је покушај да се укаже на важност
квалитетног спровођења доказног поступка, с обзиром да суд оценом изведених доказа утврђује чињенично стање и на основу тога доноси одговарајућу одлуку, а да би докази који се изводе пружили довољно чињеничне грађе за доношење правилне одлуке, морају бити квалитетно изведени али и без процесних ''неправилности'' у самом поступку извођења
доказа. Зато ћу се мање бавити теоријом, а више оним што је запажено у
пракси, а везано за доказне радње и извођење доказа, неправилности у самом поступку извођења доказа, непримењивање или погрешно примењивање неких одредаба Закона о прекршајима, у вези извођења доказа.
Начело доказивања
Пре свега ћу почети од начела доказивања којим се морамо руководити и у првостепеном поступку и у другостепеном поступку, у чему, лично мислим, нисмо доследни, како првостепени судови, тако и другостепени
суд, када одлучује о жалбама против првостепених одлука. Закон о прекршајима (у даљем тексту: Закон), у члану 89. став 1, 2, 3 и 4 прописује да се
докази прикупљају и изводе у складу са Законом, да је терет доказивања
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обележја прекршаја и прекршајне одговорности на подносиоцу захтева за
покретање прекршајног поступка, да суд изводи доказе на предлог странака
и да је странка дужна да прибави доказе чије је извођење предложила. Чланом 89. став 5. Закона је прописано да изузетно, суд може по службеној дужности прибавити доказе ако окривљени није у стању да то сам учини или
је то оправдано из разлога целисходности и ефикасности вођења поступка.
Најспорнији став члана 89. је став 6. који прописује да суд може извести допунске доказе ако оцени да су изведени докази противречни или нејасни и
да је то неопходно да би се предмет доказивања свестрано расправио. Овај
став доводи до бројних дилема и на неки начин нас враћа на начело материјалне истине, (у зависности од његовог тумачења), јер оставља суду могућност да га често примени, а судови и то и првостепени и другостепени, може се рећи често ''процењују'' да је неопходно извести одређене доказе који
нису предложени, да би се предмет доказивања свестрано расправио, што је
углавном на штету окривљених, јер се изводе докази које није предложио
подносилац захтева, са циљем да се ''предмет доказивања свестрано расправи'', па то углавном води доношењу осуђујуће пресуде. О томе ћу више рећи код разматрања доказних радњи појединачно.
Окривљени
Глава XXII, чланови од 200. до 206. Закона регулишу саслушање
окривљеног, те нема потребе да те чланове цитирам јер су свима познати.
Пре него што се уопште приступи саслушању окривљеног треба добро
проучити шта се окривљеном ставља на терет захтевом за покретање прекршајног поступка, посебно у оним случајевима где се окривљеном ставља на терет прекршај који се састоји у поступању противно одређеној
норми која је прописана неким подзаконским актом, као нпр. код прекршаја из Закона о девизном пословању где се прописују казне за поступања
противно пропису Народне банке Србије, (а ти прописи су бројни, с тим
што се често ради о Одлуци о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства). У прекршајном поступку, захтев за покретање прекршајног поступка (у даљем тексту: захтев),
као оптужни акт, је основа целокупног поступка и његово сагледавање је
најбитније, како би суд одмах могао одредити да ли уопште може покренути поступак по таквом захтеву, или мора тражити његово уређење,
сходно члану 182. или пак захтев одбацити, у складу са оним што је прописано у члану 184. Закона. У пракси има ситуација да суд спроведе дока304
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зни поступак поступајући по непрецизном захтеву, да донесе пресуду чија
изрека буде оцењена као неразумљива јер не садржи потпун чињенични
опис радње из кога произлазе битна обележја прекршаја или пак да изрека
буде "уподобљена" тако да садржи сва битна обележја прекршаја, али је
таква изрека "мимо захтева" јер је унето нешто што захтев не садржи.
Без јасног и разумљивог захтева, нема ни квалитетног саслушања
окривљеног јер како да предочимо окривљеном за шта се терети када је и
нама захтев неразумљив или су изостала битна обележја прекршаја, до те
мере да таква радња није прекршај, а суд спроводи поступак и доноси
осуђујућу пресуду, да би на крају, у поступку по жалби, окривљени био
ослобођен одговорности, јер дело за које се терети по пропису није прекршај. Тако је нпр. у пресуди Прекршајног апелационог суда, Одељења у
Новом Саду, Прж. број 2429/14, у поступку по жалби, окривљена која се
теретила за прекршај у својству пословође код предузетника, ослобођена
одговорности, јер дело за које се терети по пропису није прекршај, с обзиром да за прекршај из Закона о туризму, за који се захтевом теретила и за
који је оглашена одговорном првостепеном одлуком, није прописана одговорност пословође као одговорног лица код предузетника, него само
правног лица, одговорног лица у правном лицу и предузетника.
Позивање окривљеног
Суд мора детаљно ''проучити'' захтев и из разлога што суд пре позивања окривљеног, на основу захтева и доказа који су предложени, одлучује
да ли му је уопште саслушање окривљеног нужно или одлуку може донети
без саслушања окривљеног, да ли ће евентуално окривљеном дати могућност
достављања писане одбране, у складу са чланом 203. Закона, или је неопходно саслушање окривљеног, или је пак неопходно одредити претрес, што зависи од сложености прекршаја и доказа које нуди подносилац захтева.
Уколико суд одлучи, сходно члану 93. став 3. Закона, да саслушање окривљеног није нужно за утврђивање чињеница које су од важности
за доношење законите одлуке, одлуку може донети без саслушања окривљеног, под условом да је то окривљеном јасно предочено у позиву који
му је упућен, односно да је сходно члану 187. став 7. Закона, упозорен да
ће у случају неодазивања одлука бити донета без његовог саслушања, при
чему је наравно неопходно и да је окривљени уредно примио позив са захтевом и да није оправдао изостанак, при чему суд оцењује оправданост
305

Билтен Врховног касационог суда
изостанка, јер није свако ''правдање'', без икакве аргументације и доказа,
''оправдање изостанка''. Лично мислим да у ситуацији упућивања позива,
по члану 187. став 7. Закона, позив не треба да садржи две солуције, и то
''да ће у случају неодазивања окривљени бити доведен'' и ''да ће у случају
неодазивања одлука бити донета без саслушања окривљеног'', јер се окривљеном морају јасно предочити последице његовог ''непоступања по позиву'', а нужно је и да се у списима налази копија позива упућеног окривљеном, како не би било дилема какав позив је на крају окривљеном упућен. Примећено је да се у доставним наредбама наводи ''да се позив упути
на основу члана 93. став 3. или члана 187. став 7. Закона'', а ипак се дешава да када такав позив није уредно уручен, да из садржине позива, у поступку по жалби, видимо да је окривљеном упућен позив са упозорењем
да ће у случају неодазивања бити доведен, па се онда поставља питање каква је садржина следећег позива који је окривљени уредно примио, посебно кад окривљени у жалби указује на повреду права на одбрану, управо из
наведених разлога, те је, ради отклањања тих дилема, најбоље да у списима буде копија позива који је упућен окривљеном.
Ако је окривљеном дата могућност достављања писане одбране и
дат рок за достављање писане одбране, нпр. десет дана од дана пријема
позива, те предочено да уколико не достави писану одбрану у том року
или не приступи ради саслушања оног дана који је одређен у позиву, да ће
бити донета одлука без саслушања, суд мора водити рачуна о датом року
и не доносити одлуку пре истека рока за достављање писане одбране, који
рок се не поклапа са датумом који је одређен за саслушање, јер зависи од
дана пријема позива.
Код давања писане одбране и даље су честе ситуације да поднесак
насловљен као ''писана одбрана'', потписује само бранилац окривљеног, да
суд прихвата такву одбрану и на њој заснива одлуку, ценећи је као одбрану дату од стране окривљеног, иако се таква ''писана одбрана'' не може
сматрати одбраном окривљеног, с обзиром да је давање одбране, односно
изјашњавање о захтеву, изворно право окривљеног, те да би писмено било
прихваћено као писана одбрана окривљеног, нужно је да буде потписано
од стране окривљеног. Уколико би се писмено које садржи изјашњење везано за захтев, а које је потписао само бранилац окривљеног, сматрало одбраном окривљеног, онда би то значило да се у поступку може прихватити и да бранилац уместо окривљеног даје усмено одбрану, што је апсурд.
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Саслушање окривљеног
Начин саслушања окривљеног прописан је у члану 200. Закона, у коме се између осталог наводи да се окривљени саслушава по правилу, усмено,
да се после узимања личних података окривљеном саопштава зашто се окривљује и позива се да наведе све што има у своју одбрану и да ће се окривљеном омогућити да се у неометаном излагању изјасни о свим околностима које га терете и да изнесе све чињенице које му служе за одбрану. Наведено не
значи да ће се окривљеном дозволити да износи широко нека своја запажања
која се не односе на оно што је суштина прекршаја, а при саслушању окривљеног битно је разлучити које чињенице из захтева окривљени чини неспорним, а које чињенице и околности значајне за одлучивање чини спорним, ради оцене који од предложених доказа ће се изводити.
Чланом 204. Закона прописано је да када окривљени има пребивалиште или боравиште ван подручја суда пред којим се води поступак, на
захтев тог суда, може се саслушати и пред судом на чијем подручју окривљени има пребивалиште ии боравиште. Уколико је суд упутио захтев за
указивање правне помоћи суду на чијем подручју окривљени има пребивалиште или боравиште, погрешно је у тој ситуацији окривљеног питати
да ли жели дати одбрану пред замољеним судом, јер то не произлази из
наведеног члана Закона, а у контролама рада прекршајних судова уочено
је да се окривљени питају у вези тога, па уколико одговоре да желе одбрану дати пред судом пред којим се води поступак, списи се враћају том суду, те се беспотребно одуговлачи поступак. У овој ситуацији суд пред којим се води поступак има обавезу да замољеном суду достави примерак
захтева како би се могао окривљеном доставити уз позив а такође и доказе приложене уз захтев, како би се ти докази предочили окривљеном, и
како би се изјаснио на доказе који га терете.
С обзиром на члан 89. став 3. Закона (суд изводи доказе на предлог странака), без обзира што се у одредбама које се односе на саслушање
окривљеног, не наводи да ће се окривљени питати да ли има доказних
предлога, неопходно је окривљеног на крају давања исказа питати да ли
има доказних предлога и питање и одговор унети у записник. Ово свакако
произлази и из члана 200. Закона, према коме окривљени износи све чињенице које му служе за одбрану, па у склопу тога свакако предлаже и доказе за утврђивање тих чињеница. Уколико окривљени има доказних
предлога, потребно је питати окривљеног, које чињенице тим доказима
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жели доказати, односно на које околности предлаже одређене доказе, па
ће суд у зависности од одбране окривљеног и доказних предлога у захтеву, одлучити да ли ће усвојити доказне предлоге или не.
Омогућавање окривљеном да се изјасни о доказима
Примећено је да поједине судије, након што саслушају окривљеног, доказе који су достављени уз захтев не предочавају окривљеном, фактички те доказе не изводе, него се тек у образложењу пресуде наводи да је
неки записник прочитан, извршен увид у фотографије и слично, и на
основу тога суд доноси одлуку. Обавеза суда је да, било да се окривљени
саслушава без одређивања претреса, било да је одређен претрес, било да
признаје извршење прекршаја или не признаје, све доказе који су достављени уз захтев, изведе и предочи окривљеном, тако што ће их прочитати, извршити увид у њих, гледати (уколико је у питању видео запис) и
слично, у зависности од врсте доказа, и да наравно унесе исказ окривљеног у вези тих доказа, (да ли има неке примедбе и какве или нема примедбе на изведене доказе). Ово се наравно не односи на ситуацију када суд
доноси одлуку без саслушања окривљеног, о чему је већ било речи.
Уколико је суд позвао само окривљеног на саслушање па на основу
одбране окривљеног цени да је нужно, поред доказа који су достављени уз
захтев, саслушати предложене сведоке, (оптужбе и одбране), најпрактичније
решење је да одмах закаже следеће рочиште ради извођења тих доказа. С обзиром да се судови ретко одлучују за одређивање претреса (члан 239), у ситуацији када окривљени негира чињење прекршаја и предлаже извођење одређених доказа, подносилац захтева нема сазнања шта се дешава у поступку, а
можда би предложио још неке доказе, осим предложених у захтеву, те је у
тој ситуацији најпрактичније на записнику одредити одржавање претреса и
позвати окривљеног, овлашћеног представника подносиоца захтева и сведоке, а у тој ситуацији и ако не дође уредно позвани окривљени а он је већ саслушан, суд може одржати претрес ако нађе да његово присуство није неопходно за правилно утврђивање чињеничног стања, а претрес се може одржати и без присуства подносиоца захтева, али је подносиоцу захтева, позивањем на претрес, ипак омогућено да дође на претрес и евентуално предложи
неке доказе. У овој ситуацији и ако би били саслушани неки сведоци који се
одазову на претрес, а окривљени који је уредно позван не дође и не оправда
изостанак, не би било повреде права на одбрану окривљеног, јер му је омогу308
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ћено да се упозна са изведеним доказима самим позивањем и назначењем који докази ће бити изведени на претресу.
Иначе, због битне повреде одредаба прекршајног поступка из члана 264. став 2. тачка 4. Закона, односно повреде права окривљеног на одбрану, релативно често се укидају првостепене одлуке, а и Врховни касациони суд, по захтеву за заштиту законитости, је такође укидао пресуде
Прекршајног апелационог суда и првостепених судова (пример: Прзз 7/11,
Прзз 51/2012, Кзз Пр 26/2015 и Прзз 6/2016). Такође и у поступку по
уставној жалби, Уставни суд РС је поништио пресуду Вишег прекршајног
суда Прж. 1763/11 од 18.01.2011. године утврђујући да су повређена права
подносилаца уставне жалбе на правично суђење и на одбрану, зајемчена
одредбама члана 32. став 1. и члана 33. став 5. Устава Републике Србије
(Одлука број; Уж-1036/2011, донета 26.05.2016. године – суштина Одлуке
је да окривљени и њихов бранилац нису уопште позвани када је саслушан
у својству сведока подносилац прекршајне пријаве, инспектор рада).
Пресудом Врховног касационог суда, Кзз Пр 23/2015 од 13.5.2015.
године, суд је исказао став да није повређено право окривљеног на одбрану у ситуацији када је окривљени на основу садржине захтева био упознат
са делом које му је стављено на терет и доказима које ће суд на предлог
подносиоца захтева извести у поступку – исказима сведока полицијских
службеника који су предложени у циљу потврде чињеница и околности
садржаних у записнику о контроли, са чијом садржином је окривљени
упознат, те како је окривљени у одбрани дозволио могућност да је започео претицање преко пуне линије и при том ''иако упознат са садржином
записника и чињеницом да ће о истом у поступку сведочити полицијски
службеници који су га сачинили, није ставио предлог за евентуално његово суочење са сведоцима, нити за извођење било којег другог доказа којим би оспорио доказе предложене у захтеву, те стога није основан захтев
за заштиту законитости да окривљеном, супротно одредби члана 85. став
1. раније важећег ЗПР, није омогућено да се изјасни о чињеницама и доказима који га терете и да је повређено његово право на одбрану''.
Мислим да је суштина овакве одлуке да у конкретном случају
окривљени суштински није оспоравао радњу извршења прекршаја, те да
непозивање окривљеног да присуствује саслушању сведока који га терете,
у овој ситуацији, није утицало на правилност одлуке, али у случају да је
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окривљени оспоравао чињење прекршаја а није позван да присуствује саслушању сведока оптужбе, било би повређено његово право на одбрану.
Окривљени је богат извор чињеничне грађе и од његовог саслушања
зависи даљи ток поступка, а суд код доношења одлуке даје и оцену одбране
окривљеног, у склопу са оценом осталих изведених доказа. Код оцене одбране
окривљеног, треба избегавати уопштене формулације да ''oдбрана није прихваћена јер је у супротности са осталим прихваћеним доказима'', а не наводи се
шта је са тим доказима и зашто их суд прихвата, или да је ''прихваћена у целости'', иако се из списа утврђује да окривљени кључне чињенице негира.
Сведоци
Што се тиче осталих доказних средстава прописаних у Закону, ту
су још саслушање сведока, суочење, увиђај, вештачење, претресање просторија и лица и привремено одузимање предмета. Закон о прекршајима, у
глави XXIII, члановима од 207. до 217. прописује својство сведока, дужност
сведочења, позивање сведока, ослобођење од дужности сведочења, начин
саслушања сведока, итд. Код одлучивања ко ће бити позван ради саслушања у својству сведока, суд се пре свега креће у оквиру предлога подносиоца
захтева и окривљеног. Подносилац захтева је сходно члану 181. став 1. тачка 6. Закона, дужан у захтеву навести предлог о доказима које треба извести, уз означење личних имена и адреса сведока, списе које треба прочитати и предмете који служе као доказ, док окривљени, приликом саслушања
или у достављеној писаној одбрани предлаже извођење одређених доказа, а
то је најчешће саслушање сведока. Уколико окривљени изјави да има доказних предлога, нпр. да се саслушају одређена лица као сведоци, суд ће га
питати на које околности тражи саслушање, с обзиром да окривљени у неким ситуацијама путем сведока одбране хоће да докажу неке чињенице које
нису значајне за сам прекршај и прекршајну одговорност. Лично мислим да
уколико окривљени предложи извођење одређених доказа, да суд треба и
да га поучи, (с обзиром да су ипак чешће окривљени без браниоца јер нема
обавезне одбране у прекршајном поступку, када су у питању пунолетна лица), да је дужан да прибави доказе које је предложио, да се окривљеном да
рок за прибављање доказа а ако предлаже саслушање сведока, а суд оцени
да је саслушање нужно, најпрактичније решење у тој ситуацији је да суд
одмах на записник закаже следеће рочиште ради саслушања тих сведока,
јер је то сигурна достава позива за окривљеног, а да окривљеном већ тад
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уручи позиве за сведоке које је он предложио и који се позивају преко њега.
Наравно, уколико окривљени изјави да неком од сведока неће моћи уручити позив, нпр. да се због неких разлога тај сведок неће одазвати позиву ако
га окривљени позове, суд ће доставити позив том сведоку. И у овој ситуацији, ради ''равноправности странака'', најбоље решење је да се на записник
одмах закаже претрес на који ће бити позван и представник подносиоца
захтева како би могао учествовати у поступку и евентуално предложити неке нове доказе који нису предложени у захтеву.
Позивање сведока
С обзиром на члан 209. став 2. Закона тј. да се сведок позива преко
странке која је предложила његово сведочење, а ако то није могуће суд ће
га непосредно позвати, наведено би значило да се и сведоци чије саслушање је предложио подносилац захтева, позивају преко подносиоца захтева,
што се иначе и чини када су у питању овлашћена службена лица подносиоца захтева, али се наведено односи и на друге сведоке предложене у захтеву, што би, посебно на подручјима прекршајних судова који имају велики број захтева, довело до преоптерећења полицијских управа које би достављале те позиве сведоцима. У пракси, бар у предметима које разматрамо у жалбеном поступку, ретке су ситуације да суд позива сведоке преко
странке која је предложила саслушање сведока, а уколико то суд чини у
односу на окривљеног, онда треба да на исти начин поступа и када је у
питању подносилац захтева, што би било у складу и са чланом 6. Европске Конвенције за заштиту људских права и основних слобода (прописано
је, између осталог, да се обезбеди присуство и саслушање сведока у корист окривљеног, под истим условима који важе за оне који сведоче против њега), па ако је већ прописано да се сведоци позивају преко странке
која је предложила њихово саслушање, онда треба поступати на исти начин, у односу на окривљеног и подносиоца захтева.
Код позивања сведока, оно што је специфично а прописано је због
начела доказивања и ефикаснијег вођења поступка, јесте да је чланом 216.
став 2. Закона прописано да, ако се службено лице овлашћеног органа који
је поднео захтев за покретање прекршајног поступка не одазове позиву суда да буде саслушан у својству сведока, а свој изостанак не оправда, суд
може одустати од његовог саслушања. Ако је подносилац захтева дужан да
предложи доказе и да их прибави, онда је подносилац захтева дужан да
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обезбеди присуство овлашћеног службеног лица, а ако се позиву не одазове
овлашћено лице, а свој изостанак не оправда, то указује да подносилац захтева није заинтересован за исход поступка, па у тој ситуацији не мора суд
да даље позива такве сведоке, односно може одустати од саслушања и донети одлуку на основу одбране окривљеног и доказа који су приложени уз
захтев. И у овој ситуацији суд је, по мени, у обавези да назначи у позиву да
ће одустати од саслушања сведока, (службеног лица овлашћеног органа, а
најчешће су то полицијски службеници), уколико се не одазове позиву а
свој изостанак не оправда. У овим случајевима је било различитог поступања првостепених судова, али и другостепеног суда, па се дешавало да је по
жалби подносиоца захтева, у ситуацији када је првостепени суд донео ослобађајућу одлуку, јер је одустао од саслушања сведока, сходно члану 216.
став 2. Закона, другостепени суд укидао такву одлуку позивајући се на члан
89. став 6. Закона, ценећи да су изведени докази нејасни и противречни а
неопходно је саслушање сведока (овлашћеног лица), да би се предмет доказивања свестрано расправио, а дешавало се и да првостепени суд позива неколико пута полицијског службеника да би га ипак саслушао и на крају донео осуђујућу одлуку. Мислим да су ово случајеви када се не ради о допунским доказима, јер би то требало да буду неки докази који нису предложени, а саслушање сведока, овлашћеног лица је предложено од стране подносиоца, он тај доказ није ''прибавио'', а свакако је у могућности да га ''прибави'' или оправда изостанак, те би првостепени суд у том случају ценио остале изведене доказе и на основу тога донео одговарајућу одлуку.
Повреде правила о сведочењу
Код саслушања сведока постоји забрана сведочења прописана чланом 210. и ослобођење од дужности сведочења (члан 211. Закона) а последице повреде тих правила о сведочењу су да се на исказу тих лица не може заснивати одлука. У првостепеном поступку се дешава да се лице које
се саслушава као сведок само упозорава да не мора сведочити, с обзиром
на однос са окривљеним, а не уноси се одговор тог лица, иако је неопходно да се поред упозорења у записник унесе и одговор, да ли ће ипак сведочити или не жели да сведочи, како је то прописано чланом 211. став 2.
Закона. Ако је као сведок саслушано лице које се не може саслушати као
сведок или лице које је ослобођено дужности сведочења, а није на то упозорено или се није изричито одрекло тог права, или ако упозорење или одрицање није убележено у записник, или ако је саслушан малолетник који
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не може схватити значај права да не мора сведочити, или ако је исказ сведока изнуђен силом, претњом или другим забрањеним средствима, на таквом исказу се не може заснивати одлука, осим ако је, с обзиром на друге
доказе, очигледно да би била донета иста одлука. Најчешће када су у питању прекршаји из Закона о јавном реду и миру, саслушавају се сведоци
који су ослобођени дужности сведочења, а у тој ситуацији често нема других доказа, па ако сведоци нису правилно упозорени, то води укидању првостепене одлуке, по службеној дужности.
Начин саслушања сведока прописан је у члану 214. Закона а оно
што је најчешће недостатак код саслушања сведока јесте да у записницима
о саслушању, бар у неким предметима по жалбама, сведок износи оно што
зна о догађају а не постављају му се питања ради проверавања, разјашњења
и допуне, па његов исказ буде ''неупотребљив'' у поступку јер остану неразјашњене важне чињенице, па се налаже првостепеном суду да поново саслуша сведока или сведоке, што није допунски доказ, него се због ''неквалитетног'' саслушања сведока, мора поново саслушати. Сведоци се саслушавају пред судом који води поступак а уколико је њихово пребивалиште
на подручју другог суда, могу се саслушати и пред тим судом.
У предметима где су два или више окривљених, у ситуацији када је
одлука укинута у односу на једног окривљеног а потврђена у односу на другог, пошто је поступак правоснажно окончан у односу на окривљеног чија је
жалба одбијена, или се није жалио, тај окривљени се у поновном поступку
може саслушати као сведок, с обзиром да више нема својство окривљеног.
Често, посебно код прекршајних поступака где се као подносиоци
захтева јављају разне инспекције, овлашћени представник подносиоца
захтева, дакле лице које заступа захтев је уједно лице које је открило прекршај приликом инспекцијске контроле, па када је у складу са Законом,
потребно саслушати то лице, исто се саслушава у својству сведока, без
обзира на његово процесно својство, односно чињеницу да је представник
подносиоца захтева, јер има непосредна сазнања о предмету прекршаја.
Суочење сведока
Чланом 215. Закона регулисано је суочење сведока, а чланом 205. Закона, суочење окривљеног и сведока и суочење саокривљених. Сведоци се
могу суочити ако се њихови искази не слажу у погледу важних околности, а окривљени може бити суочен са сведоком и другим саокривљеним ако
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се њихови искази не слажу у погледу важних чињеница и ако се то неслагање не може на други начин отклонити. Без обзира на овакве одредбе,
поједине судије прибегавају суочењу, могло би се рећи по инерцији, окривљени нпр. предлаже суочење са сведоком и тај предлог се прихвата, позивају се окривљени и сведок, а потом се одустаје од извођења тог доказа, било
зато што се не одазива окривљени или се не одазива позивима сведок, при
чему се у пресуди не образлаже, било да је ослобађајућа или осуђујућа, зашто се приступило извођењу тог доказа, око које важне чињенице се искази
не слажу па је суочење било нужно и из којих разлога није ипак одржано суочење, односно зашто је суд одједном одлучио да суочење није нужно, што
доводи до нејасних разлога у погледу одлуке коју је суд донео. У ситуацији
када је суочење заиста неопходно и када се одржи, неопходно је поступати у
свему на начин како то Закон прописује (суочени се постављају један према
другом и од њих се захтева да један другом понове своје исказе о свакој
спорној околности и да расправљају о истинитости онога што су исказали,
могу се суочити само два сведока, односно окривљени само са једним сведоком истовремено). Уочено је да се у неким предметима, окривљени, према
стању у записницима о суочењу, истовремено суочавају са два сведока или
се истовремено суочава више сведока, као и да поједине судије називају ''суочењем'' ситуацију када окривљени присуствује саслушању сведока, поставља
питања и ставља примедбе, што се не може назвати суочењем, већ се ради о
томе да се окривљени користи својим правом да поставља питања сведоку и
изјашњава се на исказ сведока. Такође, поред процесних недостатака, поједине судије сматрају да је, приликом суочења, довољно питати суочене стране
да ли остају код својих исказа и унети у записник да свако остаје код свог исказа, што никако није сврха суочења и тиме се ништа не постиже, а такво суочење је ''неупотребљиво'' и не може се дати оцена те радње. Понекад се у
образложењу пресуде наводи да (окривљени избегава поглед сведока, не гледа га у очи, био је неубедљив, и сл.) а при том у записнику о суочењу нема
никакве констатације о понашању суочених страна, па се у жалбама основано наводи да није јасно одакле у пресуди такви закључци и оцена суочења.
Лично сматрам да суочењу треба приступати само у ситуацији када
је то крајње неопходно, из већ наведених разлога, а чињеница је да првостепени судови, некад из бојазни да ће одлука бити ''укинута'', приступају суочењу. Свакако треба водити рачуна да се малолетно лице које није навршило
четрнаест година, које се саслушава као сведок, не може суочити са окривљеним и другим сведоком, а уколико је старије од четрнаест година а млађе од
314

Прекршајна секција

осамнаест година, не може се суочити са окривљеним и другим сведоком,
уколико је услед природе прекршаја, последица и других околности ово лице
посебно осетљиво или се налази у посебно тешком душевном стању.
Питање које се везује за суочење је да ли га суд може извести уколико странке нису предложиле, а лично мислим, с обзиром на цитиране
одредбе о суочењу, да се суд за суочење може определити и уколико то
странке нису предложиле, јер се ради о отклањању несагласности у погледу важних чињеница које се на други начин не може отклонити, а суд ће
потом слободном оценом доказа, ценити и ту доказну радњу.
Увиђај
Увиђај као доказна радња се ретко користи у прекршајном поступку.
С обзиром на начело доказивања и увиђај се врши на предлог странака, ако је
за утврђивање или разјашњење какве важне чињенице потребно лично и непосредно опажање судије који води прекршајни поступак, а изузетно суд може по службеној дужности извршити увиђај, под условом из члана 89. став 5.
Закона. С обзиром да је чланом 89. став 5. Закона прописано да изузетно, суд
може по службеној дужности прибавити доказе ако окривљени није у стању
да то сам учини или је то оправдано из разлога целисходности и ефикасности
вођења поступка, и вршење увиђаја, без предлога странака, суд би предузимао на неки начин ''у корист окривљеног''. Када се и примењује, увиђај се врши углавном када су у питању саобраћајни прекршаји. О увиђају се води записник чија садржина је прописана чланом 217. став 5. Закона.
Вештачење
Вештачење, као и увиђај се одређује на предлог странака а изузетно
суд може по службеној дужности одредити вештачење, под условом из члана
89. став 5. Закона, а за разлику од увиђаја, вештачење се одређује када је за
утврђивање или оцену неке важне чињенице неопходно прибавити налаз и
мишљење од лица које располаже стручним знањем, којим суд не располаже.
Сходно члану 218. став 3. Закона, вештачење се одређује писаном наредбом
суда који води прекршајни поступак. Садржина те наредбе није прописана
Законом о прекршајима те се и у погледу садржине наредбе могу сходно
применити одредбе Законика о кривичном поступку, тачније члан 118. који
се односи на наредбу о вештачењу. У предметима по жалби, примећено је да
се у наредбама о вештачењу вештаку налаже ''да се изјасни на све околности
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настанка саобраћајне незгоде'', што је широко одређено и даје простор вештаку да сам одређује о чему ће дати налаз и мишљење или се одређује да вештак у суштини одлучи ''о кривици за саобраћајну незгоду'', што није задатак
вештака, или се вештаку постављају нека правна питања, па вештак даје своје тумачење неке одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима, што
не може бити предмет вештачења. Неопходно је вештаку тачно одредити које околности или чињенице је нужно разјаснити, постављањем одређених питања, у границама знања вештака одређене струке. Најчешћа вештачења су
код саобраћајних прекршаја, тачније саобраћајних незгода а спорадично се
јавља и вештачење урачунљивости.
Вештак даје свој налаз и мишљење, по правилу, у писаној форми,
у року који одреди суд, странкама у поступку доставља се налаз и мишљење вештака о коме се могу изјаснити у року од 15 дана (члан 223.), а ако
странке ставе неке примедбе којима указују на несагласност или нејасноће у налазу или суд уочи одређена неслагања или нејасноће, саслушаће се
вештак или ће се поновити вештачење преко истог или другог вештака.
Како се најчешће вештачење врши у погледу саобраћајних незгода, ретке
су ситуације да је неопходно поновити вештачење преко истог или другог
вештака, јер се све нејасноће могу отклонити саслушањем вештака.
У једном предмету по жалби, у којој је окривљени побијао само трошкове вештачења, позивајући се на то да у суштини није спорио чињење прекршаја а одређено је вештачење које није предложио подносилац захтева, нити
он, а обавезан је да те трошкове плати, другостепени суд је преиначио првостепену пресуду у погледу трошкова вештачења и одредио да те трошкове сноси
суд, без обзира што строго формално, трошкове прекршајног поступка, сноси
окривљени, уколико је оглашен одговорним. И код вештачења неопходно је
поћи од начела доказивања, а нужно се враћамо на неопходност претреса у
сложенијим предметима, како би била дата могућност странкама, да након саслушања окривљеног, предложе евентуално неке доказе, па и вештачење, које
подносилац захтева не предлаже одмах у захтеву јер напросто не зна у ком
правцу ће ићи одбрана окривљеног и које чињенице ће оспоравати.
Претресање просторија и лица и привремено
одузимање предмета
Претресање просторија и лица регулисано је у глави XV, члановима
226. до 233. Закона. Стан и друге просторије, као и лица, могу се претреса316
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ти ако је вероватно да ће се у стану, другим просторијама, стварима или код
појединих лица наћи предмет или трагови који би могли бити значајни за
прекршајни поступак, или да ће се претресом стана и других просторија
ухватити окривљени (члан 226. Закона). Претресање се одређује писаном
наредбом суда а наредбу о претресању извршава полиција (члан 227. Закона). И код ове доказне радње би морали сходно примењивати одредбе Законика о кривичном поступку које детаљније регулишу ову материју, уз наравно специфичности прекршајног поступка. Питање које се поставља у вези наредбе о претресању, ако нпр. њено издавање тражи тужилаштво или
други овлашћени подносилац захтева, а није покренут прекршајни поступак, ко ту наредбу издаје у прекршајном суду јер се не ради о предмету који
је већ у раду код судије, под којом ознаком у смислу Судског пословника
би се завела та наредба, с обзиром да немамо покренут поступак и одређен
Пр број. У овим ситуацијама, лично мислим да би такав захтев за издавање
наредбе могао да се заведе у Прз (други послови) а да наредбу донесе судија који би том приликом по распореду дежурства поступао у предметима у
којима се тражи доношење пресуде која се извршава пре њене правоснажности, ''хитни предмети'' (члан 308. Закона).
Чланом 230. Закона прописано је да ако се приликом претресања
нађу предмети који су употребљени за извршење прекршаја или су прибављени прекршајем, или су настали извршењем прекршаја, или предмети
који могу послужити као доказ у прекршајном поступку, ти предмети ће
се привремено одузети. У пракси, уз захтев се, посебно код прекршаја из
Закона о оружју и муницији, доставља понекад записник о претресању
стана из кога се може утврдити да је наредбу за претресање донео Основни суд, да је претресањем пронађено и одузето одређено оружје које је
предмет прекршаја, (поред нпр. оружја које је предмет кривичног дела), а
у вези кога је понет захтев за покретање прекршајног поступка, а доставља се и потврда о привремено одузетом предмету, о коме ће касније одлуку донети прекршајни суд, у зависности од исхода поступка и оцене да
ли се предмет мора трајно одузети или се пак привремено одузети предмет има вратити лицу од кога је одузет.
Код царинских прекршаја, које открију овлашћени царински службеници, сходно овлашћењима прописаним у члану 277. закључно са чланом
293. Царинског закона (одредбе члана 252. до 329. Царинског закона ''Сл.
гласник РС'', бр. 73/03, 61/05, 85/05 – др. закон и 62/06 – др. Закон које су и
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даље на снази), царински службеници врше привремено одузимање предмета
који су употребљени за извршење прекршаја или су прибављени прекршајем
или су настали извршењем прекршаја, а најчешће се ради о некој роби, често
су у питању возила или новац, они издају потврду о томе, уз тачно означење
предмета. Предмете који могу бити одузети по Закону о прекршајима, могу
привремено одузети и службена лица инспекцијских органа и овлашћени полицијски службеници који су овлашћени посебним законима, кад у вршењу
службене дужности сазнају за прекршај, с тим што су дужни да суд неодложно известе о привременом одузимању предмета и да се старају о чувању
тих предмета, уколико законом није друкчије одређено.
Код прекршаја из Закона о оружју и муницији, посебно кад се ради о прекршају држања оружја које није обезбеђено на одговарајући начин како не би дошло у посед неовлашћених лица, окривљени у одбрани
некад оспоравају начин вршења претресања или означење места где је
тачно оружје пронађено, у ком случају се јавља потреба да се понекад саслушају у својству сведока и лица која су вршила претресање и лица која
су присуствовала као сведоци претресању, ако то странке предложе или
применом члана 89. став 5. и 6. Закона.
Остале доказне радње
У Закону о прекршајима нису наведени и дефинисани други докази а у пракси се често срећемо са разним записницима сачињеним од
стране овлашћених лица, фотографијама, видео записима и слично, који
се достављају уз захтев. Закон о безбедности саобраћаја на путевима, у
члану 322. прописује да веродостојна исправа којом се доказује извршење
прекршаја, јесте у смислу тог закона: видео или фото запис на коме се јасно могу видети: возило којим је извршен прекршај, регистарски број тог
возила и битна обележја прекршаја, тахографски уложак или други запис
са тахографског уређаја, записник о извршеној контроли учесника у саобраћају сачињен у складу са Законом о општем управном поступку, записник о извршеном увиђају саобраћајне незгоде односно увиђајна документација, записник о надзору извршеном на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима, записник о извршеном контролном техничком прегледу, записник о извршеном мерењу масе и осовинског оптерећења и извештај о анализи крви и/или других телесних материја на садржај алкохола и/или других психоактивних супстанци у њима.
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Иако законодавац говори о наведеним исправама као о веродостојним исправама, што би значило да се таквом исправом доказује истинитост
онога што је у њој садржано, то свакако не значи да се не може оспоравати и
оспорити таква исправа. Најчешћа питања у погледу наведених исправа била
су везана за записник о извршеној контроли учесника у саобраћају – возила,
када је потписан од стране контролисаног лица и наведено да то лице нема
примедби. Поједине судије, а посебно подносиоци захтева су сматрали да се
садржина таквог записника прихвата као потпуно неспорна, међутим и записник који је потписан, без примедби, цени се у склопу оцене одбране окривљеног и осталих изведених доказа, па ако окривљени оспорава да му је тај
записник предочен и прочитан а оспорава и његову садржину, (јер углавном
записник садржи чињенични опис прекршаја написан приликом контроле),
саслушањем лица које је записник сачинило, у својству сведока, утврдиће се
да ли је сачињен на прописан начин, а утврђиваће се и садржина записника, а
потом ценити као и други докази у поступку. Наравно, уколико је испоштована процедура приликом сачињавања наведених исправа, а уз то су без примедби потписани записници, они имају значајну доказну снагу.
Чланом 295. став 1. Царинског закона, прописано је да се извештај
у писаној форми о чињеничном стању утврђеном приликом претреса лица, превозних средстава и пословних просторија, као и привремено одузети предмети и документација у било којој форми или они предмети који
су прибављени у складу са тим законом и другим прописима које примењује Управа царина, могу се користити као доказ у прекршајном, односно, кривичном поступку, а у ставу 2. наведеног члана, прописано је да се
изјаве дате овлашћеном царинском службенику у поступку, могу употребити као доказ у кривичном поступку ако су дате под условима утврђеним у Законику о кривичном поступку, дакле и у Царинском закону су
прописана одређена доказна средства.
Код царинских прекршаја се уз захтев обично и доставља одређена документација, а то су углавном јединствене царинске исправе, транзитни документи, записници о накнадној контроли, а посебно код прекршаја из члан 294. став 1. тачка 1. и прекршаја из члана 293. став 1. тачка 1.
Царинског закона и дописи, тачније одговори царинске администрације
земље извознице о провери доказа о пореклу (EUR.1 или изјаве на фактури везано за преференцијално порекло производа) који одговори нису
преведени на српски језик, него се у захтеву наводи суштина одговора зе319
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мље извознице, а нужно је да се достави превод таквог дописа, односно да
суд од подносиоца захтева тражи превод таквог дописа, да би га уопште
узео у разматрање и ценио у доказном поступку.
Нужно је да записник о извршеној контроли учесника у саобраћају
– возила, као и записници о уоченом стању (тржишне инспекције, туристичке, пореске и сл,) који су најчешће ручно писани, буду читљиви за
странке и суд, какви често нису, а посебно кад су у питању записници инспекција, па је неопходно затражити препис таквих записника и његово достављање у одређеном року и упозорити подносиоца захтева, (посебно у
ситуацији кад ништа друго не нуди као доказ), да такав записник не може
послужити као доказ, јер се једноставно не може прочитати то што је написано, па самим тим не може се ни ценити. Тако нечитки записници се некад
цене као доказ, иако су због њихове нечиткости, потпуно неразумљиви, тако да је нејасно шта је суд на основу таквог записника могао утврдити.
Службене белешке, обавештења, изјаве осумњичених
У списима се често, поред исправа из Закона о безбедности саобраћаја на путевима и исправа из Царинског закона, налазе и службене белешке
овлашћених службених лица сачињене као појашњење контроле која је обављена или се у њима препричава да су обављени разговори са неким лицима
и шта је изјављено поводом одређеног догађаја (најчешће када су у питању
прекршаји ремећења јавног реда и мира), затим када су у питању саобраћајне
незгоде или ремећење јавног реда и мира, у списима се налазе и својеручно
писане изјаве учесника незгоде дате на лицу места или својеручно писане изјаве лица која су затечена на месту ремећења јавног реда и мира (нека од тих
лица су касније окривљени у поступку, а нека су сведоци), а код царинских
прекршаја, уз захтев се често налазе и обавештења дата од стране грађана у
вези одређеног прекршаја или изјаве осумњичених дате у поступку истраге,
пред овлашћеним службеним лицима, (сада пред тужиоцем), с тим што се, до
увођења тужилачке истраге, ретко радило о изјавама датим у присуству браниоца, па када се органи гоњења ипак одлуче за прекршајни поступак а не
кривични, имамо и такве изјаве уз захтеве.
Већ наведена обавештења дата од стане грађана или изјаве учесника незгоде дате на лицу места, ''дају се у једном неформалном поступку, па таква обавештења могу послужити као оријентација тужиоцу, као
странци ван процеса, али је неприхватљиво да се користе као доказни ма320
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теријал, јер би се једнака доказна вредност давала доказном материјалу
прибављеном без процесних гаранција и доказном материјалу прибављеном у поступку са одређеним процесним гаранцијама'', (Васиљевић, Грубач – Коментар Законика о кривичном поступку, 2002). Ово је потпуно
прихватљиво и за прекршајни поступак, као један од казнених поступака.
Уколико се ради о изјави лица коју је дало као осумњичени у
''претпрекршајном поступку'', у којој признаје чињење прекршаја, а изјаву
је дало без браниоца, ако то лице као окривљени негира чињење прекршаја, на таквој изјави се не може заснивати одлука, то никако није доказ.
Што се тиче обавештења примљених од грађана, односно датих
овлашћеним службеним лицима, ти "грађани" се углавном касније јављају
као сведоци у поступку и нужно је њихово саслушање а не да суд узима
као доказ обавештење дато у претпрекршајном поступку, али у случају
несагласности исказа сведока који су дали у поступку, са изјавама и обавештењима датим на лицу места, суд може указати на неке несагласности
и питати сведока у вези датог обавештења или изјаве. Када су у питању
службене белешке које су сачинила службена лица, та лица су и предложена као сведоци, па се у исказима изјашњавају о садржини службене белешке, а некад имају и непосредна сазнања о оном што су написали, јер су
уочено на лицу места унели у службену белешку.
Оно што сигурно није доказ, то је захтев за покретање прекршајног
поступка, који представља оптужни акт, као и прекршајна пријава, као
скраћена верзија захтева, у којој је у суштини чињенично описан прекршај,
а у појединим првостепеним одлукама се уочава да суд код оцене доказа
наводи да је ценио захтев и прекршајну пријаву, па и на њима засновао одлуку, што је погрешно. Ово је посебно уочено код прекршаја "неношења
личне карте", где по правилу немамо посебно сачињен записник, него само
захтев и прекршајну пријаву, а суд одлуку заснива на тим доказима или су
изведени и други докази али суд наводи да је прочитао захтев и прекршајну
пријаву и на основу њих и других доказа утврђује чињенично стање, што је
свакако погрешно, али у ситуацији када се одлука заснива на одређеним доказима, навођење у образложењу да је заснована и на захтеву и прекршајној
пријави, по правилу, не би водило укидању првостепене одлуке, али је неприхватљиво да се захтев третира као доказ.
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Закључак
Нужно је да судови, првостепени и другостепени, у прекршајном
поступку, при предузимању доказних радњи, полазе од начела доказивања, не занемарујући наравно и остала начела прописана Законом, али пошто је реч о доказном поступку, то је и акценат стављен на то начело.
Неопходно је да се докази изводе квалитетно, у поштовање свих процесних правила и недозвољавање странкама да ''воде поступак'' у процесном
смислу, што неминовно води одуговлачењу поступка и застарелости.
У поступцима је потребно посебно водити рачуна о одредби члана
93. став 1. Закона, те окривљеном омогућити да се изјасни о свим доказима
који га терете и да изнесе све чињенице које му иду у корист, при чему наведено не значи да суд окривљеног који је уредно позван мора позивати неколико пута и ценити да је нужно одлагање рочишта иако окривљени само тражи одлагање, без икаквог доказа, него је довољно окривљеном омогућити
право на одбрану прописано чланом 93. став 1. Закона, одредбама Устава,
као и Конвенцијом о заштити људских права и основних слобода.
При доношењу одлуке мора се више повести рачуна о томе шта не
може да се користи као доказ, а неопходно је да суд у одлуци, поред оцене
изведених доказа, да и разлоге зашто неке доказне предлоге није прихватио.
У раду су коришћени:
Релевантни прописи: Закон о прекршајима (''Службени гласник РС'', број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-Одлука УС РС, Закон о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', број
41/2009,53/201, 101/201, 55/2014, 32/2013-Одлука УС РС, 96/205 – други закон и 9/2016 – Одлука УС РС, Царински закон (''Службени гласник РС'', број 18/2010, 111/2012, 29/205 и 108/2016),
и Европска Конвенција о заштити људских права и основних слобода.
Одлуке Уставног суда, Врховног касационог суда и Прекршајног апелационог суда (наведене у тексту)
Литература:
1. Коментар Законика о кривичном поступку - проф. др Тихомир Васиљевић и проф. др
Момчило Грубач, ''Службени гласник РС'', Београд, 2002 и
2. Коментар Законика о кривичном поступку – Горан П. Илић, Слободан Бељански, Миодраг Мајић и Александар Трешњев, ''Сл. Гласник РС'', 2014
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Весна Адамовић
судија Прекршајног апелационог суда

ПРЕТРЕС ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИМ
И ДРУГОСТЕПЕНИМ ПРЕКРШАЈНИМ СУДОМ
Овај писани стручни рад има за циљ да прекршајним судовима,
како првостепеним, тако и другостепеном, укаже на потребу да у вођењу
прекршајног поступка, према основним начелима садржаним у Закону о
прекршајима (законитости, доказивања, начело помоћи неукој странци,
економичности поступка, права на одбрану, употребе језика, двостепености прекршајног поступка, забрана преиначења на горе, накнада штете ноправдано кажњеном и неосновано задржаном лицу), почну и непосредно
да примењују одредбе о претресу како би се квалитетније, ефикасније,
економичније и правичније доносиле одлуке у прекршајном поступку.
Кроз досадашњу праксу, уочила сам да су првостепени судови у
малом броју предмета отварали претресе, као и да је у неким од тих предмета дошло до непотребних процесних пропуста, који су резултирали
укидањем првостепене пресуде. С тога кроз овај рад желим да укажем на
разлоге због којих сматрам да треба прибегавати вођењу прекршајног поступка кроз претрес, као и на процесне пропусте који доводе до укидања
првостепених одлука, а исто тако и да образложим своје мишљење да се
кроз претрес брже, ефикасније и економичније доћи до квалитетне првостепене пресуде.
У члану 154-а Закона о прекршајима по први пут прописано је и
одржавање претреса пред другостепеним судом, и ако је по мом мишљењу обавеза другостепеног суда да закаже претрес постојала и према раније важећем Закону о прекршајима, који је прописивао сходну примену Законика о кривичном поступку, у прилог чему говори одлука Прекршајног
апелационог суда у предмету 110.Пржу.бр. 47/17. Разлог зашто налазим
да је одређивање претреса у сложенијим и захтевнијим прекршајним
предметима, као што су девизни, царински, порески предмети и предмети
из области јавног реда и мира, понекад и мање сложеним, нужно, јесте тај
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да се кроз одржавање претреса, поред осталог, у потпуности поштују
основна права прописана чланом 32 и чланом 33 Уставом РС, као и чланом 6 Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода, прецизније право на правично суђење.
Претрес представља део прекршајног поступка у којем се у правом смислу речи суди, током којег се обезбеђује и утврђује материјал за
доношење пресуде, а потврђивање првостепене пресуде у многоме зависи
од начина руковођења поступком, вођењем претреса, у смислу нечињења
непотребних процесних пропуста који би се касније одражавали на одлуку другостепеног суда у поступку по жалби.
Према Закону о прекршајима у првостепеном прекршајном поступку претрес се одређује када суд оцени да је то потребно ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања. На претрес се позивају
окривљени и његов бранилац, оштећени, подносилац захтева за покретање поступка и други учесници поступка-пуномоћници, сведоци, вештаци
и по потреби тумачи. Ако је окривљени правно лице на претрес се позива
представник правног лица. У позиву на претрес окривљени ће се упозорити да ће се у случају неодазивања позиву наредити његово довођење. Ако
на претрес не дође уредно позвани окривљени и свој изостанак не оправда, суд ће одложити претрес и издати наредбу за довођење, ако не постоје
услови да се претрес одржи и без присуства окривљеног.
Суд може одлучити да се претрес одржи у одсуству окривљеног
који је уредно позван ако је он саслушан, а нађе да његово присуство није
неопходно за правилно утврђивање чињеничног стања. Под истим условима претрес се може одржати и у одсуству уредно позваног представника правног лица, односно браниоца окривљеног правног лица. Претрес се
може одржати без присуства подносиоца захтева. Претрес ће се одржати
ако не дође уредно позвани бранилац окривљеног који недолазак није
оправдао, а окривљени се са тим сагласио.
Претрес је јаван, с тим што суд може искључити јавност за цео
претрес или један његов део ако то захтевају општи интереси - јавног поретка, националне безбедности или разлози морала - приватног живота
окривљеног, оштећеног или другог учесника, у поступку интереса малолетника, права на правично суђење или других оправданих интереса у демократском друштву. Ако се поступак води против малолетника, претрес
ће се одржати без присуства јавности.
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Током претреса суд прво врши проверу присуства позваних и
утврђује њихов идентитет. Претрес почиње изношењем садржине захтева
за покретање прекршајног поступка, након чега се приступа саслушању
окривљеног. Ако су окривљени правно лице и одговорно лице у правном
лицу, прво се саслушава представник правног лица, а после њега одговорно лице, које није присутно док одбрану даје представник окривљеног
правног лица. Сведоци не могу присуствовати саслушању окривљених.
По саслушавању окривљеног прелази се на извођење доказа саслушањем
сведока и вештака и извођење других доказа. Суд о извођењу доказа саслушањем сведока, вештака и других доказа одлучује решењем. Ред извођења доказа утврђује суд. Суд у току поступка може опозвати донето решење о извођењу појединог доказа. О раду на претресу води се записник
у који се уноси цео ток претреса. Записник о претресу потписују присутне
странке, бранилац, судија, записничар.
Подносилац захтева, окривљени и његов бранилац, представник и
бранилац правног лица и оштећени имају право да у току претреса предлажу доказе и дају друге предлоге, а по одобрењу судије који води поступак могу да постављају питања лицима која се саслушавају. Овлашћени
представник подносиоца захтева има право да на претресу измени садржину захтева у погледу чињеничног описа прекршаја, да врши прецизирање захтева. У том случају суд ће решењем одложити претрес да би се
окривљени упознао са изменом захтева и да би припремио одбрану. После
завршеног доказног поступка странке и бранилац могу дати завршну реч
са својом оценом о изведеним доказима. Последња реч увек припада
окривљенима. Ако суд нађе да претрес не треба одлагати ради допуне поступка или ради припреме одбране окривљеног по измењеном захтеву, закључиће претрес, а може донети пресуду и јавно објавити изреку пресуде
уз кратко навођење разлога.
Дужност судије је да се стара о одржавању реда за време извођења
радњи у прекршајном поступку у смислу члана Закона о прекршајима, да
опомене лица која нарушавају ред или да их новчано казни или удаљи их
са претреса.
Имајући у виду наведене одредбе Закона о прекршајима (од члана
239 до члана 243) и чињеницу да у истима нису прописани механизми за
брже и ефикасније спровођење поступка, налазим да је сврсисходно примењивати и одредбе ЗКП-а, у складу са чланом 99 Закона о прекршајима,
325

Билтен Врховног касационог суда
све у циљу квалитетнијег, бржег, ефикаснијег и економичнијег окончања
прекршајног поступка.
У складу са Закоником о кривичном поступку, припреме за главни
претрес обухватају евентуално одржавање припремног рочишта, одређивање главног претреса и доношење других одлука које се односе на управљање поступком, на које одлуке жалба није дозвољена, осим ако је закоником друкчије прописано.
У прекршајном поступку није нужно одредити припремно рочиште, али исто ипак у неким компликованијим и сложенијим случајевима
може имати врло позитивну улогу у самом прекршајном поступку посебно у погледу извођења доказа иако на први поглед спровођење припремног рочишта делује компликовано и захтевно.
Припремно рочиште је оно на којем се странке изјашњавају о предмету оптужбе, образлажу се докази који ће бити изведени на главном претресу и предлажу нови докази, утврђују се чињенична и правна питања која
ће бити предмет расправљања на главном претресу, одлучује се и о евентуалном споразуму о признању појединих прекршаја, ако их је више у захтеву
за покретање прекршајног поступка, о обустави поступка, као и о другим
питањима за која суд оцени да су од значаја за одржавање главног претреса.
Припремно рочиште се одржава без присуства јавности. У позиву
за припремно рочиште суд ће упозорити странке и оштећеног да се на
припремном рочишту може одржати главни претрес. На припремно рочиште позваће се странке (подносилац захтева за покретање прекршајног
поступка и окривљени) и бранилац, оштећени, законски заступник и пуномоћник тужиоца и оштећеног, а по потреби и тумач. У позиву за припремно рочиште странке ће бити упозорене да на припремном рочишту
могу предложити доказе. Ако је потребно да се за припремно рочиште
прибаве списи, исправе или предмети који се налазе код суда или код другог државног органа, суд ће на предлог странака наложити да се ти предмети или исправе благовремено прибаве. На припремном рочишту суд
проверава да ли присутна сва позвана лица, те проверава податке присутних, а у случају недоласка неког од њих да ли су испуњени услови прописани овим закоником да се припремно рочиште може одржати у њиховом
одсуству. Оштећеног који није поднео имовинскоправни захтев суд ће поучити о његовом праву да исти има право истаћи.
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На припремном рочишту се изјашњавају странке и то тако што
подносилац захтева за покретање прекршајног поступка излаже из захтева
опис дела из ког произлазе законска обележја прекршаја, законски назив
прекршаја и наводи доказе који поткрепљују захтев за покретање прекршајног поступка, а може предложити изрицање одређене врсте и мере
прекршајне санкције. Након што је окривљени поучен о његовим правима
и дужностима у прекршајном поступку, суд ће га позвати да се изјасни о
захтеву за покретање прекршајног поступка који му је уз позив уручен.
Ако окривљени оспорава наводе захтева суд ће га позвати да се изјасни
који део захтева оспорава и из којих разлога, и упозориће га да ће се на
главном претресу изводити докази само у вези са оспореним делом захтева за покретање прекршајног поступка. Ако је саокривљени признао одређене тачке захтева за покретање прекршајног поступка које се односе и на
другог саокривљеног који их је оспорио, главни претрес ће се одржати за
оба саокривљена и донеће се по правилу једна пресуда.
Даље, на припремном рочишту суд ће позвати странке, браниоца и
оштећеног да образложе предложене доказе које намеравају да изведу на
главном претресу, при чему ће их упозорити да се неће извести они докази који су им били познати, али их без оправданог разлога на припремном
рочишту нису предложили. Суд може и без предлога странака, браниоца
оптуженог и оштећеног наредити прибављање нових доказа за главни
претрес. Ако је окривљени признао да је учинио прекршај, предлагање доказа за главни претрес ће се ограничити на доказе од којих зависи оцена
да ли је признање непотпуно, противречно или нејасно и у супротности са
постојећим доказима, као и доказе од којих зависи одлука о врсти и мери
кривичне санкције. Свака странка ће се изјаснити о предлозима супротне
странке и оштећеног.
Ако, с обзиром на предложене доказе, чињенице које ће бити
предмет доказивања и правна питања о којима ће се расправљати, суд
сматра да се у складу са одредбама овог законика може одржати главни
претрес, након узимања изјава од странака донеће решење о одржавању
главног претреса (одмах на припремном рочишту) или исто тако суд ће
пре завршетка припремног рочишта наредбом одређује дан, час и место
одржавања главног претреса, при чему позив окривљеном мора се доставити тако да између достављања позива и дана главног претреса остане
довољно времена за припремање одбране, а најмање осам дана. Странке,
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оштећени, сведоци и вештаци ће у позиву бити упозорени на последице
неодазивања позиву суда.
Друга ситуација је ако није одржано припремно рочиште, тада
странке, бранилац и оштећени могу после одређивања главног претреса
предложити да се на главни претрес позову нови сведоци или вештаци или
изведу други докази, при чему морају означити које би се чињенице имале
доказати и којим од предложених доказа. Суд увек може и без предлога
странака и оштећеног наредити прибављање нових доказа за главни претрес о чему ће пре почетка главног претреса обавестити странке.
Суд одлучује о испитивању сведока или вештака чије испитивање
су предложиле странке, а који не могу доћи на главни претрес због болести или других оправданих разлога. Суд на чијем подручју се сведок или
вештак налази обавиће испитивање непосредно или путем техничких
средстава за пренос слике и звука, а о времену, месту и начину испитивања обавестиће странке, браниоца и оштећеног, и који записник ће се касније у доказном поступку читати.
Главни претрес је јаван и истом могу присуствовати само лица старија од 16 година. Уколико је одлучено да је на претресу искључена јавност
решење којим је донета таква одлука мора бити образложено је јавно објављено, с тим што у решењу стоји којим лицима је дозвољено да присуствују. Такво решење суда може се побијати само у жалби на пресуду.
Главним претресом руководи поступајући судија појединац који
утврђује да ли су испуњене претпоставке за одржавање главног претреса и
стара се о одржавању реда на претресу, о томе да поступак тече без одуговлачења и разматрања питања која не доприносе свестраном расправљању
предмета доказивања, одлучује о одступању од редовног тока поступка, даје реч странкама, браниоцу, оштећеном, законском заступнику и пуномоћнику, сведоку, вештаку и стручном саветнику, одлучује о предлозима странака, даје налог странци да предложи допунске доказе, преноси у записник
садржај рада и цео ток главног претреса, предузима потребне мере за заштиту сведока и решава о другим питањима у складу са закоником.
Претпоставке за одржавање главног претреса су:1) присуство судије и записничара; и 2) присуство позваних лица без којих главни претрес не може да се одржи, осим ако постоје услови прописани овим закоником под којима се изузетно главни претрес може одржати и у одсуству
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неког од њих. Судија и записничар морају непрекидно бити присутни на
главном претресу. Поступајући судија отвара заседање и објављује предмет главног претреса, утврђује да ли су дошла сва позвана лица, и да ли
су лица која нису дошла уредно позвана и да ли су свој изостанак оправдала. Ако на главни претрес не дође бранилац који је уредно позван и не
обавести суд о разлогу спречености чим је за тај разлог сазнао, или ако
бранилац без одобрења напусти главни претрес, судија ће позвати окривљеног да одмах узме другог браниоца, а ако окривљени то не учини, суд
може одлучити да се главни претрес одржи и без присуства браниоца.
Ако на главни претрес не дође сведок, вештак или стручни саветник који
је уредно позван, а изостанак није оправдао, суд може наредити да се одмах доведе. Главни претрес може почети и без присуства позваног сведока, вештака или стручног саветника, уз обавезу суда да у каснијем току
главног претреса одлучи да ли због изостанка некога од њих главни претрес треба прекинути или одложити. Уредно позваног сведока, вештака
или стручног саветника који изостанак није оправдао, суд може казнити
новчаном казном, наредити да се на идући главни претрес доведе и одредити да трошкови које је проузроковао падају на његов терет.
Главни претрес почиње доношењем решења да се главни претрес
одржи. Главни претрес се одржава непрекидно током радног времена једног или више узастопних радних дана.
Суд у одређеним ситуацијама може прекинути главни претрес: 1)
ради одмора; 2) због истека радног времена; 3) ради прибављања одређених доказа у кратком року; 4) ради припремања оптужбе или одбране; 5)
због других оправданих разлога. Даље, суд ће решењем одложити главни
претрес: 1) ако треба извести нове доказе који се не могу прибавити у
кратком року; 2) ако се у току главног претреса утврди да је код окривљеног после учињеног прекршаја наступило душевно обољење или душевна
поремећеност или каква друга тешка болест због које не може учествовати у поступку; 3) ако постоје друге сметње да се претрес успешно спроведе. У решењу којим се претрес одлаже одредиће се, по правилу, време и
место када ће се главни претрес наставити. Против наведених решења
жалба није дозвољена.
Када суд утврди да су на главни претрес дошла сва позвана лица,
или кад суд одлучи да се главни претрес одржи у одсутности неког од позваних лица, или одлучи да о тим питањима реши касније, судија ће: 1)
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позвати окривљеног да изнесе личне податке да би се уверио у његову
истоветност, као и да се изјасни о својој ранијој осуђиваности ако то није
учинио на припремном рочишту; 2) упозорити окривљеног да пажљиво
прати ток главног претреса и да је дужан да предлоге за извођење појединих доказа изнесе одмах или у најкраћем року по сазнању да је њихово
извођење потребно; 3) поучити окривљеног о његовим правима и дужностима а посебно о праву да износи чињенице и предлаже доказе у прилог
своје одбране, поставља питања саокривљеном, сведоку, вештаку и стручном саветнику, и ставља примедбе и даје објашњења у вези са изведеним
доказима, и питати га да ли је поуку разумео.
Ако окривљени одбије да изнесе личне податке, његова истоветност утврдиће се на други начин. Ако окривљени изјави да поуку о правима није разумео, суд ће му је на погодан начин објаснити, а у случају да
оптужени одбије да се изјасни да ли је поуку о правима разумео, сматраће
се, уз претходно упозорење, да је поуку разумео.
Када истоветност окривљеног буде утврђена, суд ће упутити сведоке
изван суднице на место на коме ће сачекати да буду позвани ради испитивања. На исти начин ће поступити и са вештацима и стручним саветницима,
осим ако оцени да је потребно да одређени вештак или стручни саветник
прати ток главног претреса. Сви окривљени остају у судници током читавог
главног претреса и прате ток поступка. Ако оштећени као тужилац треба да
буде испитан као сведок, неће се удаљити из суднице. Суд може предузети
потребне мере за спречавање међусобног договарања сведока, вештака или
стручног саветника, и договарања сведока, вештака или стручног саветника
са странкама, браниоцем, законским заступником или пуномоћником.
Суд изузетно може одлучити да се окривљени удаљи из суднице ако
саокривљени или сведок одбије да даје исказ у његовом присуству или околности указују да његово присуство утиче на наведена лица. По повратку
окривљеног прочитаће му се исказ дат у његовом одсуству и он може саокривљеном или сведоку постављати питања и дати примедбе на исказ.
Оптужба-захтев за покретање прекршајног поступка се излаже, по
правилу, тако што подносилац чита захтев за покретање прекршајног поступка, али суд може уместо тога дозволити подносиоцу да усмено изложи садржај захтева.
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Након излагања оптужбе-захтева, суд ће упитати окривљеног: 1)
да ли је оптужбу-захтев разумео, а ако се увери да је није разумео, поново
ће му изложити њену садржину на начин који је за окривљеног најразумљивији; 2) да ли жели да се изјасни о оптужби, и о имовинскоправном
захтеву ако је поднесен; 3) да ли признаје да је учинио прекршај за које је
поднет захтев за покретање прекршајног поступка, а ако се увери да окривљени није разумео шта значи признање, објасниће му значење и последице признања прекршаја на начин који је за окривљеног најразумљивији.
Окривљени није дужан да се изјасни о захтеву за покретање прекршајног
поступка и да одговара на постављена питања. Ако је захтевом за покретање прекршајног поступка обухваћено више лица, са њима ће се поступити на напред наведен начин, по редоследу из захтева.
Након излагања захтева за покретање прекршајног поступка и изјашњавања окривљеног, суд ће позвати подносиоца захтева, а потом браниоца или окривљеног који се брани сам, да изнесу уводна излагања,
осим ако је на припремном рочишту дошло до изјашњења странака и
предлагања доказа. Уводна излагања морају бити сажета и односити се само на чињенице које ће бити предмет доказивања, на излагање доказа које
ће странака извести и на правна питања о којима ће расправљати и могу
бити временски ограничена. Након уводних излагања, оштећени може
укратко образложити имовинскоправни захтев.
Судија објављује почетак доказног поступка. У доказном поступку се изводе докази о чињеницама које су предмет доказивања. Ако окривљени на главном претресу призна да је учинио прекршај, изводе се само
докази од којих зависи оцена да ли признање јасно, поткрепљено већ прикупљеним доказима, као и докази од којих зависи одлука о врсти и мери
кривичне санкције.
Странке, бранилац и оштећени могу до завршетка главног претреса предлагати да се изведу нови докази, а могу поновити предлоге који су
раније одбијени. О извођењу предложених доказа одлучује суд. Ако је
предложено извођење доказа који је незаконит, суд ће одбити предлог
образложеним решењем.
Суд може образложеним решењем одбити доказни предлог ако је
оцени да је реч о доказу: 1) за који су странке, бранилац и оштећени знали
у току припремног рочишта (или након одређивања главног претреса али
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га без оправданог разлога нису предложили); 2) који је усмерен на доказивање чињеница које нису предмет доказивања или се односи на чињенице
које се не доказују и 3) чије извођење је очигледно усмерено на одуговлачење поступка. Суд може у току поступка опозвати решење и одлучити да
се предложени доказ изведе.
Након саслушања окривљеног, суд одређује време у којем се најпре
изводе докази које предложи подносилац захтева, потом докази које предложи одбрана, након тога докази чије извођење је одредио суд по службеној дужности и по предлогу оштећеног, а на крају докази о чињеницама од којих
зависи одлука о врсти и мери прекршајне санкције. Подаци из прекршајне
евиденције и други подаци о осуђиваности за кажњиве радње окривљеног
биће изведени у поступку. Ако оштећени који је присутан треба да се испита
као сведок, његово испитивање ће се обавити пре осталих сведока.
После извођења сваког доказа, судија ће упитати странке, браниоца оптуженог и оштећеног да ли поводом изведеног доказа имају какву
примедбу.
Када окривљени заврши изношење одбране, питања му могу постављати најпре његов бранилац, потом тужилац, после њега судија, а затим
оштећени или његов законски заступник и пуномоћник, саоптужени и његов бранилац, и вештак и стручни саветник. Оштећени, законски заступник
и пуномоћник оштећеног, вештак и стручни саветник могу непосредно
окривљеном постављати питања уз одобрење поступајућег судије. Суд ће
забранити питање или одговор на већ постављено питање ако је оно недозвољено (оно које није јасно, одређено и разумљиво, оно које садржи обману или се заснива на претпостави да је признао нешто што није признао,
као и оно које наводи на одговор), или се не односи на предмет осим када
се ради о питању којим се проверава веродостојност исказа. Судија може
увек окривљеном поставити питање које доприноси потпунијем или јаснијем одговору на питање постављено од стране других учесника у поступку.
Окривљени има право да се у току главног претреса саветује са својим браниоцем, али се не може са својим браниоцем, или са било којим другим лицем, договарати о томе како ће одговорити на већ постављено питање.
Ако је захтевом за покретање прекршајног поступка обухваћено
више лица, исти ће износиће одбрану по редоследу из захтева. Сваки
окривљени има право да поставља питања саокривљенима. Суд може суочити саокривљене чији се искази о истој околности разликују.
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Сведок који није испитан, по правилу, неће присуствовати извођењу
доказа. Испитани сведоци, вештаци или стручни саветници остају у судници
ако их суд, након изјашњења странака, сасвим не отпусти, или ако, по предлогу странака или по службеној дужности, не нареди да се привремено удаље из суднице да би касније могли бити поново позвани и још једном испитани у присуству или одсуству других сведока, вештака или стручних саветника. Ако се као сведок испитује лице млађе од 14 година, веће може одлучити да се за време његовог испитивања искључи јавност. Ако лице млађе од 16
година присуствује главном претресу као сведок или оштећени, удаљиће се
из суднице чим његово присуство није више потребно.
Пре почетка испитивања сведока, вештака или стручног саветника, судија ће га упозорити: 1) да лажно сведочење, односно давање лажног налаза и мишљења или исказа, представља кривично дело; 2) да је
положи заклетву; 3) на дужност сведока да током испитивања говори
истину и да не сме ништа да прећути, односно дужност вештака да тачно
и потпуно изнесе свој налаз и мишљење.
На главном претресу се сведок или стручни саветник испитује у
односу на предмет претреса, а вештак излаже усмено свој налаз и мишљење, али му суд може дозволити да прочита писани налаз и мишљење који
ће потом приложити записнику.
Сведоку, вештаку или стручном саветнику непосредно постављају
питања странке и бранилац, судија, а оштећени или његов законски заступник и пуномоћник, и вештак или стручни саветник могу непосредно
постављати питања уз одобрење судије. Ако обе странке предложе испитивање истог сведока или исто вештачење, сматраће се да је доказ предложила странка чији је предлог први заведен у суду. Ако је суд одредио испитивање сведока или вештачење без предлога странака, питања прво поставља судија, потом подносилац захтева, окривљени и његов бранилац, и
вештак или стручни саветник. Оштећени или његов законски заступник и
пуномоћник имају право да поставе питања сведоку, вештаку или стручном саветнику након подносиоца, увек када подносилац захтева има право на испитивање. Најпре се обавља основно испитивање, после тога унакрсно испитивање, а по одобрењу суда могу се постављати додатна питања. (Пример из судске праксе је пресуда Врховног касационог суда
Прзз.бр. 6/2016 од 22.12.2016. године, којом су укинуте другостепена и
првостепена пресуда због повреде права на одбрану окривљеног из члана
333

Билтен Врховног касационог суда
264 став 2 тачка 4 у вези члана 119 став 3 Закона о прекршајима, јер браниоцу и окривљеном није омогућено да сведоку непосредно постављају
питања и присуствују саслушању, већ им је на изјашњење само достављен
записник о саслушању сведока).
Ако се због природе вештачења не могу очекивати, или нису потребна, потпунија објашњења судија може одлучити да се изврши увид у
приложени налаз и мишљење, или да, ако оцени да је то потребно, судија
укратко изнесе њихову садржину или их прочита. Ако се на главном претресу сазна да сведок или вештак не може да дође пред суд или да му је
долазак знатно отежан, суд може, ако сматра да је његов исказ важан, наредити да га ван главног претреса испита судија непосредно или путем
техничких средстава за пренос слике и звука. Ако је потребно да се изврши увиђај или реконструкција ван главног претреса, поступајући судија
ће да то учини. Странке, бранилац, оштећени и стручни саветник биће
обавештени о месту и времену предузимања доказних радњи и упозорени
да током њиховог извођења имају права прописана законом. У записнике
о увиђају ван главног претреса, о претресању стана и других просторија
или лица и потврде о привремено одузетим предметима, као и исправе које служе као доказ, извршиће се увид, или ће, ако суд оцени да је то потребно, укратко ће изнети њихову садржину или их прочитати.
Упознавање са садржином записника о исказима сведока, саокривљених или већ осуђених саучесника у прекршају, као и записника о налазу и мишљењу вештака, може се по одлуци суда обавити читањем: 1) ако
су испитана лица умрла, душевно оболела или се не могу пронаћи, или је
њихов долазак пред суд немогућ или знатно отежан због старости, болести или других важних разлога; 2) ако су странке сагласне да се тако поступи уместо непосредног испитивања сведока или вештака који није
присутан, без обзира да ли је био позван или не; 3) ако сведок или вештак
без законског разлога неће да да исказ на главном претресу; 4) ако је реч о
исказу саоптуженог према којем је кривични поступак раздвојен или је
већ окончан правноснажном осуђујућом пресудом.
Из напред наведеног јасно се закључује да се докази изводе искључиво на претресу, осим у специфичним ситуацијама како је напред наведено, али се тада записник о саслушању сведока или вештака чита на
претресу у доказном поступку као доказ.
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Након окончања доказног поступка, подносилац захтева може
исти прецизирати пре завршне речи, и то може чинити само на главном
претресу, а када то учини окривљеном се може дати рок за спремање одбране на прецизирани захтев. Пошто су странке дале своје завршне речи,
у случају када није било прецизирања захтева, суд јавно објављује пресуду и име народа.
Претрес пред другостепеним судом који је прописан чланом 154-а
Закона о прекршајима је новина у закону и истим чланом је прописано да
ће веће другостепеног суда само пресудити ако је у истом предмету одлука већ једанпут укидана, те да исто веће одлучује да ли ће одржати претрес, а ако се донесе одлуку да се претрес отвори, известилац постаје
председник већа. Прописано је да окривљени има право на жалбу на одлуку другостепеног суда ако су ослобађајућа пресуда или решење о обустави поступка преиначени у осуђујућу пресуду и то другом већу Прекршајног апелационог суда.
До писања овог стручног рада у Прекршајном апелационом суду одржана су два главна претреса у предметима 110.Пржу.бр.47/17 (у присуству
странака) и 110.Прж.бр. 10780/16 (у одсуству уредно позваних странака).
Законом о прекршајима није прописан начин руковођења претресом пред другостепеним судом, те се с тога сходно члану 99 ЗКП-а примењују одредбе прописане за кривични поступак.
Другостепени суд доноси одлуку о жалби у седници већа или на
основу одржаног претреса. Да ли ће одржати претрес одлучује веће другостепеног суда. Веће може одлучити да се претрес одржи само у односу на
поједине делове првостепене пресуде ако се они могу издвојити без штете
за правилно пресуђење. У односу на делове пресуде за које није одређен
претрес, одлука о жалби доноси се у седници већа. Ако веће одлучи да
одржи претрес, судија известилац одређује претрес и њиме руководи као
председник већа.
Претрес пред другостепеним судом одржаће се само ако је потребно да се због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања изведу или понове докази који су изведени или одбијени од стране првостепеног суда, а постоје оправдани разлози да се предмет не врати првостепеном суду на поновни главни претрес.
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На претрес пред другостепеним судом позивају се они окривљени
и њихови браниоци, овлашћени подносилац, оштећени, његов законски
заступник и пуномоћник, као и они сведоци, вештаци и стручни саветници за које суд одлучи да се непосредно испитају, док се упознавање са садржином осталих изведених доказа врши у складу са одредбама чл. 403,
405. и 406. ЗКП-а које важе за првостепени главни претрес.
Ако је окривљени у притвору (због другог поступка-кривичног) или
на издржавању кривичне или прекршајне санкције која се састоји у лишењу
слободе, председник већа другостепеног суда предузеће што је потребно да
се исти доведе на претрес. Када веће нађе да је обезбеђење присуства окривљеног отежано због безбедносних или других разлога и када је то с обзиром на техничке услове могуће, окривљени може учествовати на седници
већа путем техничких средстава за пренос звука и слике.
Претрес пред другостепеним судом почиње извештајем председника већа (члан 446. став 4. ЗКП-а) који излаже стање ствари не дајући
своје мишљење о основаности жалбе.
По предлогу странака и браниоца окривљеног или по одлуци већа
прочитаће се пресуда или део пресуде на који се односи жалба, а по потреби и записник о главном претресу или део записника и писмених доказа, а
може се извршити и увид у друге доказе на које се жалба односи. Након
узимања изјава од странака, веће може одлучити да се уместо непосредног
испитивања сведока или вештака који није присутан, изведе доказ сходном
применом члана 405. ЗКП-а (упознавање са садржином записника).
После тога позваће се жалилац да образложи жалбу, а онда и противна странка да му одговори, не понављајући оно што је садржано у извештају. Странке и бранилац могу на претресу износити чињенице и предлагати доказе који су наведени у жалби или су у вези са тим доказима. Овлашћени подносилац захтева може, с обзиром на резултат претреса, изменити
захтев за покретање прекршајног поступка у корист окривљеног или, ако се
окривљени сагласи, у целини или делимично одустати од захтева.
Ако одредбама законика није нешто друго одређено, одредбе о
главном претресу пред првостепеним судом сходно ће се примењивати и
у поступку пред другостепеним судом.
Са свега изнетог сматрам да се отварањем претреса пред прекршајним судовима у потпуности поштују сва начела прекршајног поступ336
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ка, те да се из претреса доносе законите, правилне и квалитетне одлуке,
при чему се у потпуности поштују процесна права странака. Ово с тога
што се применом одредаба Законика о кривичном поступку може одредити припремно рочиште на којем странке између осталог предлажу доказе
који ће се изводити током прекршајног поступка, те с обзиром на то да су
странке од суда поучене да предложе све доказе који су им познати, накнадно предлагање таквих доказа може бити одбијено од стране суда, па
се на тај начин спречава непотребно пролонгирање поступка, смањују се
трошкови поступка и спречава се злоупотреба процесних права у циљу застаревања вођења прекршајног поступка. Даље, на самом претресу окривљеном је омогућено да активно учествује у поступку који се води против
њега, да буде упознат са свим доказима који га терете, да поставља питања сведоцима, вештацима, оштећеном, на који начин се спречава могућност укидања првостепене пресуде сходно члану 264 став 2 тачка 4 Закона о прекршајима (повреда права на одбрану окривљеног), а што је неретко случај у пракси. Због присуства странака, браниоца, оштећеног, сведока и вештака на главном претресу, много лакше је изводити евентуалне
додатне доказе (нпр. суочење окривљених или суочење окривљеног са
оштећеним или другим сведоком).
На основу изложеног, сматрам да ће се применом одредаба Закона
о прекршајима и одредаба Законика о кривичном поступку у погледу
отварања главног претреса и руковођења истим, доносити правилније,
квалитетније и ефикасније одлуке у прекршајном поступку у складу са начелима закона.
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Предраг Димитријевић
судија Прекршајног апелационог суда

СТЕПЕН ОДГОВОРНОСТИ
У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ
Уводне одредбе
Проблематика прекршајне одговорности и с тим у вези степена
одговорности (кривице) јесте комплексан правни институт који перманентно привлачи пажњу стручног аудиторијума, како у судској пракси тако и доктринарно. Појам одговорности, уопште, je пре свега друштвена
категорија која има различите приступе, нарочито у казненом праву где
природа казнених дела детерминише и поимања у тумачењу појма одговорности. Овим радом желим да укажем на значај правилног дефинисања
појмова прекршајне одговорности и прекршаја, однос међусобнe зависности, појавне облике, значај утврђивања облика виности учиниоца као
конститутивног елемента одговорности и одлучне чињенице, те околности за правилно одмеравање казне у смислу индивидуализације казне у
сразмери са степеном одговорности и постизању специјалне и генералне
превенције, судску праксу, као и на поступак пред судом правног лека, а у
делатности носиоца судијске функције код извођења доказа, њихове оцене и писања образложења одлуке. У току развоја прекршајног права било
је више или мање приближавања кривичном праву, праву које је узор у
дефинисању правних института, а имајући у виду сличност у дефинисању
појмова кривичног дела и прекршаја, одговорности-кривице за учињено
дело, институте нужне одбране, крајње нужде, дефиниција облика виности, одмеравања казне, итд.
Указаћу на разлике у дефинисању општег појма прекршаја и прекршајне одговорности настале доношењем сада важећег Закона о прекршајима1, те промене у регулативи битних повреда одредаба прекршајног поступка, с обзиром да то има реперкусије у практичној примени прописа о
1

Закон о прекршајима објављен у Сл.гласнику РС,бр. 65/13,13/16
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прекршајима у смислу обавезности одређивања облика виности у образложењу одлуке, као субјективног обележја бића прекршајног дела, а имајући
у виду и природу прекршаја и околности под којима је прекршај учињен.
Прекршајна одговорност (појам и генеза појавних облика)
У свом стручном раду проф. др Станко Пихлер2 објашњава један
од могућих начина дефинисања овог појма, те га одређује као " подобност субјекта прекршаја да се према њему примени прекршајна санкција,
али под условом да се општи појам прекршаја схвата у објективном смислу (без кривице). Међутим, посматрано са становишта принципа субјективне одговорности, прекршајна одговорност везује се за способност субјекта прекршаја да успостави одговарајући однос према радњи која је
прописом одређена као прекршај, односно та способност односи се на
кривицу (виност), свест и вољу да се чини прекршај. То значи да учинилац
прекршаја мора имати одређени психички однос према својој радњи извршења прекршаја. Ради се заправо о делимичном прилагођавању кривичне
одговорности прекршајној одговорности. У раду се нарочито врши критички осврт на непотпуно преузети општи појам прекршаја из Кривичног
законика (објективно-субјективни), јер у појам прекршаја улази елеменат
кривице у биће прекршаја, што би морало да се рефлектује и на појам прекршајне одговорности (Ово се односи на раније важећи Закон о прекршајима3). Другим речима, указује се на неприродан однос института "кривице"и "одговорности", с обзиром да по тадашњој дефиницији општег
појма прекршаја(чл. 2. Закона) нема прекршаја без утврђене кривице за
учињену радњу извршења прекршаја, а на другој страни се појму прекршајне одговорности посвећује цела Глава III Закона о прекршајима, што
упућује на закључак да је појам прекршајне одговорности шири од појма
кривице те да се прекршајна одговорност не заснива само на кривици. Зато се поставља питање да ли је могућ прекршај без кривице(само уз постојање прекршајне одговорности), односно да ли може постојати прекршајна одговорност без прекршаја(јер нема кривице, а тиме по дефиницији
појма прекршаја нема ни прекршаја). Нарочито се указује на нелогичност
2

3

Пихлер С. ( 2008) " Појам прекршајне одговорности и разлике између кривичноправне
и привреднопреступне, Прекршајна одговорност, Зборник радова, Београд. ИП "Глосаријум" , стр.43-50
Закон о прекршајима објављен у Сл.гласнику РС,бр.101/05,116/08,111/09
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у прекршајној(објективној одговорности) правних лица која настаје предузетом скривљеном радњом или пропуштањем дужног надзора органа
управљања-ради се о колективном органу који не може одговарати по
принципу субјективне одговорности као што то може одговорно лице у
правном лицу. Ове противречности између појмова прекршаја и прекршајне одговорности аутор предлаже да се превазиђу променом дефиниције
општег појма прекршаја по формално-објективном принципу, односно
елиминисањем елемента кривице из појма прекршаја, а издвајањем
прекршајне одговорности као самосталног општег правног појма.
Историјски посматрано4 објективна одговорност је претходила
субјективној, јер је у примитивним правима за одговорност била довољна
чињеница проузроковања штетне радње, без обзира на кривицу. Противници теорије о објективној одговорности истицали су следеће аргументеправни субјекти због бојазни од одговорности уздржавају се да врше многобројне, разноврсне активности без обзира на степен пажње коју исказују
том приликом. На другој страни одговорност по основу кривице много је
еластичнији механизам који се примењује у поступку утврђивања одлучних
чињеница, утолико пре што је подложна томе да прати промене у друштву,
односно да се инкриминација прилагођава савременим цивилизацијским
тековинама. Постојање прекршајне одговорности, односно одређеног облика виности са којим је критичном приликом поступао окривљени у извршењу прекршаја је conditio sine qua non5, односно нужан услов за оглашавање
одговорним учиниоца прекршаја, што је комплементарно са одредбом члана 249 Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/13,13/16)којом је
изричито прописано да нема доношења пресуде којом се окривљени
оглашава одговорним уколико није у поступку утврђено постојање прекршаја и прекршајне одговорности. Значај појма одговорности огледа се
и у томе што се по одредбама члана 249 и 250 окривљени оглашава или
ослобађа одговорности, а не прекршаја.
Када смо већ код законских одредби о прекршајној одговорности
физичког лица, одговорних лица у правном лицу и државном органу, односно локалној самоуправи и предузетника треба указати на одредбе чл.
17. ст. 2 и 3. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС, бр. 101/05, 116/08,
111/09) у смислу да "прекршајна одговорност постоји ако је у време из4
5

"Правна енциклопедија 2",стр.979,982,Савремена администрација,Београд, 1989.
"Правна енциклопедија 1",стр.186,Савремена администрација,Београд, 1989.
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вршења прекршаја окривљени био урачунљив и прекршај извршио са
умишљајем или из нехата". По сада важећем Закону о прекршајима
("Сл. гласник РС", бр. 65/13,13/16) прописивање појма прекршајне одговорности везује се за одредбу члана 18. ст. 1. овог закона: " Физичко лице одговара за прекршај који му се може приписати у кривицу зато
што је било урачунљиво и учинило прекршај са умишљајем или из нехата, а било је свесно или је било дужно и могло бити свесно да је такав поступак забрањен". Ставом 2 истог члана закона на исти начин одговарају за прекршај и предузетници, те одговорна лица у правном лицу,
државном органу или јединицама локалних самоуправа. Навођење ове
компарације није безразложно, јер из оба закона произилази да је обавезно утврђивање степена одговорности ради постојања прекршајне одговорности, с том разликом што се по сада важећем Закону о прекршајима
дефиниција општег појма прекршаја разликује управо по питању постојања кривице код извршења прекршаја, односно да је по ранијем процесном
закону појам прекршаја и постојање прекршаја условљено постојањем
кривице-умишљаја или нехата, а по садашњем устројству то више није
случај иако је дефиниција прекршајне одговорности идентична у том погледу са ранијим законом, уз разлику у погледу постојања додатног елемента за одговорност, а то је свест о противправности дела. Другим речима, по садашњој дефиницији прекршајне одговорности прекршајној одговорности претпостављена су три conditio sine qua non: урачунљивост,
степен одговорности и свест о противправности дела. Према томе,
може се извући закључак да је утврђивање степена одговорности(раније
степена кривице) конгентан услов без којег нема постојања прекршајне
одговорности, а када нема прекршајне одговорности доводи се озбиљно у
питање доследна примена одредбе члана 249. Закона о прекршајима
("Сл. гласник РС", бр. 65/13,13/16), односно доношење осуђујуће пресуде.
Сада се у изреци пресуда не помиње више "кривица", већ "одговорност".
Окривљени као субјект казненог права мора проћи у сваком погледу индивидуализацију прекршајног гоњења, односно поступајући суд мора у
сваком конкретном случају да цени околности од којих зависи постојање
прекршајне одговорности, одредити са којим степеном одговорности је
поступано у време извршења прекршаја.
Напред наведено упоређење дефиниције прекршајне одговорности
по раније и сада важећем Закону о прекршајима има важне консеквенце
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по рад прекршајних судова у погледу утврђивања одлучне чињенице степена одговорности окривљених, као и у поступку пред судом правног лека
у смислу поступања у случајевима када уопште нема утврђеног облика
виности у образложењу побијане пресуде или је исти погрешно утврђен,
а то јесте или није предмет жалбених навода учесника у поступка, те
узимајући у обзир промену регулативе битних повреда поступка.
Појам прекршаја
Имајући напред изложено у виду, овим делом рада желим да укажем на елементе појма прекршаја упоредним прегледом дефиниција кроз
историју, а нарочито у односу сада и претходно важећег Закона о прекршајима. Стављањем у однос појма прекршаја и прекршајне одговорности
може се доћи до одређених закључака али и дилема. Дефинисање општег
појма прекршаја врло је значајна интенција законодавца и предмет је
стручних расправа судија, као и правне доктрине, имајући у виду да он
опредељује обим и правац поступања судија код утврђивања одлучних
чињеница битних за постојање прекршајних дела. Овај појам био је подложан променама што је својствено казненом праву будући да се инкриминација увек прилагођавала тековинама савремених цивилизацијих достигнућа у развоју друштвене заједнице. Општом дефиницијом прекршаја
одређује се differentia specifica oвог облика противправности у односу на
друге облике противправних кажњивих понашања6. Ради се о општем
обележју бића свих прекршаја, док се прописима о прекршајима прецизирају посебна обележја прекршаја. Конститутивни елементи бића прекршаја(општи или посебни) услов су за доношење осуђујуће пресуде заједно
са утврђеном прекршајном одговорношћу у смислу одредбе члана 249.
Закона о прекршајима. Искључење било ког елемента обележја прекршаја доводи до ослобађајуће одлуке. Динамичност прекршајног права
опредељује и сложеност дефинисања појма прекршаја. У правној теорији
постоје формални и материјални начини дефинисања прекршаја, као и
формално-материјални приступ. За формални приступ каже се да му недостаје социјални елемент, иако је правно потпуна дефиниција, док за
материјални приступ постоји обрнуто пренаглашени значај социјалне
димензије прекршаја, а без прецизних правних карактеристика, што води
6

Пихлер С., "Прилог о појму прекршаја", Прекршајна одговорност, Београд, (2002),
ИП "Глосаријум", стр.5-12.
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произвољности у тумачењу. Формално- материјални начин обухвата и
правни и социјални елеменат дефинисања. У упоредном праву основни
модели су француски и немачки од којих настају разни модалитети дефиниција. Објашњење овог правног института везује се за статус прекршаја
и прекршајног права у правном систему државе, те његов однос према
другим гранама права насталим променама у друштвеним односима. Тако, Основни закон о прекршајима из 1947. године прихвата формално-материјални приступ у дефинисању прекршаја: "Повреда правног поретка
за које се због њихове незнатне друштвене опасности прописују административне казне". Основни закон о прекршајима из 1951. године примењује само формалну дефиницију: "повреда правних прописа за које су законом или другим прописима прописане административне казне и заштитне мере". Чланом 2. Закона о прекршајима којима се повређују савезни прописи7 општи појам прекршаја дефинише се: "Повреда јавног поретка која је утврђена прописом о прекршају и за које су прописане прекршајне санкције-казне и заштитне мере". Наглашавање јавности поретка указује се и на материјалну компоненту дефиниције поред присутне формално правне димензије. Анализом општег појма прекршаја долази се до следећих кумулативних елемената: радњу прекршаја, последицу, предвиђеност у правном пропису, противправност, друштвену штетност и заштитни објекат прекршаја. Према овим обележјима прекршаји
имају много заједничког са кривичним делима, као и привредним преступима, а сви заједно чине систем казненог права. Важећим прописима није
спроведена класификација прекршаја, али се они могу сврстати према
областима друштвених односа у прекршаје из области унутрашњих послова, финансија, рада и радних односа, привреде, комуналних послова и
сл.8 Одговорност учиниоца почива на принципу личне, субјективне одговорности, односно без виности нема ни одговорности за прекршај. То значи да постојање прекршаја проузроковањем радње и последице противправног понашања не настаје аутоматски и прекршајна одговорност.
Актуелна правна регулатива појма прекршаја налази се у одредби
чл. 2. Закона о прекршајима: " Прекршај је противправно дело које је
законом или другим прописом надлежног органа одређено као прекр7
8

Објављен у "Службеном листу СФРЈ", бр. 4/77, 36/77, 20/82, 14/85, 74/87, 57/89,
3/90 и 35/91 и "Службеном листу СРЈ", бр. 27/92, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001.
"Правна енциклопедија 2",стр. 1269, Савремена администрација, Београд, 1989
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шај и за које је прописана прекршајна санкција". Из овако дате дефиниције општег појма прекршаја произилазе три конститутивна елемента:
 Противправност,
 Прописаност прекршаја у закону или другом пропису, и
 Прописаност прекршајне санкције.
С тим у вези је и начело законитости из одредбе члана 3 Закона о
прекршајима: "Нико не може бити кажњен за прекршај, нити се према њему могу применити друге прекршајне санкције, ако то дело пре
него што је било извршено није било законом, или на закону заснованом пропису предвиђено као прекршај и за које законом или другим на
закону заснованом пропису, није прописано којом врстом и висином
санкције учинилац прекршаја може бити кажњен".
По претходно важећем Закону о прекршајима ("Сл. гласник РС",
бр. 101/05, 116/08, 111/09) општи појам прекршаја из одредаба члана 2 Закона (који је по оцени правне доктрине противречан јер је ужи од појма
прекршајне одговорности) гласио је: "Прекршај је противправна скривљено извршена радња која је прописом надлежног органа одређена као
прекршај. Нема прекршаја уколико је искључена противправност или
кривица иако постоје сва битна обележја прекршаја". Дакле, по овој
дефиницији прекршаја елеменат кривице је конститутивни део прекршаја,
те нема прекршаја без утврђеног степена кривице учиниоцу прекршаја у
време извршења прекршаја.
Овако дата концепција појма прекршаја преузета је од појма кривичног дела у смислу одредбе члана 14 Кривичног законика9: "Кривично дело је оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је
противправно и које је скривљено. Нема кривичног дела уколико је искључена противправност или кривица, иако постоје сва обележја кривичног
дела одређена законом."
На основу одредбе члана 22 Кривичног законика кривица(не
кривична одговорност) је дефинисана: "Кривица постоји ако је учинилац у
време када је учинио кривично дело био урачунљив и поступао са уми-

9

Кривични законик Републике Србије објављен у Сл.гласнику РС, бр. 85/05, 88/05,
107/05, 72/09 ... 94/16.
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шљајем, а био је свестан или је био дужан и могао бити свестан да је
његово дело забрањено."
Гледано из кривичноправне перспективе уочљиво је да нема
потребе за посебним дефинисањем појма кривичне одговорности, већ
је у складу са датом дефиницијом појма кривичног дела прописан појам кривице. На тај начин избегнута је опасност од постојања противречности у овим појмовима како је то било у Закону о прекршајима који је
дана 01.03.2014. године престао да важи. Требало је тим законом потпуно
преузети овакву концепцију номотворца о појмовима кривичног дела и
кривице, а не делимично само у односу на општи појам прекршаја.
Односи појмова прекршаја, прекршајне одговорности
и битне повреде одредбе прекршајног поступка
На основу напред изнетог може се сагледати разлика у дефинисању ових правних института, те ради лакшег упоређења дајем поново дефиниције ових појмова по актуелном Закону о прекршајима.
Појам прекршаја
Члан 2. Закона: "Прекршај је противправно дело које је законом
или другим прописом надлежног органа одређено као прекршај и за које је прописана прекршајна санкција".
Одговорност физичког лица
Члан 18. ст. 1 Закона: "Физичко лице одговара за прекршај који
му се може приписати у кривицу зато што је било урачунљиво и учинило прекршај са умишљајем или из нехата, а било је свесно или је било дужно и могло бити свесно да је такав поступак забрањен".
Из ових дефиниција јасно произилази да појам прекршаја у себи
не садржи елеменат кривице, те да ли то значи да има прекршаја
иако није утврђен степен одговорности, односно ако није утврђена
прекршајна одговорност. (напред је наведено да су противправност,
прописаност прекршаја у прописима и прописаност прекршајних санкција једини кумулативни елементи општег обележја прекршаја). Дефиниција је ближа принципу објективне одговорности, јер садржи пресумпцију
виности, односно да се не мора доказивати у поступку у сваком конкретном случају. Управо одредбом члана 18. ст. 1. Закона о прекршајима упу345
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ћује се на другачији закључак: нема одговорности за прекршај уколико
није утврђен степен одговорности, односно степен кривице-умишљај
или нехат, јер је то конститутивни елеменат прекршајне одговорности, поред урачунљивости и свести о противправности дела, што је
услов за доношење осуђујуће пресуде из одредбе члана 249. Закона о
прекршајима.
Према томе, произилази на основу предњих дефиниција да постоји посебност у овим појмовима, али их усаглашава појам осуђујуће пресуде.
У том смислу треба имати у виду важећи правни став Вишег
прекршајног суда са седнице свих судија од 25.03.2011. године, бр. 21,
правна ситуација постаје још комплекснија. Правни став гласи: "С обзиром да је кривица битно обележје свих прекршаја морају се у образложењу пресуде дати разлози о облику виности".
У вези тога Врховни касациони суд доносио је многе одлуке којима је указивао на битну повреду одредбе прекршајног поступка у смислу
одредбе члана 234. ст. 1. тач. 15. Закона о прекршајима који је претходно важио.10У тим одлукама констатује се да нижестепене одлуке немају
разлога о одлучним чињеницама, односно о степену кривице са којим је
прекршај учињен од стране окривљеног у време извршења прекршаја.
Напред наведен заузет правни став другостепеног прекршајног суда остао је да производи правно дејство у смислу уједначавања судске
праксе, те требао би да и даље обавезује прекршајне судове да дају разлоге о овој одлучној чињеници у образложењу своје одлуке. Разлика је у томе што у време важења ранијег Закона о прекршајима то представља
апсолутно битну повреду одредбе прекршајног поступка из одредбе члана 234. ст. 1. тач. 15. Закона, на коју, дакле, другостепени прекршајни
суд води рачуна по службеној дужности сходно одредби чл. 241. ст. 1.
тач. 1. Закона, а по сада важећем Закону о прекршајима то сада представља релативно битну повреду одредбе прекршајног поступка сходно
одредби чл. 264. ст. 2. тач. 3. Закона. То значи да на то мора жалбом да
се укаже и да та повреда поступка утиче на законитост и правилност
донете одлуке. Релативизовањем ове битне повреде поступка долази се у
10

Решења Врховног касационог суда, Прзз 47/14 од 05.12.2014. г.,Прзз 5/15 од 12.03.2015.
године.
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колизију са одредбама члана 42. ст. 1(услов кажњивости) и члана 18. ст.
1. Закона о прекршајима, односно да нема прекршајне одговорности без
утврђеног степена кривице, односно степена одговорности(у овој одредби наводи се термин "кривица", иако у поднаслову овог члана Закона стоји термин "одговорност", као и у осталим одредбама овог Закона), али је
то сасвим у реду према датој дефиницији општег појма прекршаја у којем
више не стоји елеменат кривице. Међутим, не треба изгубити из вида одредбу члана 249 Закона о прекршајима: "Пресуда којом се окривљени
оглашава одговорним за прекршај доноси се кад се у прекршајном поступку утврди постојање прекршаја и одговорност окривљеног за тај
прекршај".
У одредбама члана 250 Закона о прекршајима постоје следећи
основи за доношење ослобађајуће одлуке:
 Ако дело за које се терети по пропису није прекршај,
 Ако има околности које искључују прекршајну одговорност
окривљеног, и
 Ако није доказано да је окривљени учинио прекршај за који
је против њега поднет захтев за покретање прекршајног поступка.
Поставља се питање како помирити одредбе члана 249 и члана 250
Закона о прекршајима када једна одредба захтева императивно постојање
утврђене прекршајне одговорности, док друга одредба то не захтева, а ради се о пресудама које једна другу допуњују и међусобно су условљене.
Нема излаза ни у одредбама члана 248 Закона о прекршајима, сем ако неко невешто не покуша да прави правну конструкцију са ставом два овог
члана Закона. По правилу, одредба члана 250. ст. 1. т. 3. Закона требало
би да буде основ за одлуку када нема утврђеног облика виности, јер је то
чињенично питање, али ту стоји да није доказано да је учињен прекршај(не прекршајна одговорност) који у себи не садржи овај субјективни
елеменат. Несхватљиво је да постојање стварне и правне заблуде(које су
управо доказ изостанка психичког односа окривљеног према делу) има већи значај од непостојања степена одговорности у одлуци, јер на ове
правне институте другостепени прекршајни суд води рачуна по службеној дужности сходно одредбама члана 272. ст. 1. тач. 2 у вези одредбе
члана 265. ст. 1. тач. 2. Закона о прекршајима, као околностима које ис347
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кључују прекршајну одговорност, а тиме и јасног основа примене одредбе
члана 250. ст. 1. тач. 2. Закона.
Степен одговорности учиниоца прекршајног дела
Степен одговорности(кривице) чини кумулативни елеменат појма
прекршајне одговорности сходно одредби члана 18. ст. 1. Закона о прекршајима, заједно са свешћу о противправности и урачунљивости. За разлику од
облика виности, који се мора доказати као одлучна чињеница у сваком
конкретном случају, противправност и урачунљивост се претпостављају и предмет су доказивања једино када у току поступку постоји сумња о томе. Радња извршења прекршаја(објективни идентитет бића прекршаја) представља манифестацију психичког односа окривљеног према критичном догађају што се изражава у интензитету умишљаја или нехата. Умишљај и нехат
дефинисани су у одредбама члана 20 Закона о прекршајима и то тако да је
умишљај одређен као директни или евентуални, а нехат као свесни или несвесни, што зависи од вољне компоненте у извршењу дела. Исте дефиниције
облика виности садржи и Кривични законик. За разлику од кривичног права,
прекршај се најчешће чини нехатном радњом извршења прекршаја, а умишљајно једино ако је то одређено прописом прекршају.
Директни умишљај: "Када је учинилац био свестан свог дела и
хтео његово извршење", а евентуални умишљај је: "када је учинилац био
свестан да услед његовог чињења или нечињења може наступити забрањена последица и пристао је а њено наступање. Из ових појмова јасно произилази да овај облик виности карактерише вољни елеменат изражен кроз
хтење наступања последица дела, што недостаје нехату. Умишљај(dolus),
зависно од тога да ли је претежнији свесни или вољни елеменат, предмет је
теорије свести и теорије воље.11Појам умишљаја прихвата и некадашњи
члан 13 КЗ СФРЈ који се ни до данас није променио. Фактичко је питање
када је учинилац хтео извршење прекршаја, јер се цени према низу околности под којима је дело извршено. У правној теорији сматра се да је то када
је предузета радња извршења у циљу наступања забрањене последице. Ако
се уз главну последицу нужно појављује и узгредна друга последица сматра
се да и њу хоће окривљени. Код евентуалног умишљаја разлика је у интензитету воље-пристајању на последицу дела. Позната је тзв. Франкова фор11

"Правна енциклопедија 2", стр. 1760,1761,Савремена администрација, Београд, 1989
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мула(немачки правник) према којој пристајање на забрањену последицу постоји када се учинилац дела не би удржао од предузимања радње и да је
последицу предвидео као сасвим сигурну. Свест и воља нису једини елементи који опредељују поступање окривљених, баш као што постоје и друге
врсте умишљаја које закон не познаје, нпр. афективни умишљај(dolus impetus)12. Мотив, побуда је покретач људског понашања, односно ради се о
променљивој психолошкој категорији, јер постоји велики број мотива: лични, социјални и сл. Циљ се поклапа са последицом којом је стремио мотив.
Прекршаји из области саобраћаја најчешће су учињени из нехата, али с обзиром да су тако учестали, односно да постоје вишеструки повратници у
многим предметима, оправдано постоји сумња да ли и тада треба њихову
активност ценити као нехат, или као умишљај. Дакле, ако неко и поред ранијег кажњавања и с обзиром на природу прекршаја поново чини исте прекршаје, дакле, изражава упорност и безобзирност у противправном понашању очигледно да постоји и свест и воља за чињење дела. Доста чести мотиви су: љубомора, остварење зараде, завист, комплекси личности и сл. Зависно од врсте мотива могу настати и различите последице-циљеви због
којих и настају прекршаји. Тако нпр. најчешће љубомора бива мотив за извршење насиља у породици, као и повреда ауторитета, па када се то деси на
јавном месту, онда имамо прекршаје из области Закона о јавном реду и миру. Доста пута има утицаја више мотива, па тако постоје случајеви код
адолесцената који се желе доказивати по сваку цену, односно како би его
личности био подмирен било по питању физичке снаге, памети, лепоте и
сл. Дакле, оценом побуда ствара се представа о личности окривљеног, чиме се задовољава субјективна страна одмеравања прекршајних санкција,
индивидуализација, односно тиме проучавамо морални део лика окривљеног и у крајњој линији задовољавамо правичност одлучивања. Није исто
када утврдимо да је мотив окривљеног био увећање ионако велике имовине
од мотива да је то била борба за опстанак егзистенције окривљеног и његове породице у задовољавању основних животних потреба, одеће, хране и
сл. Наравно, то не значи да треба донети ослобађајућу одлуку, али треба
правилно одмеравати санкцију. Све је то у домену индивидуализације казне, при чему много пута мотив окривљеног произилази и из доприноса
оштећеног у настанку прекршајног дела. Умишљај представља правни
закључак суда у погледу тога да ли је окривљени био свестан свих еле12

Јовановић Љ.(1977), Зборник радова Правног факултета у Нишу
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мената дела и шта је хтео да постигне својом радњом. Међутим, не треба заборавити и начело забране двоструког вредновања исте околности,
односно умишљај се не може узети као отежавајућа околност учиниоцу дела, ако је управо тај облик виности обележје прекршаја и због тога што је
законодавац то већ узео у обзир при прописивању казне за то дело.13
Свесни нехат: "Кад је учинилац био свестан да услед његовог чињења или нечињења може наступити забрањена последица, али је олако
држао да је може спреичити или да она неће наступити, а несвесни нехат је: "кад није био свестан могућности наступања забрањене последице, иако је према околностима и према својим личним својствима био дужан и могао бити свестан те могућности".
Нехат(culpa)14као лакши облик виности правило је у прекршајном
поступку и такође представља психички однос учиниоца према делу, али
без вољног елемента, односно то лице није хтело извршење прекршаја,
нити је на то пристало. Према наведеној дефиницији свесног нехата свест
учиниоца обухвата радњу и последицу дела, узрочни однос између радње
и последице и друга стварна обележја (место, време, начин извршења дела, лична својства, лични однос, противправност дела, објект дела, итд).
Уместо вољног елемента код окривљеног постоји неопрезност и самопоуздање изражено у олаком схватању да до последице неће доћи или да ће
се моћи отклонити. Нпр. ако возач управља возилом за које је свестан да
је технички неисправно, али се поуздао на своју умешност и искуство,
као и на околност да тај пут којим вози није много прометан. Код несвесног нехата да ли је окривљени могао бити свестан могућности наступања последица цени се по објективним околностима, а да ли је био дужан
да буде свестан цени се према субјективним околностима. Тако је могуће
да учинилац према својим личним својствима може бити свестан могућности наступања последица, али да услед неких објективних околности он
није био дужан да последицу предвиди и обрнуто. Ако учинилац није био
дужан нити је могао бити свестан могућности наступања забрањене последице, нема ни виности, па тиме ни прекршајне одговорности. Нпр. у
претходно наведеном примеру шофер није знао да је возило технички неисправно, али је током вожње то могао да примети, одговараће за несвесни нехат, али ако је неисправност била тако скривена да возач према
13
14
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свом знању то није могао да приметити, онда нема виности. Као што у
правној теорији има више врста умишљаја (не само директног и евентуалног), тако се и нехат дели на тежак (culpa lata), лак (culpa levis) и врло лак
(culpa levissima), а посебна врста је и тзв. професионални нехат(нехат који настаје због пропуштања дужне пажње која се тражи у већем интензитету имајући у виду природу професије и делокруг делатности окривљеног). Треба истаћи да време извршења прекршаја, као фундаменталан фактор за примену више правних института, није опредељено умишљајем и нехатом, односно прекршај се чини свесно или несвесно, али се време извршења прекршаја одређује у односу на моменат када је учинилац предузео
радњу деловања чињењем или нечињењем. Код комисивних прекршаја (извршени чињењем) и комисионим прекршајима (извршени нечињењем) битна је вољна радња учиниоца прекршаја, а не и интензитет те радње, односно ради се о деловању у тренутку независном од облика виности. Облик
виности не треба мешати са урачунљивошћу (психичко стање, својство
окривљеног), јер је реч о посебном конститутивном елементу прекршајне
одговорности који се претпоставља у време извршења прекршаја и који такође има градацију од потпуне, битно смањене, смањене, до скривљене неурачунљивости. У оба случаја ради се о околностима које искључују прекршајну одговорност. Утврђивање противправности дела претходи утврђивању облика виности, о чему сведочи и редослед одредби члана 250.
Закона (прво постојање прекршаја, после виност).
Постојање околности на страни окривљеног, које указују да има
института нужне одбране, крајње нужде или силе и претње, не треба
поистовећивати са околностима које искључују прекршајну одговорност,
већ се ради о околностима које искључују противправност дела, као засебног елемента општег појма прекршаја. Свест о противправности, као
елеменат одговорности из одредбе члана 18. ст. 1. Закона о прекршајима
не треба поистовећивати са противправношћу као елемента прекршаја, јер
у првом случају је реч о субјективном, психичком стању окривљеног, а у
другом реч је о објективној чињеници да је нешто инкриминисано одређеним прописом. Законодавац је изричито одредио да "н е м а п р е к р ш а ј
а" када су се стекли ови услови, те се тада примењује одредба члана 250.
ст. 1. тач. 1, а не члана 250. ст. 1. тач. 2. Закона о прекршајима, тим пре и
што одредбе члана 13,14 и 15 Закона о прекршајима нису смештене у Глави III-Oдговорност за прекршај, већ у Глави II-Извршење прекршаја.
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Значај степена одговорности у појединим
законским одредбама
Поред основних одредби члана 18 и 20 Закона о прекршајима којима се наглашава значај облика виности за постојање прекршајне одговорности и даје дефиниција умишљаја и нехата и у многим другим одредбама овог закона наглашава се значај узимања у обзир овог субјективног
елемента у делатности окривљеног. Тако, искључење степена одговорности има ако су се стекли услови за примену института крајње нужде и
правне заблуде сходно одредбама члана 21 и 22 Закона о прекршајима. У
тим случајевима ради се о околностима које искључују прекршајну одговорност и тада се примењује одредба члана 250. ст. 1. т. 2. Закона о прекршајима и доноси ослобађајућа пресуда. Дакле, ради се о институтима
где није могао бити утврђен ни несвесни нехат будући да су окривљени
били у неотклоњивој стварној и правној заблуди. Пример неотклоњиве
стварне заблуде имамо код актуелног царинског прекршаја из одредби
члана 294. ст. 1. и 2. тач. 1 Царинског закона15по коме се нису стекла законска обележја бића прекршаја о достави нетачних података и ослобађању од плаћања увозних дажбина, односно плаћању истих у мањем износу
имајући у виду да је увозник у свему поступио по члану 11 Царинског закона и члановима 16 и 22 Протокола 3 за примену Споразума о трговини
и трговинским питањима са ЕЗ и надлежном царинском органу доставио
потпуне податке и документацију за спровођење одређеног царински дозвољеног поступања са предметном робом16. Пример отклоњиве правне
заблуде постојао би рецимо када би одговорно лице у правном лицу поступало по наређењу лица које није орган управљања или надређено одговорно лице, када би евентуално било места блажем кажњавању. Некада
доминантно становиште да непознавање права шкоди (ignoratio iuris nocet), односно да непознавање закона не оправдава (ignoratio legis non excusat) у савременим условима постојања огромног броја правних прописа и
њихових честих измена, те претпоставке да су исти објављени и свима тиме познати, не може имати апсолутни значај.
Одредбе чланова 23,24,25 и 26 Закона о прекршајима такође указују да је битно утврђивати умишљај код подстрекача и помагача, што
је изузетак од правила да се у прекршајном праву углавном ради о утврђи15
16

Царински закон објављен у Сл.гласнику РС,бр.18/10,111/12,29/15,108/16
Пресуда Врховног касационог суда, Прзз 2/2017 од 23.03.2017.г.
352

Прекршајна секција

вању нехата, док код саизвршиоца може бити оба облика виности. Треба
нагласити да радње подстрекача и помагача не смеју бити у одлуци представљене као самостални извршиоци, као што је то случај са саизвршиоцима, већ треба прво навести дело de iure и de facto, а после навести саучесничке радње. Како сваки саучесник одговара у границама свог облика
виности, то треба посебно означити и сваку радњу саучесника, посебно
радње саизвршиоца у изреци одлуке.17 Чест пример саучесништва је царински прекршај из одредбе члана 297 у вези члана 292. ст. 1. тач. 3 Царинског закона. На основу одредбе члана 297 у вези члана 292. ст. 1. тач. 3
Царинског закона чак и у изреци мора бити наведен облик виности, јер је
то део законског обележја бића прекршаја. Одредба члана 36. ст. 3.
Закона о прекршајима указује да је важно код алтернативно запрећене
новчане казне и казне затвора приликом изрицања казне затвора утврдити
већи степен кривице, што значи да се о томе морају дати разлози у образложењу одлуке у супротном може доћи до битне повреде поступка. Врло
важна одредба у овом контексту је у члану 42. ст. 1. Закона, јер се степен
одговорности императивно означује као обавезно цењена околност код
одмеравање казне. У одредби члана 44. ст. 3. Закона такође је изричито
предвиђено да се учинилац прекршаја може ослободити од казне ако је
прекршај учињен из нехата. У одредби члана 46. ст. 1. Закона исто тако
код прекршаја у продуженом трајању мора бити утврђен умишљај у свим
више временски повезаним прекршајима. Посебан значај виност има и
код одредбе члана 50. ст. 1. Закона, јер се морају за изрицање опомене
утврдити околности које у знатној мери умањују одговорност учиниоца.
Старијем малолетнику због утврђеног већег степена кривице смислу одредбе члана 81. ст. 1. Закона може се изрећи казна. Такође, код доношења ослобађајуће одлуке из одредбе члана 250. ст. 1. т. 2. Закона морају
се дати разлози у вези тога. Одредбом члана 254. ст. 4. Закона о прекршајима морају се у образложењу писано израђене пресуде дати разлози о одлучним чињеницама, посебно имајући у виду кумулативне услове за доношење осуђујуће пресуде из одредбе члана 249. Закона. У складу са одредбом члана 272. ст. 1. тач. 2 у вези члана 265. ст. 1. тач. 2. Закона о
прекршајима другостепени прекршаји суд води рачуна по службеној ду-

17

Окружни суд у Београду,Кж.239/97 од 16.09.1997.г.,Врховни суд Србије, Кж.1711/98
од 18.05.1999.г., Кж.982/81 од 93.12.1981.г.
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жности на повреду материјалног права на штету окривљеног ако постоје
околности које искључују прекршајну одговорност.
Нека запажања у раду првостепених прекршајних судова
На основу одредбе члана 254. ст. 4. Закона о прекршајима прекршајни судови у обавези су да у образложењу одлуке дају разлоге за сваку
тачку пресуде, па узимајући у обзир напред наведени заузети правни став
да се мора у образложењу дати разлог о облику виности, да у смислу одредбе члана 18. ст. 1. Закона нема одговорности без утврђеног степена
кривице и да по одредби члана 42. ст. 1. Закона нема правилног одмеравања казне без утврђеног облика виности, те да нема ни осуђујуће пресуде
без постојања одговорности сходно одредби члана 249. Закона, у пракси
су уочени одређени недостаци у раду на које желим указати. Нпр. у једном предмету учинилац је управљао возилом у стању веома тешке алкохолисаности, те је судија у образложењу прво навео да је окривљени учинио прекршај у урачунљивом стању, а онда да је окривљени употребом
алкохола себе довео у стање смањене урачунљивости иако је знао да ће
након тога управљати возилом и био свестан да може наступити забрањена последица, па је на то пристао. Као што је познато урачунљивост се
претпоставља и не дају се разлози о њој уколико то није било предмет
расправе окривљеног. Такође, да би се утврдио степен урачунљивости нужно је да се ангажује вештак психијатријске струке, јер суд не располаже
овим посебним знањем о психичком стању у време извршења прекршаја,
а то је сувишно и због тога што по одредбама члана 19. Закона о прекршајима од значаја је само битно смањена урачунљивост, а не и actiones liberae in causa, с обзиром да је учинилац пре стања алкохолисаности био у
односу виности према предстојећем прекршајном делу, што је потврдио
конкретно предузетом радњом прекршаја.18
Урачунљивост(претпоставља се) и виност треба одвојено ценити,
баш онако како су и дати као посебни елементи прекршајне одговорности
из одредбе члана 18. ст. 1. Закона о прекршајима, а што је потврђено и
пресудом Окружног суда у Београду Кж.1765/01 од 27.11.2001. г. којом је
наглашено да "институт битно смањене урачунљивости не искључује

18

Пресуда Апелационог суда у Новом Саду, посл. бр. Кж.1.1866/13, од 04.03.2014. године,
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умишљај као психички однос окривљеног према делу."19 Такође, у примени одредбе члана 331. ст. 1. тач. 75 у вези члана 247. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, судија исказ окривљеног цени као
несвесни нехат, јер је окривљени рекао да је мислио да позив за давање
података МУП-у потпада под други прекршај из члана 332. ст. 1. тач.
106. у вези члана 320 истог закона, иако је радња прекршаја различита и
сасвим јасна, или приложену медицинску документацију цени као несвесни нехат уместо само као околност под којом је прекршај учињен,
будући да признаје пријем позива, да изостанак није оправдао и да тек
пред судом доставља оправдања непоступања. Пример евентуалног
умишљаја: "када је учинилац возилом управљао брзином која знатно превазилази дозвољену брзину кретања, па се кретао кроз насељено место
улицом за коју је знао да је најпрометнија, чиме је био свестан наступања забрањене последице, јер је житељ тог места, а и сваки човек просечне пажње може приметити ове околности, па је пристао на забрањену
последицу која се манифестује у опасности по учеснике у саобраћају.20Доста често се приликом изрицања опомене по одредби члана 50. ст.
1. Закона о прекршајима као степен одговорности наводи умишљај, иако
је обавезни услов утврђивање околности које у знатној мери умањују одговорност учиниоца. Онда се наводе околности које се вреднују по одредбама члана 42. Закона, односно код редовног одмеравања казне.(личне
прилике окривљеног, имовно стање, признање прекршаја, некажњавање и
сл.) Поред тога што је логичније да је нехат облик виности у примени
овог института, требало би ценити околности које су повезане са објективним идентитетом бића прекршаја, те у том контексту указати на узрочно последичну везу између прекршаја и тих нарочитих околности. То може бити нпр. ситуација која је блиска крајњој нужди, односно да је окривљени морао због здравствених сметњи да управља возилом, мада је могао да користи такси услугу, те је о томе приложио доказ, или када је
оштећени дао допринос у настанку прекршаја, односно био повод чињењу
прекршаја. Уочена је тенденција да се прихвата медицинска документација иако по датуму и врсти болести је невезана за прекршај.
Другим речима, треба се у разлозима фокусирати на елементе одговорно19
20

Симић И.(2002) "Збирка судских одлука из кривичноправне материје",Београд,Сл. гласник,стр.13
Пресуда Савезног суда Кзс.3/00 од 19.04.2000.г.
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сти из одредбе члана 18. ст. 1. Закона. Вероватно би била лакша за примену ова одредба када би се таксативно навеле околности за изрицање опомене, као што је то у одредбама члана 77 ст. 4 Кривичног законика. Иначе, код одређивања степена одговорности, нарочито код оцене последице
прекршаја не треба исту ценити у односу на то да ли ће окривљени
учинити прекршај и бити ухваћен од државног органа, већ у односу
на конкретну радњу извршења прекршаја. Мора се ценити природа
заштитног објекта бића прекршаја и јачина угрожавања заштићеног
добра.
Несхватљиво је да се учињена саобраћајна незгода карактерише као
директни умишљај, односно као да је окривљени хтео да намерно себи причини штету оштећењем свог возила или повредом телесног интегритета
учесника у саобраћају. Такође, одредбом члана 93. ст. 3. Закона о прекршајима омогућено је да судови могу под одређеним условима да донесу
одлуку без саслушања окривљеног, те се и ту доста често одређује умишљај као облик виности окривљеног. Како се ради о личном чину, психичком односу окривљеног, мало је вероватно да се ова одлучна чињеница могла утврдити индиректним путем, извођењем других доказа. Наравно да
треба и тада одредити степен виности, али само изузетно то може бити
умишљај, с обзиром на природу прекршаја, те поузданост доказа(записник о контроли потписан без примедби, јасан исказ сведока и сл.), као и
специфичне околности под којима је прекршај учињен. Тако нпр.
управљање возилом без возачке дозволе може бити показатељ тежег облика виности, за разлику од истека важности возачкој дозволи. У таквим и
сличним предметима другостепени прекршајни суд је у сталном искушењу
да "пегла"облик виности и "спаси"предмет, јер му само то недостаје.
Дешава се да судија иде "корак даље"те у изреци стави један облик
виности, али у образложењу наведе други. Такође, из чињеничног стања
произилази да је побуда прекршаја освета, а због ранијег напада на рођака
или пријатеља, што потврђују оштећени и делимично окривљени, а суд одређује нехат и или ублажи казну или изриче опомену. Ту допринос оштећеног није за конкретни догађај, већ за ранији. Када смо код прекршаја по
јавном реду и миру треба водити рачуна о природи дела-вређање,
посебно претња, па и насиље најчешће су дела која се могу учинити једино са умишљајем, наравно уз оцену свих околности случаја. Исто тако, не
ретко се у образложењу првостепене пресуде наводи:"да је по члану 20. ст.
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1. Закона о прекршајима довољан нехат, те се није приступило утврђивању умишљаја, па се дају обе дефиниције и свесног и несвесног нехата."
Има случајева и да се даје само половична дефиниција облика виности, а не онако како је то одређено Законом о прекршајима, док се понекад прави комбинација дефиниција урачунљивости и виности. Урачунљивост не треба мешати са виношћу, као ни свест о противправности, јер
се оба ова елемента претпостављају и самостални су делови одговорности
за разлику од виности која се доказује. Може се само утврђивати постојање основа који искључују урачунљивост, односно противправност(душевна обољења окривљеног у време прекршаја, нужна одбрана итд). "Свест о
противправности нема значаја за утврђивање умишљаја или нехата, јер
она значи знање учиниоца да чини нешто забрањено и разликује се од интелектуалног дела умишљаја које се састоји у свести о битним обележјима бића дела".21 Када се и одреди облик виности о томе се не дају разлози, односно не конкретизује се дефиниција виности саобразно бићу
прекршаја, нпр:"Окривљени је свестан да је брзина кретања возила на
том делу пута ограничена саобраћајним знаком на 60 км/ч, али је олако
држао да до прекорачења брзине кретања возила неће доћи, односно да
ће последицу, угрожавање безбедности саобраћаја моћи спречити".
Дакле, природа прекршаја и околности под којима је дело учињено често
указују на степен одговорности окривљеног, као обавезне околности и са
аспекта одмеравања казне по члану 42. ст. 1. Закона о прекршајима.
Урачунљивост се такође може степеновати-скривљена, смањена, битна и
потпуна, што може утицати као околност за одмеравање казне. Напред је
наведен значај мотива за извршење прекршаја па и он може бити узет у
обзир код одмеравања казне и утврђивања степена одговорности, као што
је то случај слабог имовног стања окривљеног код извршења прекршаја
просјачења, али и утицаја компулзивне силе и претње. Не може се само
констатовати облик виности без ослањања на чињенично стање, јер је реч
о чињеничном питању, одлучној чињеници.
И код прекршаја из одредбе члана 297 у вези члана 292. ст. 1. т. 3.
Царинског закона у првостепеним пресудама врло често у изреци одлуке
стоје оба облика виности: "знао или морао знати", јер је то део законског
обележја бића прекршаја, а онда се у разлозима у образложењу одлуке на21

Пресуда Врховног касационог суда, Кзп 2/10 од 25.02.2010.г.
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води да је реч о нехату. Према томе, законодавац јесте дао облике виности
у објективном идентитету бића прекршаја, али је дао алтернативу облика
виности у извршењу прекршаја, а не кумулацију. Овај прекршај због учесталости и специфичности(одговорност другог лица)предмет је сталне
стручне полемике. Др Томица Делибашић22указао је да овде нема чистог
саучесничког односа, јер самостално делује прималац робе због знања о роби, а не због знања о главном извршиоцу-увознику(који чини прекршај из
члана 292. ст. 1. тач. 3 Царинског закона), што је ближе кривичном делу
прикривања. Указује да "морање знати" подсећа на несвесни нехат, али
оставља простор за размишљање. При томе се цене околности случаја.
Већи проблем је разграничење намере од умишљаја, јер би се у
овом прекршају пре радило о намери, имајући у виду дефиниције умишљаја. Намера је субјективна чињеница која се мора доказати увек када
је предвиђена бићем дела, док умишљај представља правни закључак суда
у погледу тога да ли је окривљени био свестан свих елемената прекршајног дела и шта је хтео да постигне својом радњом. Потребно је чињенично обухватити околности под којима је дело учињено, припрему извршења и реализацију прекршаја(нпр. прављење дрвене палице, планирање
времена, начина и места прекршаја, прикривање трагова, побуде користољубља, освете и сл.). Околности које су довеле до настанка последице(знање окривљеног да на критичном месту постоји бетонски стуб или
не, а на који је гурнуо оштећеног) важне су у утврђивању разлога о одлучној чињеници-умишљају.23
Када се одређује умишљај као тежи вид одговорности морало
би се дати о томе више образложења, јер је правило да се прекршаји
чине из нехата, а и зато што је то отежавајућа околност која утиче
на одмеравање казне. Значај степеновања одговорност треба имати у
виду и кроз максимe нема казне без виности-nulla poena sine culpa и сразмерност кривице и казне-ne maior poena quam culpa sit(Cicer). "Погрешно
је само набрајати околности без оцене, односно парафразирање законског текста и формалистички приступ одлуци о казни.24

22
23
24

Делибашић Т., "Знање односно могућност знања за царинску робу", Intermex, Београд
(2013), Правни информатор 6/2013, стр.47-52,
Пресуда Апелационог суда у Београду Кж.1 3791/10 од 24.02.2010.г.
Петрић Б., "Коментар ЗКП", Београд (1986), Службени лист СФРЈ, стр.171 и 172.
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Наведене и сличне грешке нису мала последица по квалитетан рад
правосуђа, јер је последица одуговлачење поступка, понекада застарелост поступка, већи трошкови поступка, нарочито што на то све више указују браниоци окривљених, посебно они који имају искуства у кривичној материји.
Поступак пред судом правног лека
Границе испитивања првостепене пресуде одређене су одредбама
члана 272. Закона о прекршајима које због важности наводим у целости:
"Другостепени прекршајни суд испитује првостепену одлуку у оном делу у
којем се побија жалбом, али мора увек по службеној дужности испитати:
1) да ли постоји битна повреда одредаба прекршајног поступка
из члана 264. став 1. тачка 1) и тач. 6) до 14) овог закона;
2) да ли је на штету окривљеног повређено материјално право
(члан 265).
Ако жалба изјављена у корист окривљеног не садржи основ за побијање одлуке (члан 263), другостепени прекршајни суд ограничиће се на
испитивање повреда из става 1. овог члана, као и на испитивање одлуке о
прекршајној санкцији и одузимању имовинске користи (члан 267)."
Анализом ових правних норми у компаративном смислу у односу
на ранији Закон о прекршајима, између осталог, закључује се да ранија апсолутно битна повреда одредбе прекршајног поступка из одредбе члана
234. ст. 1. тач. 15. у вези члана 241. ст. 1. тач. 1. Закона о прекршајима,
није више таквог капацитета, већ је сада релативно битна повреда поступка сходно одредби члана 264. ст. 2. тач. 3. Закона о прекршајима,
односно да се другостепени прекршајни суд на ову одредбу фокусира једино ако је иста предмет жалбених навода и ако је таквог значаја да је
утицала на доношење законите и правилне одлуке. Као што је познато,
ради се о недостатку разлога о одлучним чињеницама и у вези са тим је и
напред наведени заузети правни став другостепеног прекршајног суда да се
м о р а у образложењу одлуке налазити разлог о облику виности учиниоца
дела. Елем, док је то била апсолутно битна повреда за другостепени прекршајни суд то није био проблем да санкционише, односно да предмет укине
ради одређивања степена кривице учиниоца. Међутим, по садашњој интенцији законодавца ова повреда поступка је релативизована, јер је и у општем појму прекршаја из одредбе члана 2. Закона о прекршајима елимини359
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сан елеменат кривице, али је остао у одредби члана 18. ст. 1. Закона, односно као конститутивни елеменат појма прекршајне одговорности.
Практично то значи да, по правилу, само ако се у жалби укаже да
побијана пресуда нема степена одговорности моћи ће да се тај недостатак
отклони укидањем пресуде на основу одредаба члана 275. ст. 1. тач. 1. у
вези члана 264. ст. 2. тач. 3. Закона о прекршајима. Међутим, остаје проблем када у побијаној одлуци нема облика виности, а жалбом се на то не
указује. По мом мишљењу другостепени прекршајни суд би морао да
реагује по службеној дужности, јер га на то обавезује не само напред
наведени актуелни правни став који је заузео, већ и одредбе члана 18.
ст. 1, 42. ст. 1. и члана 249 Закона о прекршајима. Дакле, без степена
одговорности н е м а прекршајне одговорности, а н е м а ни законитог одмеравања казне, а када нема одговорности нема ни законите осуђујуће
пресуде која захтева кумулативна два услова: постојање прекршаја и
прекршајне одговорности.
Проблем индивидуализације казне предмет је рада по уставним
жалбама Уставног суда, односно уколико нису цењене све околности у
образложењу одлуке од којих зависи одмеравање казне. Другим речима,
недостатак разлога у образложењу на међународном плану је декларисано
као повреда права грађана на правично суђење из одредбе члана 32. ст. 1.
Устава РС25, а уколико тај недостатак не отклони суд више инстанце онда и он чини повреду права грађана на одбрану сходно одредби члана
33. ст. 5. Устава РС.26 Правни основ поступању по еx officio је применом
одредбе члана 272. ст. 2. Закона о прекршајима: "Ако жалба изјављена
у корист окривљеног не садржи основ за побијање одлуке (члан 263), другостепени прекршајни суд ограничиће се на испитивање повреда из става
1. овог члана, као и на испитивање одлуке о прекршајној санкцији и одузимању имовинске користи (члан 267)."
Члан 267 ст. 1 Закона гласи: "Одлука се може побијати због одлуке о прекршајној санкцији кад том одлуком није прекорачено законско
овлашћење (члан 265. став 1. тачка 5) али суд није правилно одмерио казну с обзиром на околности које утичу да казна буде већа или мања."
25
26

Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/2006)
Одлуке Уставног суда РС,Уж 1036/11 од 27.06.2016. г.,Уж 1499/2013 од 17.05.2016.
г.,Уж 1338/11 од 18.11.2014. г.
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Степен одговорности у смислу одредбе члана 42. ст. 1. Закона
представља обавезну околност(олакшавајућу или отежавајућу) код
одмеравања казне, односно без ове околности нема ни законите одлуке о казни, поред тога што нема ни утврђене прекршајне одговорности. Међутим, да би се на овај начин поступило по службеној дужности
морају да се стекну следећи кумулативни услови из одредбе члана 272. ст.
2. Закона:
 Да је жалба изјављена у корист окривљеног,
 Да жалба не садржи основ побијања одлуке(члан 263).
Одредба члана 263. Закона гласи:
"Пресуда и решење се могу побијати:
1) због битне повреде одредаба прекршајног поступка;
2) због повреде одредаба материјалног права;
3) због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања;
4) због одлуке о прекршајним санкцијама, одузимању имовинске користи, трошковима прекршајног поступка и имовинскоправном захтеву.
Сличне су одредбе члана 451. Законика о кривичном поступку27:
"Другостепени суд испитује пресуду у оквиру основа‚ дела и правца побијања који су истакнути у жалби.
Другостепени суд поводом жалбе изјављене у корист оптуженог,
испитаће по службеној дужности одлуку о кривичној санкцији:
1) ако је жалба изјављена због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања или због повреде кривичног закона;
2) ако жалба не садржи елементе из члана 435. тач. 2) и 3) овог
законика.
Другостепени суд може поводом жалбе тужиоца на штету
окривљеног преиначити првостепену пресуду и у корист оптуженог у по-

27

Законик о кривичном поступку објављен у "Сл. гл. РС", бр. 72/11, 101/11, 121/12,
32/13, 45/13 и 55/14.
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гледу одлуке о кривичној санкцији.(О примени ових одредби видети пресуде ВКС и Апелационог суда у Крагујевцу)28
Постоје размишљања да можда има основа за поступање по службеној дужности сходно одредбама члана 272. ст. 1. тач. 2. у вези одредбе
члана 265. ст. 1. тач. 5. Закона о прекршајима, а због императивности
нормотворца у одредби члана 42. ст. 1. Закона, односно зато што је степен
одговорности у с л о в кажњивости учиниоца, будући да је та околност
експлицитно наведена за одмеравање казне, те што се члан 42 Закона налази у материјалном делу Закона. Мишљења сам да се одредба члана 265.
ст. 1. тач. 5. Закона не односи на то, јер је степен одговорности у члану 42
Закона само једна од одмеравајућих околности (што одговара одредби
члана 263. ст. 1. Закона о прекршајима), односно односи се на прекорачење овлашћења судије када одмери казну изван правила о општем минимуму и максимуму казне, или се изрекне казна по врсти која није предвиђена
прописом о прекршају, а и то би било недоследно заузетом правном ставу
да је реч о повреди поступка, а не повреди материјалног права,a и прво се
цени битна повреда поступка, а потом повреда материјалног права. Дакле,
требало би поступати на следећи начин(у првом ставу када је жалба у
корист, а у другом на штету окривљеног):
Ако жалба изјављена у корист окривљеног не садржи правни
основ из одредби члана 263. Закона о прекршајима, другостепени прекршајни суд ће по службеној дужности ценити тај недостатак као битну повреду одредбе прекршајног поступка, сходно одредбама чл. 272.
ст. 2. у вези члана 267. ЗОП-а и на основу одредбе чл. 275. ст. 1. т. 1.
ЗОП-а решењем укинути првостепену одлуку. (остаје проблем како поступити када оваква жалба има неки основ из одредби члана 263. Закона о
прекршајима, али није у вези облика виности, да ли тада одредбу члана
272. ст. 2. Закона тумачити у корист окривљеног да се то односи само на
недостатак основа из одредбе члана 263. ст. 1. тач. 4. Закона, односно
(што је реалније) применити сходно одредби члана 99 Закона о прекршајима одредбу члана 451. ст.. 2. тач. 1. Законика о кривичном поступку
!?!)
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Пресуде Врховног касационог суда Кзз.377/14 од 27.05.2014.г., Апелационог суда у
Крагујевцу Кж 1.5645/13 од 26.12.2013.г.
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Када је жалба изјављена против окривљеног, а у жалби се не
наводи недостатак степена одговорности код утврђивања врсте и мере прекршајне санкције, већ се указује само на погрешну одлуку о врсти или мери изречене прекршајне санкције, другостепени прекршајни суд ће ценити тај недостатак у склопу жалбених навода као битну
повреду одредбе прекршајног поступка, сходно одредбама чл. 264. ст.
2. т. 3 и 4. у вези члана 18. и 42. ст. 1. ЗОП-а и на основу одредбе чл.
275. ст. 1. т. 1. ЗОП-а решењем укинути првостепену одлуку. На крају
подсећам да уколико другостепени прекршајни суд не отклони овај недостатак постоји латентна активност учесника у поступку да подношењем
иницијативе за подизање захтева за заштиту законитости тај недостатак
отклони суд највише судске инстанце, односно улагањем уставне жалбе
Уставном суду. Уколико никако није могуће на правно дозвољен начин
поступати по службеној дужности по овом питању, видим решење проблема једино у новелирању адекватних одредби у Закону о прекршајима.
То још више добија на значају, имајући у виду најављену реформу кривично-прекршајног права у смислу да се поједина лакша кривична дела
ставе у рад прекршајним судовима.
Закључак
Степен одговорности (кривице) врло је важан правни институт у
прекршајном поступку, полазећи од једноставне чињенице да је реч о казненом праву за које је ноторно да облик виности чини суштину материје,
а што ово право и разликује ос осталих грана права у правном систему државе, те од првобитне искључиве објективне одговорности, самом повредом правних норми, односно јавног поретка. Ради се о динамичном праву,
друштвеној категорији, јер мора да прати све нове друштвене односе, а
тиме и нове инкриминације. Утврђивање разлога о одлучним чињеницама
уопште, а нарочито о степену одговорности, основа је правилно утврђене
чињеничне грађе сваке судске одлуке, односно ради се о једној од основних делатности носиоца правосудне функције, тј. правилном вођењу поступка и правилном и потпуном утврђивању чињеничног стања, без чега
нема ни правилне примене материјалног права. Утврдити степен одговорности значи индивидуализацију правних норми према личности окривљеног и учињеном прекршајном делу. Из тога произилази и право окривљених на правично суђење, на валидно образложење у коме има јасних раз363
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лога о одлучним чињеницама због чега је оглашен одговорним и због чега
му је баш та прекршајна санкција одмерена. Однос појмова прекршајне
одговорности и прекршаја мора бити синхронизован и у функцији јединствене судске праксе, односно то не сме бити предмет арбитрерности,
произвољности, већ јасне примене права које ће бити на обострано задовољство, како процесних функција оптужбе, суђења, тако и одбране. Дакле, степен одговорности јесте кумулативни елеменат прекршајне одговорности, те тиме услов за доношење осуђујуће пресуде, али и важан
основ-околност од које зависи одмеравање казне учиниоцу прекршаја,
што такође утиче на законито доношење одлуке. Судије морају много више пажње да посвете утврђивању ове одлучне чињенице, јер захтева додатни напор и знање, будући да на облик виности утиче много околности
под којим је прекршај учињен, па и побуда, мотив, као покретач људске
активности. У крајњој линији потребно је након постигнутог консензуса
стручне јавности иницирати нове законске пројекте, полазећи од већ устаљене судске праксе, те заузетих правних схватања у примени међународних конвенција.
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Др Младен Јеличић
судија Прекршајног суда у Шапцу

ПРЕСУДА БЕЗ ОБРАЗЛОЖЕЊА
У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ
1. Уводна разматрања
Прекршаји су поред кривичних дела и привредних преступа посебна врста кажњивих деликата у нашем праву. Подводе се под "лакшу
категорију" јер се њима нападају друштвена добра мање вредности.1 У
спровођењу прекршајног поступка, у којем се одлучује о одговорности2
окривљеног, прекршајном суду треба да стоје на располагању процесни
инструменти који омогућавају ефикасно решавање прекршајне ствари.
Начело економичности значи да се све процесне радње морају предузимати без непотребних одлагања и одуговлачења како би се прекршајни поступак што ефектније и ефикасније спровео.3 Међутим, објективизација
овог начела не сме ићи на штету правичности поступка и гаранција поштовања људских права које прекршајни поступак мора да обезбеди, у
складу са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних
слобода4 и Уставом Републике Србије5.
1

2

3
4

5

Д. Бировљевић, (2010), Европска конвенција за заштиту људских права и основних
слобода и Коментар закона о прекршајима Републике Србије, Номотехнички центар,
Београд, стр. 3.
Прекршајна одговорност је (правна) подобност субјекта прекршаја да се према њему
примени прекршајна санкција. Дели се на прекршајну одговорност правног лица и
прекршајну одговорност физичког лица. М. Шушњара, (2014), Прекршајна одговорност по Закону о прекршајима, Билтен Врховног касационог суда бр. 3/2014, Интермекс, Београд, стр. 262,263.
Р. Илић, С. Динић, (2009), Прекршајно и привреднопреступно право, Мегатренд, стр. 121.
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода – ЕКЉП (Закон о
ратификацији Европске конвенција за заштиту људских права и основних слобода са
додатним протоколима - "Службени лист Србије и Црне Горе - Међународни уговори", бр. 9/03, 5/05 и 7/05 - исправка и "Службени гласник РС – Међународни уговори", бр. 12/10 и 10/15).
Устав Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 98/06).
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Прекршајни поступак спада у казнене поступке на које се примењују одредбе члана 6 ЕКЉП.6 С тим у вези, прекршајна пресуда у свему
мора испуњавати стандарде који су постављени праксом ЕСЉП, а који се,
између осталог, односе и на квалитет образложења.7 У ситуацији када су
прекршајни судови оптерећени великим бројем предмета у раду,8 сваки
процесни механизам који омогућава ефикасније поступање је врло користан, а један од њих јесте пресуда без образложења. Институт који је уведен у прекршајно законодавство под утицајем Законика о кривичном поступку9 пружа могућност судији да писмено изради пресуду која не садржи образложење и на тај начин, значајном уштедом времена коришћеног
за израду образложења, побољша своју ефикасност.
2. Одсуство образложења пресуде у пракси Европског суда
за људска права
Право на образложену судску одлуку данас представља једно од
темељних начела права на правично суђење. Стразбуршке стандарде је
прихватио и Уставни суд, 10 а у науци процесног права се наглашава значај образложења судске одлуке11.
6

7

8

9
10

Европски суд за људска права (ЕСЉП) у случају Engel i ostali protiv Holandije od 8. 6.
1976. godinе поставио критеријуме по којима кривичну конотацију могу имати кажњива дела која по унутрашњем праву нису изричито предвиђена као кривична дела.
Најпре је од значаја квалификација дела по унутрашњем праву одговорне државе. Затим, води се рачуна о природи самог дела и коначно о санкцији предвиђеној за учиниоца. Д. Поповић, (2016), Европско право људских права, друго измењено и допуњено
издање, Београд, стр. 252. О примени члана 6 ЕКЉП на прекршајни поступак види у:
Б. Гавриловић, (2014), Суђење у разумном року, Билтен Врховног касационог суда бр.
3/2014, Интермекс, Београд, стр.281-285.
Кључне одлуке ЕСЉП које су допринеле имплементацији права на образложену судску у оквире права на правично суђење види у: М. Јеличић, (2016), Образложење кривичне пресуде као елеменат права на правично суђење", докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, стр. 41-50.
У 2015. години укупан број предмета у раду првостепених прекршајних судова износио је 1.255.992, док је у 2014. години тај број био 990.008 предмета. Извор: Билтен
Врховног касационог суда бр. 1/2016, Интермекс, Београд, стр. 172.
Законик о кривичном поступку – ЗКП ("Службени гласник Републике Србије", бр.
72/2011, 101/2011,121/2012,32/2013, 45/2013 и 55/2014).
Видети следеће одлуке Уставног суда: Уж-1157/2008, од 14. 4. 2011. године, Уж.
3187/10 од 11. 12. 2013. године, Уж. 4930/10 од 18. 12. 2013. године, Уж. 3020/11 од 5.
6. 2014. године, Уж. 1211/12 од 11. 3. 2015. године, Уж. 2474/13 од 13. 1. 2016. године,
367

Билтен Врховног касационог суда
Међутим, стразбуршка пракса се у процесу имплементације права на
образложену судску одлуку у оквире права на правично суђење, у више наврата изјашњавала о случајевима непостојања образложења код одлука поротних судова. У одлукама Papon protiv Francuske od 15. 11. 2001. godine,12
Judge protiv Ujedinjenog Kraljevstva od 8. 2. 2011. godine,13 ЕСЉП је утврдио
да није било повреде права на правично суђење у ситуацијама када су поротни судови доносили необразложене одлуке. Спроведени поступци испуњавали су процесне гаранције права на правично суђење, због чега је ЕСЉП закључио да у таквим случајевима нема повреде члана 6 ЕКЉП. Имајући у виду да стразбуршка пракса дозвољава да пресуда код одлука поротних судова
не садржи образложење, потребно је истаћи да је ЕСЉП кроз праксу поставио још један стандард који оправдава изостанак образложења пресуде. Наиме, ЕСЉП прихвата одрицање од заштите коју пружа члан 6 ЕКЉП (а самим
тим и од права на образложену судску одлуку) ако је одрицање слободно и
дато без принуде, а уз то је и недвосмислено, што значи да околности морају
јасно потврђивати да је окривљени одлучио да се одрекне гаранција права на
правично суђење. Осим тога, одрицање од права на правично суђење не сме
да буде противно ниједном јавном интересу (ЕСЉП, Deweer protiv Belgije od
27. 2. 1980. godine; Sejdović protiv Italije od 1. 3. 2006. godine).14
3. Процесне претпоставке за примену института
3.1. Законска регулатива
Пресуда у прекршајном поступку се доноси када су обављене све
процесне радње које су потребне за доношење правилне и законите одлуке у

11

12
13
14

Уж. 3284/13 од 3. 3. 2016. године. Судска пракса Уставног суда доступна је на:
http://www.ustavni.sud.rs/page/jurisprudence/35/
Када доносилац одлуке даје образложење за одлуку, то је показатељ да су разлози одлуке јавни и да могу бити потврђени или промењени од стране неког спољњег извора.
Образложену одлуку је теже окарактерисати као резултат хира доносиоца одлуке. R.
J. Effron, (2013), "Reason Giving and Rule Making in Procedural Law", Alabama Law Review vol. 65/2013-2014, p. 714.
Види у: Џ. Мекбрајд, (2009), Људска права у кривичном поступку, пракса Европског
суда за људска права, Савет Европе, Београд, стр. 262.
Види у: Д. Виткаускас, Г. Диков, (2012), Заштита права на правично суђење према
Европској конвенцији о људским правима, Веће Европе, Стразбур, стр. 83.
Г. П. Илић, М. Мајић, С. Бељански, А. Трешњев, (2015), Коментар Законика о кривичном
поступку, осмо измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, стр. 971.
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конкретној прекршајној ствари,15 а Закон о прекршајима (ЗОП)16 предвиђа
случајеве када прекршајна пресуда не мора да садржи образложење17.
Прекршајни суд, вреднујући разлоге целисходности, одлучује да
ли ће доказе изводити предузимањем појединачних процесних радњи или
одређивањем претреса.18 У оба случаја, процесно дејство изведених радњи је идентично и заправо се ради о два модалитета која стоје на располагању суду у решавању конкретне прекршајне ствари.
Одредба члана 252 став 1 ЗОП предвиђа да се пресуда објављује
усмено ако је окривљени присутан, а писано израђена пресуда са образложењем доставиће се окривљеном и подносиоцу захтева само ако то захтевају. На овај начин, ЗОП је експлицитно прописао да ће писано израђена
пресуда имати образложење само ако то захтевају окривљени и подносилац захтева, али уз услов да се пресуда усмено објави.19
Одредба члана 252 став 4 ЗОП прописује: "Присутном oкривљеном ће се уручити, а подносиоцу захтева доставити само препис изреке
пресуде уколико:1) окривљени изјави да не захтева да му се достави писано израђена пресуда; 2) када се окривљени одрекне права на жалбу." У одредби члана 243 став 5 и 6 ЗОП наведено је следеће: "Ако суд нађе да пре15

16
17

18

19

Ђ. Ђорђевић, (2015), Прекршајно право са основама привреднопреступног права, пето измењено и допуњено издање, Криминалистичко полицијска академија, Београд,
стр. 262.
Закон о прекршајима (Службени гласник Републике Србије бр. 65/13 и 13/16)
У доктрини кривичнопроцесног права се истиче да је законодавац одредбама које се
односе на изостанак образложења покушао да олакша посао суду у оним случајевима
у којима се образложење, због природе саме одлуке или незаинтересованости учесника у поступку за жалбу, показује као сувишно М. Мајић, (2014), Првостепена кривична пресуда – вештина писања, Параграф, Београд, стр. 72.
И. Вуковић, (2016), Прекршајно право, друго издање, Правни факултет Универзитета
у Београду, Београд, стр. 183. Претрес и његово увођење у прекршајно право инспирисани су тежњом да се обезбеди непосредност извођења доказа и потребом да се у
контрадикторном поступку расправе и утврде релевантне чињенице, те да се на тај
начин прекршајни поступак изједначи, или бар приближи главном претресу у кривичном поступку. Т. Делибашић, (2012), Практична примена Закона о прекршајима,
Правна схватања казненог права са коментаром, друго допуњено и прерађено издање, Службени гласник, Беорад, стр. 464.
У доктрини се истиче да, за разлику од кривичног поступка, писана израда пресуде у
прекршајном поступку није обавезна, иако и овде представља правило. И. Вуковић,
(2016), op.cit., стр. 188.
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трес не треба одлагати ради допуне поступка или ради припреме одбране
окривљеног по измењеном захтеву, закључиће претрес, а може донети
пресуду и јавно објавити изреку пресуде уз кратко навођење разлога. Када
у случају из става 5. овог члана, окривљени и подносилац захтева изјаве
да не траже да им се достави писмено израђена пресуда и да се неће жалити, окривљеном ће се уручити, а подносиоцу захтева доставити, само препис изреке пресуде."
Из наведених законских одредаба произилази да су процесне претпоставке за примену института пресуде без образложења у прекршајном
поступку следеће: 1) присуство странака на рочишту или претресу, 2) објављивање пресуде и 3) активност странака након објављивања пресуде.
Ради се о кумулативно предвиђеним условима и одсуство било којег од
њих онемогућава примену института.
3.2. Присуство странака на рочишту или претресу
Законска одредба предвиђа да на претресу морају бити присутни
подносилац захтева и окривљени, у тренутку објављивања пресуде. Када
прекршајни суд процесне радње предузима мимо претреса тј. на рочишту,
довољно је присуство само окривљеног. При томе, треба имати у виду се
под појмом "окривљени" у прекршајном поступку не подразумева само
физичко лице, већ да ово својство могу имати и предузетник, правно лице
и одговорно лице у правном лицу. Одговорност за прекршај правног лица,
одговорног лица у правном лицу и предузетника мора бити изричито
предвиђена прописом о прекршају. То значи да у правном пропису којим
је нека радња предвиђена као прекршај мора изричито да стоји да за тај
прекршај може да одговара правно лице, одговорно лице у правном лицу
и предузетник.20 У случајевима постојања објективног или мешовитог конекситета21 предмета прекршајног поступка, неопходно је присуство свих
20
21

Д. Васиљевић, (2005), Основи прекршајног права са заштитом јавног реда и мира,
Виша школа унутрашњих послова, Земун, стр. 19.
У доктрини кривичнопроцесног права се истиче да објективни конекситет постоји кад
је у извршењу једног кривичног дела учествовало више лица у својству саизвршилаца
или саучесника (подстрекача или помагача), док мешовити конекситет постоји кад је
више лица учествовало у извршењу више кривичних дела - нека су извршила сама, а у
извршењу других учествовала заједно са осталим окривљенима. М. Грубач, Т. Васиљевић, (2013), Коментар Законика о кривичном поступку, тринаесто издање, Пројурис, Београд стр. 92, 93. Идентичне ситуације су могуће и у прекршајном поступку.
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окривљених, без обзира по ком основу имају то својство (правно лице, одговорно лице у правном лицу итд). По одредбама ЗОП, присуство других
процесних субјеката није неопходно за примену института пресуде без
образложења.
3.3. Објављивање пресуде
Објављивање пресуде има за циљ упознавање јавности22 и странака
са исходом поступка.23 У питању је процесна радња прекршајног суда којом
се објективизује начело јавности у прекршајном поступку24 и присутним
процесним субјектима усмено саопштава судска одлука, уз кратко навођење
разлога који су определили суд да одлуку донесе. То подразумева да је прекршајни суд окончао доказни поступак и утврдио да су испуњени услови за
доношење пресуде.25 У складу је с начелом јавности рада суда да се јавно обзнањује садржина донете судске одлуке којом се окончава поступак, па се садржај донете пресуде јавности објављује усмено, или накнадним достављањем странкама писано израђене пресуде.26 Суд ће присутне странке обавестити када ће објавити пресуду, а из законске одредбе произилази да ће се

22

23
24

25

26

У пресуди Aksen protiv Republike Nemačke od 8. 12. 1983. godine, у ставу 25 ЕСЉП је
навео: "Јавни карактер поступка пред судским органима на који се позива члан 6, став
1 штити странке у спору од дељења правде у тајности, без јавног надзора; то је, такође, један од начина на који се може одржавати поверење у судове, како оне више, тако
и оне ниже.." Н. Мол, К. Харби, (2007), Право на правично суђење, Водич за примену
чл. 6 Европске конвенције о људским правима, Савет Европе, Београд, стр. 40.
И. Вуковић, (2016), op.cit., стр. 188.
Начело јавности у прекршајном праву можемо двојако схватити: прво, као принцип
по коме је рад судова и других овлашћених органа јаван, и друго, као начело које даје
могућност контроле рада судова стране јавности, односно од стране грађана и странака у поступку. Н. Мрвић Петровић, Љ. Митровић, (2010), Прекршајно право материјално и процесно, друго измењено и допуњено издање, Бања Лука, стр. 14.
Сви докази из поступка повезани су са судијском слободном оценом доказа, јер судија на основу слободног судијског уверења утврђује које ће чињенице узати као доказане и на основу савесне и брижљиве оцене, сваког доказа посебно, свих доказа заједно
и на основу целокупног поступка доноси одлуку. М. Ђуричић, Г. Бејатовић, (2015),
Прекршајно право, Правни факултет за привреду и правосуђе и Привредна академија,
Нови Сад, стр. 91.
Н. Мрвић Петровић, (2014), Коментар новог Закона о прекршајима, са специјалним
прилогом, Параграф, Београд, стр. 177.
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пресуда објавити само ако је окривљени присутан и ако му је то саопштено,
док присуство подносиоца захтева није обавезно27.
Ако се пресуда усмено објављује на рочишту, у записник ће се
унети само изрека пресуде,28 констатација да је пресуда усмено саопштена, дато кратко образложење пресуде и упутство о правном леку. Када
прекршајни суд изводи појединачне процесне радње, односно, одржава
рочишта, о свакој предузетој радњи (саслушање окривљеног, сведока,
подносиоца захтева итд) води се посебан записник. С тим у вези, суд би
на једном рочишту могао саслушати окривљене, извести доказе и усмено
објавити пресуду, а све наведене радње би се морале записнички констатовати. Друга могућност је да суд о свакој предузетој процесној радњи састави посебан записник а затим закаже усмено објављивање пресуде за
посебно рочиште на којем ће бити присутни сви окривљени. Када прекршајни суд одржава претрес, о току претреса се води записник у којем су
забележене све предузете радње, па и објављивање пресуде.
3.4. Активност странака након објављивања пресуде
Активност присутних странака након објављивања пресуде подразумева предузимање одређених радњи које условљавају примену института пресуде без образложења. Оне се односе на одрицање од права на жалбу и/или одсуство захтева за достављањем писано израђене пресуде. На
претресу, потребна је њихова кумулативна испуњеност, сходно одредби
члана 243 став 6, док приликом регулисања овог института у одредби члана 252 став 4, ЗОП наведене услове алтернативно прописује.29 Мишљења
смо да би окривљени морао бити поучен од стране суда о процесном дејству радњи које може предузети након објављивања пресуде.30
27

28

29
30

Б. Вукчевић, (2016), Коментар Закона о прекршајима, са судском праксом, подзаконским актима и регистром појмова, треће измењено и допуњено издање, Пословни
биро, Београд, стр. 268.
Изреком пресуде решавају се сва питања која су оптужбом постављена пред суд и то
како процесна, тако и чињенична и правна. Д. Милојевић, (2013), "Пресуда: методологија израде", Билтен Врховног касационог суда бр. 2/2013, Интермекс, Београд,
стр.118.
Такав је и став доктрине, види: Н.Мрвић Петровић, (2014), op.cit., стр. 177, И. Вуковић, (2016), op.cit., стр. 188,189.
Одредба члана 90 ЗОП предвиђа да је суд дужан да се стара да незнање или неукост
странака не буде на штету њихових права. Врховни касациони суд је, разматрајући
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3.4.1. Рочиште и претрес и пресуда без образложења
Након што је суд на рочишту усмено објавио пресуду, окривљени
може поступити на два начина. У случају да затражи да му се достави писано израђена пресуда, суд је дужан да пресуду са образложењем достави
у року од осам дана од дана објављивања.31 Међутим, уколико окривљени
изјави да се одриче права на жалбу или да не захтева да му се достави писано израђена пресуда,32 њему ће се уручити, а подносиоцу захтева доставити само препис изреке пресуде. Законодавац је одредбом чл. 252 став 5
ЗОП прописао да се изјава о одрицању права на жалбу даје на записник и
мора садржати потписе окривљеног и судије.33 Подносиоцу захтева ће се
препис изреке пресуде доставити, уз поуку да, сходно одредби члана 252
став 6 ЗОП, може захтевати да суд изради и достави писани отправак пре-

31

32

33

сличну ситуацију у кривичном поступку, на седници кривичног одељења од 22. 9.
2014. године изнео став да је у овој ситуацији неопходно, приликом објављивања пресуде, поучити странке о томе да могу тражити образложење пресуде, те ту поуку и
њихово изјашњење констатовати записнички. На седници од 24.11.2014. године заузет је и став да првостепени суд треба да правно неуке странке које немају браниоца
поучи о праву да могу тражити образложење пресуде одмах по објављивању исте, у
смислу члана 429 став 2 ЗКП, и да то констатује у записник. Наведено према: Билтен
Врховног касационог суда бр. 1/2015, Интермекс, Београд, стр. 259, 260.
У доктрини се оправдано указује да се достављање писменог отправка пресуде везује
за рок од осам дана, али у две различите одредбе ЗОП овај рок се везује за два различита момента – објављивање пресуде (члан 252 став 3) односно њену израду (члан
257 став 1, који прописује да ако окривљени затражи да му се достави отправак пресуде, судија је дужан да отправак достави у року од осам дана од дана израде пресуде). Слажемо се са ставом да је целисходније применити одредбу члана 252 став 3 као
решење повољније за окривљеног, због краћег рока у којем је суд дужан да достави
писмени отправак пресуде. И. Вуковић, (2016), op.cit., стр. 188, 189; Н. Мрвић Петровић, (2014), op.cit., стр. 180.
У случају да се окривљени на рочишту уопште не изјасни о достављању писано израђене пресуде, а одрекне се права на жалбу, мишљења смо да би на његов накнадни
захтев суд био дужан да изради пресуду са образложењем у року од осам дана, сходно
одредби чл. 252 став 1 ЗОП у којој је прописано да ће се писано израђена пресуда са
образложењем доставити окривљеном и подносиоцу захтева ако то захтевају.
Није јасан суштински разлог постојања ове одредбе. Записник о саслушању окривљеног, у којем су наведене све предузете радње, свакако потписују судија, записничар и
окривљени, који потписује сваку страницу записника. Посебно уношење изјаве окривљеног о одрицању права на жалбу и оверавање те изјаве потписивањем окривљеног
и судије, који би након тога поново потписивали исти записник, након завршетка рочишта, представља само непотребно оптерећивање записника.
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суде са образложењем, у ком случају ће рок за жалбу подносиоца захтева
почети да тече од пријема писаног отправка пресуде са образложењем.
Уколико је на рочишту присутан и подносилац захтева, он би одмах могао
захтевати, сходно наведеној одредби, да суд изради и достави писани отправак пресуде са образложењем34.
Сходно одредби члана 239 став 1 ЗОП претрес се одређује када
суд оцени да је то потребно ради правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања. У настојању да се убрза прекршајни поступак (што је у
складу са тежином прекршаја као лакших казнених деликата) претрес се
предвиђа као факултативна фаза поступка и у сваком конкретном случају
судија ће одлучивати о томе да ли је претрес неопходан или не, имајући у
виду тежину прекршаја, евентуално насталу штету или последице чињења
прекршаја, као и личност учиниоца.35 За примену института пресуде без
образложења на претресу, након објављивања пресуде, потребна је кумулативна испуњеност два услова: изјаве подносиоца захтева и окривљеног
да не траже да им се достави писмено израђена пресуда и да се неће жалити.36 Дакле, законодавац захтева, пре свега, присуство подносиоца захтева
и окривљеног на претресу, а затим њихову потпуну сагласност као услов
за примену института пресуде без образложења.
3.5. Оцена законске регулативе и услова за примену института
Приметно је да ЗОП не регулише на идентичан начин институт
пресуде без образложења када суд предузима процесне радње на рочишту
и претресу. Пре свега, у погледу обавезног присуства странака, тј. подносиоца захтева и окривљеног. На претресу обе странке морају бити присутне, док је на рочишту довољно присуство само окривљеног. Затим, недоследност законодавца је уочљива и у односу на процесне радње које
34
35
36

С обзиром да ово право подносилац захтева има када му је достављен препис изреке
пресуде, тим пре би га могао искористити на рочишту на којем је присутан!
Н. Мрвић Петровић, (2013), Новине у Закону о прекршајима, Избор судске праксе,
Глосаријум, Београд, стр. 14.
У записнику о претресу мора бити наведено да се се подносилац захтева и окривљени
одрекли права на жалбу и да нису захтевали достављање пресуде. Уколико из записника о претресу произилази да се само окривљени одрекао права на жалбу, а не и
подносилац захтева, наведене одредбе се не могу применити. Б. Гавриловић, (2013),
Грешке и пропусти при изради првостепене прекршајне пресуде, Билтен Врховног касационог суда бр. 2/2013, Интермекс, Београд, стр. 371,372.
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странке могу предузети (неистицање захтева за достављањем писано израђене пресуде и одрицање од права на жалбу), а које су услов за примену
института. На претресу је неопходна кумулативна испуњеност ових услова, а на рочишту алтернативна. Очигледно је да се законској регулативи
института пресуде без образложења могу упутити бројне примедбе, о чему ће бити речи у наставку.
4. Формални елементи пресуде без образложења
Писмени отправак који садржи препис изреке пресуде мора имати
следеће делове: заглавље, уводни део, препис изреке пресуде, констатацију
да пресуда не садржи образложење, правну поуку, потпис судије и службени печат. Заглавље садржи грб Републике Србије, назив Република Србија,
назив суда, ознаку и број предмета, датум и седиште суда. Ако је одлука
или писмено израђено у судској јединици, односно одељењу изван седишта
суда, у заглављу се поред назива наводи и судска јединица, односно одељење изван седишта суда.37 У уводном делу, поред података које прописује
одредба члана 254 став 2 ЗОП38 потребно је идентификовати подносиоца
захтева, број захтева за покретање прекршајног поступка и навести да је
пресуда донета и усмено објављена, уз прецизирање законског члана на
основу којег је примењен овај институт. Препис изреке пресуде мора бити
идентичан изреци објављене пресуде констатоване на записнику. У писаном отправку, суд није дужан да наводи разлоге за било који део своје одлуке (нпр. одлуку о казни, заштитној мери, трошковима итд) јер је разлоге
предочио након објављивања пресуде, усменим путем.39 У случају осуђујуће пресуде, препис изреке у свему мора испуњавати услове прописане у одредби члана 251 ЗОП. Када је донета ослобађајућа пресуда, изрека пресуде
садржи констатацију да се окривљени ослобађа од одговорности, чињенич37
38

39

Члан 125 став 1 Судског пословника ("Службени гласник РС", бр. 110/2009, 70/2011,
19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015, 39/2016, 56/2016 и 77/2016).
Назначење да се пресуда доноси у име народа, назив суда који је донео пресуду, лично име судије, лично име окривљеног, место пребивалишта окривљеног односно назив и седиште окривљеног правног лица, правну квалификацију прекршаја која је
предмет поднетог захтева, дан доношења пресуде и основ по коме је пресуда донета.
Овај институт се односи на изостанак образложења пресуде. Као што је наведено, постоји могућност да странке захтевају израду образложења, у којем би били наведени
разлози за сваки део изреке пресуде. У писаном отправку суд не би смео да додаје ништа ново, што није наведено на записнику.
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ни опис и правну квалификацију прекршаја који је окривљеном стављен на
терет, одлуку о трошковима прекршајног поступка или другим одлукама
(нпр. упућивање оштећеног да имовинскоправни захтев оствари у парници). Уколико изрека садржи осуђујући и ослобађајући део, односно обуставу поступка, сви елементи ових одлука морају бити наведени. Даље, у писменом отправку је потребно навести да пресуда не садржи образложење и
законски основ за ову одлуку. Правна поука у пресуди без образложења може бити различита. Када је у питању претрес, у поуци ће бити наведено да
је пресуда правноснажна и да се против ње не може изјавити жалба. Ако је
одржано рочиште, пре опште поуке о праву на жалбу, сходно одредби члана 252 став 6 ЗОП, мора бити изричито предвиђено да је суд дужан да на
захтев подносиоца захтева изради и достави писани отправак пресуде са
образложењем, те да у том случају рок за жалбу подносиоца захтева тече од
пријема писаног отправка пресуде са образложењем. Писмени отправак
преписа изреке пресуде мора бити потписан од стране судије и снабдевен
службеним печатом суда.
5. Спорна питања у примени института пресуде без образложења
Празнине у законској регулативи могу довести до спорних ситуација на које је потребно указати.
1) Законодавац није регулисао ситуацију када подносилац захтева,
којем је достављен препис изреке пресуде, не захтева да суд изради и достави писани отправак пресуде са образложењем (његовом захтеву је суд
дужан да удовољи), већ изјави жалбу. На овај начин, подносилац захтева
је одустао од коришћења наведеног права, из чега произилази да суд није
дужан да самоиницијативно изради писани отправак пресуде са образложењем, већ мора списе предмета доставити другостепеном суду на одлучивање. Ово затим, по природи ствари, намеће питање на основу чега ће
другостепени суд ценити основаност жалбе?
Разматрајући ову ситуацију у кривичном поступку, Врховни касациони суд је на седници кривичног одељења од 24. 11. 2014. године заузео став да другостепени суд, поступајући по жалби на такву пресуду,
исту неће укинути због тога што не садржи образложење.40 У доктрини
40

Наведено према: Билтен Врховног касационог суда бр. 1/2015, Интермекс, Београд,
стр. 260. Исто предвиђа и одредба члана 264 став 2 тачка 3 ЗОП из које произилази да
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кривичнопроцесног права се истиче да ће се основаност жалбених навода
оцењивати у светлу изведених доказа на главном претресу пред првостепеним судом, односно, на основу стања у списима.41 Мишљења смо да би
и другостепени прекршајни суд, у овој процесној ситуацији, основаност
првостепене пресуде морао ценити сумирајући резултат доказног поступка који је спроведен пред првостепеним судом. Овакав задатак може бити
прилично захтеван, међутим, треба имати у виду праксу ЕСЉП, да жалбени суд можe поправити недостатак образложења у одлуци нижег суда
(Gorou protiv Grčke od 20. 3. 2009. godine),42 односно да суд правног лека
мора сагледати која су то кључна питања у одређеном предмету на која се
жалба односи и изјаснити се о њима (Gradinar protiv Moldavije od 8. 4
2008. godine). 43 Поред наведеног, обавеза је и другостепеног суда да јасно
и у довољној мери образложи разлоге на којима заснива своју одлуку (Hadjianastassiou protiv Grčke od 16. 12. 1992. godine).44 Другостепени суд би,
сходно наведеним стразбуршким стандардима, био дужан да у образложењу своје одлуке наведе да је основаност жалбе ценио на основу стања у
списима предмета, односно, резултата доказног поступка спроведеног
пред првостепеним судом, те да својим образложењем "надомести" изостанак образложења првостепене пресуде.

41

42

43
44

изостанак образложења пресуде применом члана 252 став 4 не представља релативно
битну повреду одредаба прекршајног поступка.
Г. П. Илић, М. Мајић, С. Бељански, А. Трешњев, (2015), стр. 973. Одредба 429 став 1
и 2 ЗКП предвиђа да писмено израђена пресуда не мора да садржи образложење:1)
ако су странке, бранилац, оштећени и лица од којих су одузети предмети, имовинска
корист прибављена кривичним делом, или имовина проистекла из кривичног дела, одмах по објављивању пресуде изјавили да се одричу права на жалбу; 2) ако је оптуженом изречена казна затвора у трајању до три године, новчана казна, казна рада у јавном интересу, казна одузимања возачке дозволе, условна осуда или судска опомена, а
осуда је заснована на признању оптуженог које испуњава претпоставке из члана 88
ЗКП, уз услов да странке, бранилац, оштећени и лица од којих су одузети предмети,
имовинска корист прибављена кривичним делом, или имовина проистекла из кривичног дела, нису одмах по објављивању пресуде захтевали достављање писмено израђене пресуде која садржи образложење.
Наведено према: M. Pajčić, L. Valković, (2012), "Presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje", Hrvatski ljetopis za
kazneno pravo i praksu, br. 2/2012, Zagreb, str. 764.
Наведено према: Џ. Мекбрајд, (2009), op.cit., стр. 263, 264.
Наведено према: M. Kuijer, (2004), The Blindfold of Lady Justice, Judicial Independence
and Impartiality in Light of the Requirements of Article 6 ECHR, p. 167.
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2) Међутим, празнине у регулисању института пресуде без образложења могу довести до ситуације да другостепени суд не може ценити основаност жалбе која је изјављена против пресуде без образложења. Наиме, када се упореде законске одредбе у ЗКП и ЗОП, већ на први поглед се уочава
прецизније регулисање овог института у кривичном поступку.45 Начин на
који је овај институт регулисан у кривичним поступку олакшава другостепеном суду да, приликом одлучивања о жалби против пресуде без образложења, лакше сагледа стање доказног материјала који постоји у списима
предмета и да на основу тога цени правилност и законитост одлуке првостепеног суда. Наведено произилази из чињенице да је један од услова за
примену овог института, што прописује одредба члана 429 став 2 ЗКП, признање окривљеног, које испуњава услове из члана 88 ЗКП,46 дакле, неспорно чињенично стање. Овакве одредбе нема у прекршајном поступку, што
значи да, хипотетички, може доћи до ситуације да окривљени не признаје
прекршај који му је стављен на терет, да суд изведе све доказе и усмено објави пресуду, огласи окривљеног одговорним, након чега окривљени изјави
да не захтева достављање писано израђене пресуде, да би потом изјавио
жалбу на пресуду без образложења која му је уручена. Или, да суд на рочишту изведе све доказе, усмено објави пресуду и ослободи окривљеног од
одговорности, истом уручи препис изреке пресуде, а подносилац захтева не
захтева образложење већ изјави жалбу. У овим случајевима, другостепени
суд би се нашао у ситуацији да, немајући пред собом образложену одлуку
првостепеног суда, цени и "претпоставља" правилност и законитост резоновања првостепеног суда. Решење овог проблема могло би се наћи једино у
одлуци суда да у овим процесним ситуацијама не примењује институт пре45

46

Очигледно је да је законодавац, регулишући ову материју у Закону о прекршајима,
исту уредио ослањајући се у великој мери на решења предвиђена у ЗКП, али то није
доследно спровео. У доктрини се истиче да метод регулисања прекршајног поступка
сажимањем, селекцијом и модификацијом општих норми ЗКП је ризичан у првом реду због тога што је субјективан. Питање је да ли је селектор извршио правилан одабир
норми, тј. да ли је поједине норме општег поступка изоставио, преузео, односно модификовао са разлогом или погрешно, услед површног рада, неразумевања, незнања и
сл. разлога. М. Грубач, (2006), Одредбе о прекршајном поступку у новом Закону о
прекршајима, Избор судске праксе бр. 7-8/2006, Глосаријум, Београд, стр. 20.
Одредбом члана 88 ЗКП предвиђено је да, када окривљени призна да је учинио кривично дело, орган поступка дужан је да и даље прикупља доказе о учиниоцу и кривичном делу само ако постоји основана сумња у истинитост признања, или је признање непотпуно, противречно или нејасно и ако је у супротности са другим доказима.
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суде без образложења. Или, у прецизнијем законском регулисању овог института, о чему ће касније бити речи.
3) Недоследност у регулисању института се односи и на право
подносиоца захтева да не присуствује претресу, што допушта одредба
члана 240 став 3 ЗОП,47 што самим тим, сходно законском тексту, искључује могућност да суд на претресу донесе пресуду без образложења. Језичким тумачењем одредбе члана 243 став 6 ЗОП могло би се закључити
да је присуство подносиоца захтева на претресу неопходан услов да би
суд могао израдити пресуду без образложења, и поред тога што одредба
члана 252 став 1 ЗОП експлицитно предвиђа да се пресуда објављује у
присуству окривљеног, што би значило и у ситуацији када претресу не
присуствује подносилац захтева. То намеће питање да ли суд може да, на
претресу на којем није присутан подносилац захтева, у смислу члана 252
став 1 и став 4 ЗОП изради писани отправак пресуде без образложења?
Иако одредба члана 154 став 2 ЗОП предвиђа да се одлуке саопштавају
усменим објављивањем присутним странкама, сматрамо да то не значи
обавезно присуство подносиоца захтева и окривљеног, пре свега из разлога што законодавац ниједном одредбом није прописао обавезно присуство
подносиоца захтева извођењу процесних радњи (па ни претресу, на коме
би требао да заступа поднесени захтев). Уколико би се наведена одредба
уско тумачила, тиме би се онемогућило објављивање пресуде када је на
претресу присутан само окривљени, што дозвољава одредба члана 252
став 1 ЗОП.48 У вези с наведеним, сматрамо да би суд и на претресу, на
којем није присутан подносилац захтева, могао да примени одредбе члана
252 став 1 до 5 ЗОП, јавно објави изреку пресуде49 и примени институт
47

48

49

У доктрини се истиче да ово законско решење не одговара новом концепту суђења у
прекршајима у коме се настоји подстаћи процесна активност подносиоца захтева.
Због тога је ова одредба, која је "заостатак" раније закона, у нескладу са чланом 89 у
коме је прописано да терет доказивања лежи на подносиоцу захтева и да суд доказе
изводи само на предлог странке, а не по службеној дужности. Н.Мрвић Петровић,
(2014), op.cit. стр. 168.
Постоје и схватања да у овој процесној ситуацији предност треба дати одредби члана
154 став 2 ЗОП. Б. Вукчевић, (2016), op.cit. стр. 268. Наравно, уколико је на претресу
присутан подносилац захтева, суд би применио одредбе које регулишу овај институт
на претресу.
Законодавац и терминолошки другачије регулише ову ситуацију. У одредби члана
243 став 5 помиње јавно објављивање изреке пресуде, а у одредби члана 252 став 1 говори о усменом објављивању пресуде.
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пресуде без образложења. И систематским тумачењем ових одредаба се
може доћи до закључка да је усмено објављивање пресуде ужи појам од
појма доношење и саопштавање судских одлука, па би сходно правилу lex
specialis derogat legi generali наведене одредбе о објављивању пресуде у
конкретном случају имале предност.
4) Законодавац је круг процесних субјеката од чијих радњи зависи
примена института пресуде без образложења свео само на подносиоца захтева и окривљеног, за разлику од решења које предвиђа ЗКП. С тим у вези,
поставља се питање на који начин применити овај институт ако рочишту
или претресу присуствују бранилац, оштећени, лице од којег је одузета
имовинска корист прибављена прекршајем или су одузети предмети, а објављена одлука суда се односи и на ове учеснике у поступку? Пре свега, треба истаћи да право на жалбу има оштећени или друго овлашћено лице које
је поднело имовинскоправни захтев (члан 151 став 4 ЗОП), лице од кога су
одузети предмети (власник предмета), у погледу одлуке о тој мери (члан
259 став 6 ЗОП) и наравно бранилац окривљеног (члан 259 став 1 ЗОП).
Ово право ЗОП експлицитно не предвиђа за треће лице од кога је одузета
имовинска корист прибављена прекршајем што представља празнину у регулисању овог института, али би се право на жалбу, као Уставом загарантовано право,50 морало признати и овом лицу, које има правни интерес да
исту изјави. Бранилац не може изјавити жалбу ако се окривљени, након саопштавања одлуке, одрекао права на жалбу.51 У погледу осталих учесника
у поступку, сматрамо да би се у овој прилици морале сходно применити од-

50

51

Устав у одредби члана 36 став 2 прописује да свако има право на жалбу или друго
правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу.
Б. Вукчевић, (2016), op.cit., стр. 275. Иако браниоцу није потребна посебна сагласност
окривљеног, он не сме ниједну радњу предузети, ма колико објективно она могла
окривљеном бити од користи, ако јој се окривљени противи. Окривљени је изворни
носилац права на изјављивање жалбе против првостепене пресуде. Г. П. Илић, М. Мајић, С. Бељански, А. Трешњев, (2014), Коментар Законика о кривичном поступку,
седмо измењено и допуњено издање, Службени гласник, Београд, стр. 251, 965. У записнику би суд морао констатовати изјаву браниоца о условима за примену овог института, без обзира што ЗОП као релевантне предвиђа само изјаве окривљеног и подносиоца захтева, а не и браниоца.
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редбе ЗКП,52 имајући у виду да ову процесну ситуацију ЗОП не регулише.
То би значило да, уколико се оштећени (или друго овлашћено лице) који је
поднео имовинскоправни захтев и лице од којег су одузети предмети или
имовинска корист прибављена прекршајем, не одрекну права на жалбу,
пресуда мора садржати образложење одлука које се односе на ова лица.53 У
случају да су се наведена лица одрекла права на жалбу, пресуда не би морала бити образложена у погледу наведених одлука. Уколико наведена лица
нису присуствовала објављивању пресуде, а процесним активностима странака су испуњени услови за пресуду без образложења, пресуда би морала
бити образложена у погледу одлука које се односе на ове учеснике у поступку (случај делимичног образложења прекршајне пресуде) и садржати
поуку о праву на изјављивање жалбе.
5) Законодавац није регулисао питање изостанка образложења
прекршајне пресуде у тзв. "хитном" поступку, који је често присутан у
пракси прекршајних судова, нарочито у ситуацијама када је окривљени
страни држављанин.54 Случајеви "хитног" поступања у пракси се најчешће решавају на рочишту, а ређе на претресу. Уколико су испуњене процесне претпоставке за примену института пресуде без образложења, по
нашем мишљењу, нема процесних сметњи да се наведени институт примени. Кратки рокови за изјављивање жалбе нису сметња да се, након обја52

Одредба члана 99 ЗОП предвиђа да се на прекршајни поступак сходно примењују одредбе Законика о кривичном поступку, ако овим или другим законом није другачије
одређено.
53
Сходно одредби чл. 429 став 3 тачка 3 ЗКП, која регулише делимично образложење кривичне пресуде. Врховни касациони суд је на седници кривичног одељења од 22.09.2014.
године, разматрајући примену одредбе члана 429 став 1 тачка 2 ЗКП заузео став да се
изостанак образложења не односи на одлуку о изрицању мере безбедности, трошкове
кривичног поступка, имовинскоправни захтев, одузимање имовинске користи или одузимању имовине проистекле из кривичног дела и рок за жалбу против те пресуде тече
од дана достављања пресуде. Наведено према: Билтен Врховног касационог суда бр.
1/2015, Интермекс, Београд, стр. 259. С обзиром да ЗКП не предвиђа могућност накнадне израде образложења (што могу захтевати подносилац захтева али и окривљени у прекршајном поступку) мишљења смо, као што је већ наведено, да препис изреке пресуде у
прекршајном поступку не треба да садржи ништа више од оног што је наведено у записнику. То подразумева да прекршајни суд у писаном отправку није дужан да даје разлоге за било који део своје одлуке наведене у изреци пресуде.
54
Ове ситуације су регулисане одредбом члана 308 ЗОП. За њих је карактеристично одређивање извршења пресуде пре правноснажности, кратки рокови за жалбу и поступање
по жалби од стране првостепеног и другостепеног суда.
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вљивања пресуде, посебно када се окривљени одрекао права на жалбу и
не захтева достављање писано израђене пресуде, окривљеном уручи препис изреке пресуде. У том случају, подносилац захтева би у писменом отправку пресуде без образложења био поучен да у року од 48 часова55 има
право да тражи израду и достављање писаног отправка пресуде са образложењем и да, након тога, у истом року изјави жалбу на образложену
пресуду која му је достављена.
6. De lege ferenda предлози и закључна разматрања
Интервенција у законском тексту би се пре свега морала односити
на једнообразно регулисање института пресуде без образложења. С тим у
вези, услове за примену института на претресу треба алтернативно прописати и законским текстом омогућити доношење пресуде без образложења
када претресу не присуствује подносилац захтева.56 У складу са стандардима ЕСЉП о одрицању права на образложену судску одлуку, потребно је
прописати обавезу суда да странкама, а посебно окривљеном, након објављивања пресуде предочи правне консеквенце изјава о одрицању права на
жалбу и/или одрицању од захтева да се достави писано израђена пресуда
са образложењем и наведену поуку записнички констатовати. Уколико се
окривљени на рочишту одрекао права на жалбу, а није се изјаснио о достављању писано израђене пресуде са образложењем, потребно је предвидети да окривљени има могућност да накнадно захтева образложење пресуде. Тиме би било испоштовано право окривљеног на образложену судску одлуку. Мора се дефинисати начин одлучивања другостепеног суда
поводом изјављене жалбе на пресуду без образложења, тако што ће се
прописати да ће одлуку овај суд доносити на основу стања у списима
предмета. У ситуацијама када постоји спорно чињенично стање и/или
другостепени суд није у могућности да цени основаност жалбе само на
55

56

Овај рок није изричито предвиђен у ЗОП. Сматрамо да се у овом случају не би могао
применити општи рок за израду пресуде са образложењем од осам дана, имајући у виду кратке рокове у хитном поступку (види одредбу члана 308 став 3 и 4 ЗОП). Сврси
и циљу овог поступка више одговара рок од 48 часова у којем подносилац захтева може захтевати израду и достављање писаног отправка пресуде са образложењем.
Наведено би се врло једноставно постигло тако што би се брисао став 6 члана 243
ЗОП. То би самим тим довело до примене одредби члана 252 ЗОП (који регулише објављивање пресуде) и на претресу. Поред тога, у ЗОП треба навести да суд процесне
радње у прекршајном поступку спроводи одржавањем рочишта или претреса.
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основу стања у списима предмета, јер без образложења не може да сагледа правилност закључака првостепеног суда, неопходно је омогућити другостепеном суду да списе предмета врати првостепеном суду ради израде
образложења. Неопходно је предвидети обавезу првостепеног суда да делимично образложи првостепену пресуду у случају да је оштећени (или
овлашћено лице) поднео имовинскоправни захтев о којем је одлучено или
постоји лице од којег су одузети предмети или имовинска корист прибављена прекршајем, а наведени учесници нису присуствовали објављивању пресуде и/или се нису одрекли права на жалбу на одлуку суда која се
на њих односи.57 Потребно је прописати да се анализирани институт може
применити и у "хитном" поступку (чл. 308 ЗОП) и предвидети рок од 48
часова у којем подносилац захтева може захтевати израду и достављање
писано израђене пресуде са образложењем. И на крају, али не мање важно, мишљења смо да у случају потпуног признања прекршаја од стране
окривљеног, које испуњава услове предвиђене одредбом члана 88 ЗКП,
примена института пресуде без образложења треба да буде обавезна.
Може се закључити да је пресуда без образложења изузетно користан инситут прекршајног процесног права, који у себи садржи потенцијале
брзог и ефикасног прекршајног поступка. Уз предложене законске измене
које би прецизније регулисале овај институт и омогућиле лакшу употребу у
пракси, сматрамо да би примена института пресуде без образложења умногоме допринела ефикаснијем раду прекршајних судова, уз поштовање стандарда права на правично суђење. Из наведених разлога се залажемо за интензивнију примену овог института у пракси прекршајних судова.

57

У вези с наведеним потребно је додати нови став у члану 252. Он би могао да гласи:
"Пресуда мора бити образложена уколико оштећени или овлашћено лице које је поднело имовинскоправни захтев и лице од којег су одузети предмети или имовинска корист прибављена прекршајем, нису присуствовали објављивању пресуде или се нису
одрекли права на жалбу, у погледу одлука која се односе на ова лица."
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