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Поштовани,
Једна од надлежности Врховног касационог суда у вршењу судске
власти изван суђења исказује се успостављањем јединствене судске примене права. У том циљу Врховни касациони суд традиционално организује Годишње саветовање судија Републике Србије. Теме саветовања су
поједина спорна правна питања од значаја за остварење права на правично суђење и делотворну судску заштиту. То се чини на темељу стручних
реферата појединих судија и професора права.
Сви реферати припремљени за овогодишње саветовање, које ће се
одржати у Врњачкој Бањи од 8. до 10. октобра, штампани су у билтену
број 2/18 и 3/18. У рефератима су обрађена спорна правна питања из
области казненог, грађанског и управног права, као и других области од
значаја за остварење делотворне судске заштите и једнакости странака у судским поступцима. Објављене реферате аутори ће и непосредно
презентовати учесницима саветовања као увод у општу расправу о
питањима која су у њима обрађена.
Ставови изражени у рефератима представљају лични поглед и
предлог њихових аутора о могућем правном решењу спорног питања
којима се баве.
Изнету правну аргументацију аутора реферата размотриће учесници пленарне седнице, односно ужих стручних секција. Правни аргументи учесника у расправи представљаће основ за заузимање коначних правних схватања и ставова Врховног касационог суда. На тај начин се учесницима саветовања пружа могућност да равноправно са ауторима
реферата и судијама Врховног касационог суда својим дискусијама определе већинске ставове које ће заузети Врховни касациони суд у поступку
уједначавања судске праксе.
Редакција
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Веско Крстајић,
судија Врховног касационог суда

АКТИВНОСТИ КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА
ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
НА УЈЕДНАЧАВАЊУ СУДСКЕ ПРАКСЕ
Уводне напомене
Обезбеђење јединствене судске примене права (уједначавање судске праксе) као своју законску обавезу1, у кривичној материји, Врховни
касациони суд остварује пре свега доношењем одлука у предметима по
захтевима за заштиту законитости као једином ванредном правном леку о
коме одлучује, доношењем других одлука у предметима из своје надлежности, заузимањем правних ставова по појединим значајним питањима
те учешћем у раду заједничких седница представника кривичних одељења
апелационих судова и заузимањем ставова у вези правних питања која су
кандидована на тим седницама а пре свега око оних питања у вези којих
се представници судова нису могли усагласити.
Да би се обезбедило једнако поступање у битно једнаким чињеничноправним питањима, КО ВКС налази да је неопходно све судије у
Републици Србији па и ширу стручну јавност, и на овај начин упознати са
најновијим ставовима и схватањима већа и Кривичног одељења Врховног
касационог суда (КО ВКС) а који су од значаја за уједначавање судске
праксе. На прошлогодишњем саветовању "Судијски дани 2017" у оквиру
округлог стола "Судска пракса у поступку по правним лековима" представљени су најновији ставови наших већа и одељења изражени у неким
одлукама по захтевима за заштиту законитости па ту праксу настављамо и
на овом саветовању али ценимо да је важно стручну јавност упознати и са
другим активностима КО на уједначавању судске праксе.
У складу са изнетим, стога ће се у овом реферату представити заузети правни ставови у периоду између ова два саветовања на седницама
КО, ставови изражени у одлукама донетим по захтевима за заштиту зако1

Члан 31. Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/2008... 113/2017)
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нитости, на заједничким састанцима са представницима КО апелационих
судова а који су од значаја за уједначавање судске праксе као и сентенце
из појединих одлука које су утврђене на седницама нашег одељења.
Правни ставови усвојени на седницама
кривичног одељења
На седници КО од 31.05.2017. године усвојен је правни став који у
битном гласи:
Када се окривљени огласи кривим и осуди на казну затвора у
коју му се урачуна време проведено у притвору које је дуже од дужине
трајања изречене казне, пре упућивања на издржавање те казне председник већа првостепеног суда ће на основу одредбе члана 278. став 1.
ЗКП одлучити о дозвољености извршења те пресуде.
Разлози
Заузимање овог правног става иницирано је од стране председника Основног суда у Краљеву. У суштини, проблем се своди на заузимање
става по питању како поступити у ситуацији када се на издржавање казне
затвора упућује лице коме је у изречену казну урачунато време проведено
у притвору у трајању дужем од времена изречене казне. (Поступак је
вођен због два кривична дела, оптужени је оглашен кривим, утврђене су
појединачне казне и осуђен је на јединствену казну затвора у трајању од
три године и шест месеци у коју му је урачунато време проведено у притвору у трајању од две године и десет месеци али је другостепени суд ту
пресуду у односу на теже кривично дело укинуо и вратио на поновно
суђење док је у односу на друго кривично дело пресуду потврдио и у
казну затвора од осам месеци одредио да се има урачунати време проведено у притвору у трајању од две године и десет месеци).
Одредба члана 278. ЗКП одређено је да "ако се појави сумња о
дозвољености извршења судске одлуке или у рачунању казне, или ако у
правноснажној пресуди или решењу које одговара пресуди није одлучено
о урачунавању притвора или раније издржане казне или урачунавање није
правилно извршено, о томе ће одлучити посебним решењем суд који је
судио у првом степену". У конкретној ситуацији несумњиво је да је време
које се по основу притвора има урачунати у изречену казну дуже и због
тога се основано поставља питање дозвољености извршења такве судске
одлуке. Како је одредбом члана 278. став 1. ЗКП одређено да у случају
10
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сумње о дозвољености извршења судске одлуке, посебним решењем о
дозвољености извршења одлучи " суд који је судио у првом степену" то је
по ставу КО ВКС неопходно да председник већа првостепеног суда пре
упућивања на издржавање те казне, одлучи о дозвољености извршења те
пресуде.
На седници КО од 03.04.2018. године усвојен је правни став који у
битном гласи:
Посебна отежавајућа околност за одмеравање казне из члана
54а КЗ није и околност кривичног дела те стога не мора бити наведена у опису радње извршења кривичног дела у изреци пресуде већ је
довољно да суд у образложењу наведе разлоге за тако утврђено чињенично стање и да из образложења произилази закључак да су у изреци наведене радње предузете из мржње.
Разлози
Одредбом члана 54. КЗ прописане се околности које суд цени приликом одмеравања казне а одредбом члана 54а КЗ одређена је посебна
отежавајућа околност за дела учињена из мржње на начин што је прописано: "ако је кривично дело учињено из мржње због припадности и раси и
вероисповести, националне или етничке припадности, пола, сексуалне
оријентације или родног идентитета другог лица, ту околност суд ће ценити као отежавајућу околност, осим ако она није прописана као обележје
кривичног дела".
Имајући у виду да суд пре одмеравања казне утврђује све околности (олакшавајуће и отежавајуће) које су од значаја да казна буде мања
или већа и потом их цени, овом одредбом је прописана обавеза суда да,
уколико утврди да су радње извршења кривичног дела које се окривљеном ставља на терет преузете из мржње (због припадности и раси и вероисповести, националне или етничке припадности, пола, сексуалне оријентације или родног идентитета другог лица), ту околност обавезно цени
као отежавајућу, наравно уколико се не ради о самој околности кривичног
дела. Из ове формулације тако произилази и да ова околност није и обележје кривичног дела па како суд у опису дела у изреци пресуде не утврђује ни отежавајуће ни олакшавајуће околности него само обележја кривичног дела то није неопходно да ова посебна отежавајућа околност буде
садржана у опису кривичног дела у изреци пресуде али је неопходно да
11
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суд у образложењу наведе разлоге за тако утврђено чињенично стање и да
из образложења произилази закључак да су у изреци наведене радње кривичног дела предузете из мржње према оштећеном због неке његове, у
члану 54а КЗ наведене посебности.
На седници КО одржаној 23.04.2018. године а на тражење2 председника Вишег суда у Нишу усвојен је следећи правни закључак:
"Посебна одељења виших судова за сузбијање корупције приликом поступања у предметима кривичних дела из члана 2. Закона о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције, у зависности од квалификације дела и запрећене казне, суде у првом степену у већу састављеном од једног судије и двоје судија поротника (члан 21. став 1. тачка
1) ЗКП) или као судија појединац (члан 22. став 1. ЗКП)".
Разлози
Одредбом члана 21. став 1. тачка 3) ЗКП предвиђено је да суд суди
у већу од троје судија за кривична дела за које је посебним законом одређено да поступа јавно тужилаштво посебне надлежности. У члану 13.
Закона о јавним тужилаштвима прописане су врсте тужилаштва и одређено да постоје само два тужилаштва посебне надлежности и то Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине док као
посебно тужилаштво није предвиђено тужилаштво за корупцију као
посебна врста тужилаштва у оквиру тужилачке организације. Имајући у
виду овакве одредбе, Виша јавна тужилаштва за сузбијање корупције
нису предвиђена као јавна тужилаштва посебне надлежности него је реч о
редовној надлежности. Стога, будући да се ради се о кривичним делима у
вези корупције у којима не поступа тужилаштво посебне надлежности, то
је састав судског већа идентичан саставу већа као и у редовним предметима па суд у зависности од квалификације дела и запрећене казне, суди у
првом степену у већу састављеном од једног судије и двоје судија поротника (члан 21. став 1. тачка 1) ЗКП) или као судија појединац (члан 22.
став 1. ЗКП).

2

Врховном касационом суду, поводом почетка примене закона из ове области а почев од
01.03.2018. године, поред председника Вишег суда у Нишу, усмено се обратило више председника и судија виших и апелационих судова указујући на нека спорна питања у пракси
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Неки ставови из одлука ВКС од значаја за судску праксу
Најделотворнији начин уједначавање судске праксе ВКС остварује
поступајући у предметима по захтевима за заштиту законитости. У највећем броју случајева то је било по захтевима које су подносили окривљени
(преко браниоца) и његов бранилац и ВКС се могао бавити само повредама закона које су прописане одредбом члана 485. став 4. Законика о кривичном поступку3. То су повреда одредби члана 74, члана 438. став 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) ВКС се
због наведеног ограничења из члана 485. став 4. ЗКП о тим повредама
није могао изјашњавати изузев у ситуацијама када је захтев подносио
Републички јавни тужилац.
У наставку реферата указаћемо на неке ставове из наших одлука у
протеклом периоду које су од значаја за уједначену и правилну примену
права а заинтересовани детаљно образложење тих ставова могу потражити у самим одлукама које се јавности доступне на сајту ВКС4.
Околности које трајно искључују кривично гоњење
(члан 438. став 1. тачка 1 ЗКП)
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
већ правноснажно пресуђена, или постоје друге околности које трајно
искључују кривично гоњење.
Као најчешћи разлог постојања ове повреде у поднетим захтевима
се истицало да је "ствар већ правноснажно пресуђена" те да је наступила
застарелост кривичног гоњења.
Ценим да је овом приликом интересантно указати на две одлуке и
ставове који су у њима изражени.
Тако, у предмету Кзз 28/2018, постојање ове повреде нашли смо у
ситуацији када је окривљена оглашена кривом због кривичног дела посредо3
4

Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС" бр.72/11...55/2014)
https://www.vk.sud.rs/sr
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вање у вршењу проституције из члана 184. став 1. КЗ (које је извршено
рекламирањем вршења проституције у листу "ГО") иако је претходно правоснажном пресудом већ оглашена кривом због крив. дела трговина људима из
члана 388. став 3. у вези са ставом 1. КЗ које је извршено у истом временском
периоду јер је у питању привидни идеални стицај по основу консумпције
када је једно крив. дело садржано у другом, односно лакше је конзумирано
тежим а што је овде случај (пресуда Кзз 78/2018 од 01.03.2018).
Надаље, у предмету Кзз 1266/2017 налазимо да када у изреци пресуде нису наведени дан и месец извршења дела већ је само наведена година
извршења а исте није ни могуће тачно утврдити, тада се као датум извршења
сматра онај који је, у погледу наступања застарелости кривичног гоњења,
најповољнији за окривљеног а то је 01. јануар наведене године. У складу са
тиме показује се да је за к.д. фалсификовање исправе из члана 355. став 2. у
вези са ставом 1. и у вези са чланом 33. КЗ наступила апсолутна застарелост
кривичног гоњења (дело извршено 2007 године а 1º пресуда је донета
20.03.2017. године – рок застарелости пет плус пет година па је апсолутна
застарелост наступила 01.01.2017. године) па је ВКС усвојио захтев и одбио
оптужбу (пресуда Кзз 1266/2017 од 13.12.2017).
Мислим да ће за праксу бити интересантан став у предмету Кзз
1190/2017. Нашли смо да ове повреде нема у ситуацији када се покрене и
води поступак против окривљеног а након што окривљени не испуни своје обавезе преузете по члану 283. ЗКП - опортунитет (пресуда Кзз
1190/2017 од 29.11.2017) јер би у супротном овај процесни институт био у
потпуности обесмишљен..
Такође, повреде нема ни у ситуацији када кривични суд огласи
кривим окривљеног за дело које садржи и обележја прекршаја а прекршајни суд је по основу члана 183. став 1. Закона о прекршајима, пре наступања апсолутне застарелости вођења прекршајног поступка, доставио спис
предмета кривичном суду да се не би водила два поступка против окривљеног. (пресуда Кзз 83/2018 од 31.01.2018; исто и у Кзз 1406/2017 од
06.02.2018. године).
Изузеће (члан 438. став 1. тачка 4)
ВКС је и даље доследно на ставу да је код повреде одредбе члана
438. став 1. тачка 4) ЗКП реч о условима за обавезно изузеће из члана 37.
став 1. ЗКП а не о разлозима из члана 37. став 2).
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На саветовању претходне године смо констатовали да су се судови у досадашњој пракси поступања по одредбама новог ЗКП у битном
доследно придржавали забрана из члана 37. став 1. ЗКП и да смо у пракси
имали само два предмета5 у којима смо утврдили постојање ове повреде,
међутим, у току ове године ову повреду смо констатовали у више предмета па смо били у ситуацији да укинемо правноснажне пресуде нижестепених судова. Тако, постојање ове повреде смо нашли у ситуацији:
- када је у доношењу решења о продужењу мере забране напуштања територије Републике Србије из члана 199. став 1. и члана 200. ЗКП
као члан већа учествовао судија који је у истом предмету поступао као
судија за претходни поступак чиме је повређена одредба члан 37. став 1.
тачка 4) ЗКП. (Кзз РЗ 5/2017 од 19.10.17);
- када је у доношењу пресуде по жалби на 1º одлуку као председник већа поступао судија М. П. чији син је заменик ОЈТ који је поднео
оптужни предлог против окривљеног а по ком оптужном предлогу се и
поступа у овом поступку те је повређена одредба члана 37. став 1. тачка 2)
ЗКП. (Кзз 1239/2017 од 05.12.2017);
- када су у доношењу другостепене пресуде учествовале судије
које су претходно учествовале и у доношењу одлуке по испитивању оптужнице – члан 37. став 1. тачка 4) ЗКП (којом одлуком је наређено ЈТ да
допуни истрагу – поступак је најпре вођен пред Вишим судом због дела
из члана 388. став 3. у вези са ставом 1. па је након допуне истраге настављен пред Основним судом због к.д. ванбрачна заједница са малолетником из члана 190. став 1. у помагању у вези са чланом 35. КЗ) (Кзз
1235/2017 од 07.12.2017);
- када је у доношењу решења о трајном одузимању имовине проистекле из кривичног дела учествовала судија која је као председник већа
учествовала и у доношењу решења о привременом одузимању. Сматрамо
да је ово поступање у битном идентично поступању судије за претходни
поступак у односу главни поступак, а што је у смислу одредбе члана 37.
став 1. тачка 4) ЗКП која се сходно примењује на основу члана 4. став 4.
ЗоОИПКД, разлог за обавезно изузеће судије. (Кзз 301/2018 од
07.03.2018);
5

Кзз 1461/2016 и Кзз 342/2017
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- када је у доношењу другостепене пресуде као члан већа
учествовала судија која је са замеником ОЈТ по чијем се оптужном предлогу води поступак у тазбинском сродству (ташта – зет) а што је први степен тог сродства услед чега се морала изузети из одлучивања, те је тиме
повређена одредба из члана 37. став 1. тачка 2) ЗКП. (Кзз 438/2018 од
10.04.2018);
Прекорачење оптужбе (члан 438. став 1. тачка 9)
Повреда одредбе члана 438. став 1. тачка 9) ЗКП је и даље једна од
најчешће истицаних повреда у захтевима за заштиту законитости поднетим од стране окривљеног и његовог браниоца. У бити, ова повреда се
састоји у чињеничним интервенцијама суда у односу на битне елементе
дела описане у поднетом оптужном акту овлашћеног тужиоца а пре свега
у томе што се додају битни елементи којих није било или се повећава
количина криминалне активности окривљеног.
Постојање ове повреде смо нашли у више предмета али ценим да
је за праксу судова важно указати на два.
Тако, постојање повреде смо нашли у ситуацији када суд оптуженима (полицијским службеницима) због крив. дела примање мита из члана 367. став 1. у вези са чланом 33. КЗ оптуженим (за чињење) да су извршили службену радњу коју не би смели извршити, ову радњу измени у то
да су подмићени да не изврше (нечињење) службену радњу коју су морали извршити и то неподношење захтева за покретање прекршајног
поступка, у бити је другачије описао радњу извршења и тако прекорачио
оптужбу. Истовремено, суд је у опис унео и елементе кривице из члана
22. КЗ којих није било у оптужници (у стању урачунљивости, свесни свог
дела и његове забрањености) те је суд и тиме прекорачио оптужбу. (Кзз
1038/2017 од 01.11.2017)
Такође, када суд у опис радње извршења кривичног дела неовлашћена производња, држање и стављање у промет опојних дрога из члана
246. став 1. КЗ за које је окривљени оптужен, дода још једну радњу и то
"неовлашћено узгајање" (седам биљака канабис) и потом окривљеног уместо једног крив. дела неовлашћеног држања опојне дроге из члана 246.
став 1. КЗ огласи кривим за два крив. дела и то неовлашћено узгајање из
члана 246. став 2. КЗ и неовлашћено држање из члана 246а став 1. КЗ.
(Кзз1139/2017 од 29.11.2017).
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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.
Постојање и ове повреде смо нашли у више предмета али овом
приликом указујем само на неке:
- када суд у поновљеном поступку, након укидања 1º пресуде само
по жалби изјављеној у корист окривљеног, окривљеног уместо једног продуженог к.д. насилничко понашање из члана 344. став 1. у вези са чланом
61. КЗ (за које је прописана казна затвора до три године без посебног
минимума), огласи кривим за два кривична дела угрожавање сигурности
из члана 138. став 1. и 138. став 2. КЗ (за које је прописана казна затвора
од три месеца до три године) (Кзз 1107/2017 од 07.11.2017) ;
- у ситуацији да је окривљени по приватној кривичној тужби оглашен кривим због кривичног дела лака телесна повреда из члана 122. став
1. КЗ (и увреда из члана 170. став 1. КЗ) па другостепени суд укине пресуду по жалби браниоца окривљеног а у новом поступку ЈТ преузме гоњење
те окривљеног гони за к.д. из члана 122. став 2. у вези са ставом 1. КЗ а
суд окривљеног потом огласи кривим за то крив. дело (и к.д. увреде јер су
поступци спојени) (Кзз 849/2017 од 20.09.2017);
- када се на пресуду којом је окривљени оглашен кривим због
крив. дела пореска утаја из члана 229. став 3. у вези са ставом 1. КЗ поред
браниоца, жали и ЈТ али само у погледу одлуке о казни а не и у вези правне квалификације крив. дела па та пресуда буде укинута, у поновном
поступку оптужба се не може изменити нити се окривљени може огласити кривим за крив. дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана
234. став 3. у вези са ставом 1. КЗ које је ово кривично дело теже од крив.
дела пореска утаја (за које је претходно био оглашен кривим) (Кзз
1348/2017 од 15.03.2018);
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- када суд окривљеном за кривично дело недозвољене полне радње из члана 182. став 2. у вези члана 180. став 1. КЗ најпре утврди казну
затвора у трајању од 4 године а за крив. дело из члана 348. став 3. у вези
са ставом 1. КЗ, казну затвора у трајању од осам месеци па га осуди на
јединствену казну затвора у трајању од 3. године и 8 месеци, несумњиво
је повредио закон у корист окривљеног из члана 60. став 2. тачка 2) КЗ, па
се на ту пресуду жали ЈТ али не због повреде те одредбе него због одлуке
о казни која жалба буде одбијена као неоснована, тада се има сматрати да
нема жалбе на штету окривљеног. У таквој ситуацији апелациони суд није
могао преиначити пресуду и окривљеног за крив. дело из члана 182. став
2. у вези са чланом 180. став 1. КЗ осудити на казну затвора у трајању од
4. године (за крив. дело из члана 348. став 3. у вези са ставом 1. КЗ пресуда је укинута), те је ова казна строжа од казне на коју је осуђен у првостепеном поступку (3 године и 8 месеци) (Кзз 414/2018 од 05.04.2018);
- када, у поновљеном поступку (након што је ранија пресуда укинута по жалби окривљеног а ЈТ се није жалио) на главном претресу ЈТ
измени оптужни акт и окривљеном стави на терет већу количину бесправне сече шуме и причињене штете оштећеном ЈП (уместо ранијих 661,15
м3 и 1.993.268,72 дин. означи 825,74 м3 и 2.414.546,33 дин) па суд то прихвати и огласи га кривим, окривљеног је осудио за већу количину криминалне делатности која чињеница је од утицаја на висину обавезе окривљеног да надокнади штету оштећеном, и тиме је отежан његов кривичноправни положај, без обзира што суд није изменио правну квалификацију
дела (несавестан рад у служби из члана 361. став 2. у вези са ставом 1. КЗ)
нити је изрекао строжу или тежу санкцију у односу на ранију одлуку (Кзз
556/2018 од 17.05.2018).
Недозвољени докази (члан 438. став 2. тачка 1)
И у захтевима за заштиту законитости о којима смо одлучивали у
току ове године, ово је вероватно најчешће истицана повреда поступка 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 па
смо укидали нижестепене пресуде или смо захтеве одбијали констатујући
постојање повреде али имајући у виду њену "релативност", односно да је
"очигледно да би и без тог доказа била донесена иста пресуда".
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Указујем на неке од ситуација у којима смо нашли да постоји ова
повреда.
Тако, у више предмета, иако се "нови" ЗКП примењује већ више
од пет година, докази се од стране надлежног ЈТ прибављају супротно
одредбама члана 300. став 1. ЗКП односно, ОЈТ испитује сведоке у
поступку истраге без присуства браниоца и окривљеног а осумњиченом и
његовом браниоцу није упутио позиве да присуствују испитивању тих
сведока. Стога исти докази нису могли бити коришћени у поступку. (Кзз
1064/2017 од 16.11.2017; исто и у Кзз 1217/2017 од 07.12.2017);
У одлуци у предмету Кзз 1142/2017 налазимо да исказ саокривљеног дат у одвојеном (раздвојеном) кривичном поступку није сам по себи
недозвољен доказ, међутим, таква процесна ситуација када је доказ који
терети окривљеног прибављен у другом кривичном поступку, без могућности окривљеног да се о том доказу изјасни и да побија његову веродостојност услед неприсуствовања доказној радњи (јер његово присуство по
закону није обавезно), по ставу ВКС може се уподобити процесној ситуацији и положају окривљеног у случају понављања поступка у коме је
окривљени осуђен у одсуству (члан 479. ЗКП). У том случају саучесник,
према одредби члана 481. став 2. ЗКП, који је већ осуђен не може се
саслушавати нити суочити са окривљеним него се његови ранији искази
читају по 406. став 1. тачка 5) ЗКП али се пресуда не може заснивати
искључиво или у одлучујућој мери на његовом исказу. (Кзз 1142/2017 од
23.11.2017);
Иако су законске одредбе више него јасне а судска пракса већ
дуго времена по овом питању доследна, још увек се дешава да суд на
основу одредбе члана 406. став 2. ЗКП прочита исказ са записника из
истраге привилегованог сведок (члан 94. тачка 1. ЗКП) супруге окривљеног, иако уопште није била ни позвана на главни претрес. (Кзз 1202/2017
од 30.11.2017);
Треба указати и на став из одлуке у предмету Кзз 1433/2017. Налазимо да признање окривљеног као саставни и неопходни део споразума о
признању крив. дела између њега и тужиоца, сагласно одредбама чланова
313. до 319. ЗКП, нема ни форму ни карактер исказа у смислу одредаба
ЗКП о испитивању окривљеног у истрази и на главном претресу (који би
стога био подобан да се чита по члану 406. став 1. тачка 5. ЗКП) већ је то
воља странака о окончању поступка. Стога, по члану 406. став 1. тачка 5)
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ЗКП суд није могао да се упозна са садржином записника о рочишту у вези
са споразумом о признању кривичног дела. (Кзз 1433/2017 од 21.12.2017);
У предмету Кзз 1415/2017 смо се на одређен начин изјаснили и
када је у питању оштећени кривичним делом који је истовремено и привилеговани сведок. Нашли смо да ова повреда постоји када суд пресуду
заснује на исказима оштећених као сведока који су чланови породице
окривљеног и његови блиски сродници према којима је извршио кривично дело насиље у породици из члана 194. став 2. у вези са ставом 1. КЗ и
угрожавање сигурности из члана 138. став 1. КЗ, а да их претходно није
поучио у смислу одредби члана 94. став 1. тачка 1) и 2) ЗКП (да су ослобођени дужности сведочења) (Кзз 1415/2017 од 30.01.2018);
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. 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. И ова повреда је релативно често истицана у
поднетим захтевима и ценим да би било значајно указати на три одлуке у
којима смо нашли да је почињена ова повреда.
Кривично дело насиље у породици у нашем кривичном законодавству постоји преко петнаест година и за очекивати је да су сва спорна
питања око тога ко се сматра чланом породице у пракси разрешена. Нажалост, да то није тако указује наша одлука у предмету Кзз 758/2017 у коме
смо констатовали да је правноснажним одлукама повређен закон у корист
окривљеног када је утврђено да оштећена, бивша супруга окривљеног са
којом има заједничко дете не представља члана породице јер не живе у
заједничком домаћинству иако из одредбе члана 112. тачка 28. КЗ произилази да је одлучујуће једино то дали имају заједничко дете. (Кзз 758/2017
од 12.09.2017)
У одлуци у предмету Кзз 226/2018 потврђујемо у више наврата
изражен став да уколико у опису радње извршења кривичног дела није
наведено неко његово законом прописано обележје, да нема ни дела одно20
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сно да како у опису радње извршења кривичног дела недозвољене полне
радње из члана 182. став 1. у вези члана 181. став 2. КЗ (обљуба злоупотребом положаја) није наведено да је радње које се описују окривљени
извршио "злоупотребом свог положаја или овлашћења наставника" а што
представља законско обележје овог кривичног дела, то наведене радње
окривљеног не представљају кривично дело па је ВКС окр. ослободио од
оптужбе (Кзз 226/2018 од 21.02.2018).
Да оштећени кривичним делом напад на службено лице у вршењу
службене дужности из члана 323. став 1. КЗ контролор наплате паркинга има
својство службеног лица у смислу одредбе члана 112. став 3. тачка 3) КЗ
нашли смо у предмету Кзз 230/2018. Наиме, Законом о комуналним делатностима је прописано да су комуналне делатности, у које спада и управљање
јавним паркиралиштима (члан 2. став 3. тачка 7) и члан 3. став 1. тачка 7),
делатности од општег интереса које су од значаја за остваривање животних
потреба физичких и правних лица и да овлашћење за њихово обављање и
развој има јединица локалне самоуправе (члан 4. став 1.) која овлашћење за
обављање одређених комуналних делатности може поверити јавном предузећу основаном у ту сврху па оштећени који је као радник ЈКП које обавља ову
поверену делатност вршио овлашћења (контроле наплате паркинга) из оквира делатности тог јавног предузећа којима се остварује законом утврђени јавни интерес, несумњиво има својство службеног лица.
Повреда кривичног закона (члан 439. тачка 2)
Постојање повреде кривичног закона по питању да ли је у погледу
кривичног дела које је предмет оптужбе примењен закон који се не може
применити је и у току ове године релативно често истицано (па и у ситуацији
када је по ставу подносиоца погрешно примењен неки процесни закон).
Указаћу само на неке ситуације у којима смо утврдили постојање
ове повреде:
Тако, у вези примене члана 24. КЗ нашли смо да суд чини ову
повреду када утврђујући у опису дела у изреци да је окривљени описане
радње (разбојништво из члана 206. став 1. КЗ) извршио у стању скривљене неурачунљивости а дело правно не квалификује као дело из члана 206.
став 1. у вези са чланом 24. став 1. КЗ. (Кзз 908/2017 од 19.09.2017);
Погрешно је примењена одредба члана 70. став 1. КЗ о опозиву
условне осуде када да је условна осуда окривљеном због извршења новог
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кривичног дела опозвана након протека рока од једне године после истека
времена проверавања. Према нашем ставу, а по члану 70. став 1. КЗ, пресуда о опозиву мора бити правноснажна унутар овог рока од једне године
по престанку времена проверавања. (Кзз 1322/2017 од 20.12.2017);
Погрешно су примењене одредбе члана 105. тачка 6) и члана 107.
став 4. и 5. КЗ услед неправилног става нижестепених судова да поступање полиције по потерници није радња којом се прекида застарелост извршења казне затвора, будући да је одредбом члана 107. став 4. КЗ јасно
одређено да се застарелост извршења казне прекида сваком радњом "надлежног" органа, те је утврђењем суда да је наступила застарелост повређен закон у корист окривљеног па смо усвојили зз РЈТ као основан (Кзз
134/2018 од 01.02.2018);
И у предмету Кзз 484/2018 смо утврдили да је повређен је члан
105. и 107. КЗ у корист окривљеног па смо уважили зз РЈТ. Наиме, суд је
својевремено спојио две казне изречене двема правноснажним пресудама
а касније је правноснажним овде побијаним решењем утврдио да је наступила апсолутна застарелост извршења једне од те две казне по једној од
пресуда иако су те казне спајањем изгубиле самосталност. (Кзз 484/2018
од 24.04.2018).
Повреда кривичног закона (члан 439. тачка 3)
И у погледу ове повреде смо се изјашњавали у више предмета.
Неопходно је рећи да 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 границама (а што се
иначе често недозвољено истиче у поднетим захтевима).
Указаћу на неколико ситуација и предмета у којима смо нашли
постојање ове повреде:
- када суд окривљеном за више кривичних дела превара из члана
208. став 1. КЗ утврди појединачне казне затвора у трајању од по четири
месеца и новчане казне у одређеним износима од по 60.000,00 динара при
чему не наводи одговарајуће одредбе КЗ (члан 56. и 57.) о ублажавању
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казне испод посебног минимума (од шест месеци) а притом је јединствена
новчана казна мања од збира (што је противно одредби члана 60. став 2.
тачка 4) и став 3.) то је изрека неразумљива а изнети разлози су противречни и нејасни па је суд поред наведених повредио и одредбе члана 438.
став 1. тачка 11) и став 2. тачка 2) ЗКП те смо усвојили зз РЈТ као основан
(Кзз 151/2018 од 21.02.2018);
- како кривично дело крађа из члана 203. став 1. КЗ за које је окривљени оглашен кривим и к.д. изнуда из члана 214. став 1. КЗ, спадају у
исту групу кривичних дела (против имовине) то представљају истоврсна
кривична дела, суд окривљеном за дело крађе није могао ублажити казну
испод законом прописаног минимума будући да је раније осуђиван за
изнуду као истоврсно к.д. те је осудом на новчану казну у износу од
50.000,00 динара повређен закон у погледу одлуке о кривичној санкцији у
корист окривљеног и то одредбе члана 57. став 3. и 50. став 3. тачка 5) КЗ
па смо уважили зз РЈТ (Кзз 299/2018 од 06.03.2018).
Одлука о трошковима поступка (члан 441. став 4)
Повреда закона из одредбе члана 441. став 4. ЗКП је евидентно
најчешће 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:
- бранилац окривљеног има право на надокнаду трошкова за превоз (сопственим аутомобилом у висини од 30% од цене бензина) и за
одсуство из канцеларије по чл. 9. АТ. (Кзз 733/2017 од 05.09.2017; Кзз
65/2018 од 31.01.2018; Кзз 434/2018 од 12.04.2018);
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- захтев за накнаду трошкова кривичног поступка (трошковник) и
награда за састављање жалбе на решење о трошковима поступка нису предвиђени тар. бр. 5. став 1. и 2. већ се имају третирати као "остали поднесци" у
кривичном поступку сходно став 2. тарифног броја 4. за чије састављање
адвокату припада 50% награде из тарифног броја 1. ... па је неправилан став
нижестепених судова да ови поднесци нису у функцији одбране окривљеног"
(Кзз 373/2017 од 11.05.2017; Кзз 843/2017 од 12.09.2017; Кзз 764/2017 од
28.09.2017; Кзз 1150/2017 од 29.11.2017; Кзз 1191/2017 од 29.11.2017; Кзз
150/2018 од 07.02.2018; Кзз 197/2018 од 12.02.2018);
- законски наследници покојног окривљеног су овлашћени да захтевају трошкове кривичног поступка (Кзз 1165/2017 од 19.10.2017; Кзз РЗ
2/2018 од 07.02.2017);
- висина награде пуномоћника адвоката за заступање малолетног
оштећеног, не одређује се применом Тарифног броја 8. став 2. у вези са
Тар. бр. 1. Тарифе о наградама и накнадама за рад адвоката које одредбе
важе само за изабраног пуномоћника оштећеног, нити се одређује применом Правилника о висини награде за рад адвоката за одбране по службеној дужности, јер се овај пропис односи само на браниоца окривљеног
постављеног по службеној дужности у случају када је одбрана обавезна,
док је млдб. оштећеном пуномоћник постављен по основу одредбе члана
154. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној
заштити малолетних лица - па смо усвојили зз РЈТ због повреде из члана
261. став 2. тачка 8) ЗКП у вези члана 154. Закона о малолетним... и досудили пуномоћнику уместо досуђених 50% пун износ награде (Кзз
852/2017 од 19.09.2017.);
- наследници пок. окривљеног према коме је обустављен кривични
поступак имају право да у законском року потражују накнаду трошкова
поступка у односу на сва плаћања која је окривљени извршио, јер би та
средства ушла у оставинску масу и била предмет наслеђивања а све то у
смислу одредби члана 265. став 1. у вези члана 261. став 2. тач. 1-6) ЗКП и
члана 3. Правилника о накнади трошкова у судским поступцима (Кзз
839/2017 од 14.09.2017; Кзз РЗ 2/2018 од 07.02.2017);
- када суд утврди да "из списа очигледно произилази да је до
застарелости крив. гоњења дошло услед одуговлачења које се не може
прописати у кривицу прив. тужиоца" дакле да је реч о случају из члана
265. став 3. ЗКП, неприхватљиво је становиште другостепеног суда да
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"свако сноси своје трошкове поступка" што значи и прив. тужилац своје и
окривљени своје трошкове иако окривљени трошкове може да сноси једино ако је оглашен кривим (члан 265. став 1. ЗКП) а што овде није случај
(Кзз 840/2017 од 19.09.2017);
- када суд не досуди окривљеном против кога је поступак обустављен због одустанка приватног тужиоца од оптужбе, награду браниоцу за
састав образложеног поднеска – одговора на приватну кривичну тужбу а
на што у смислу одредбе члана 261. став 2. тач. 1) до 6) и тачка 9) ЗКП у
вези Тарифног броја 4. став 1. АТ има право јер је реч о поднеску којим се
први пут оспоравају наводи приватне кривичне тужбе (писмена одбрана)
– па смо усвојили смо зз РЈТ (Кзз 914/2017 од 28.09.2017);
- када је поступак обустављен или оптужба одбијена или је окривљени ослобођен од оптужбе, приватни тужилац је у обавези да у смислу
одредбе члана 265. став 3. ЗКП накнади трошкове кривичног поступка (а
не да "свака странка сноси своје трошкове поступка"). Једино ограничење
је да оптужба није одбијена због смрти окр. или застарелости услед одуговлачења поступка која се не може приписати у кривицу прив. тужиоцу.
(Кзз 857/2017 од 20.09.2017);
- правно дејство решења суда о одбачају предлога ОЈТ за изрицање мере безбедности одузимања предмета у односу на трошкове поступка
који су настали у поступку поводом тог предлога, може се поистоветити
са правним дејством које обустава кривичног поступка производи у односу на трошкове поступка, па имајући у виду да се у складу одредбом члана 2. став 1. тачка 14) ЗКП под изразом "поступак" сматра предистражни
поступак и кривични поступак, то су трошкови кривичног поступка из
члана 261. став 1. ЗКП издаци учињени поводом "поступка" дакле и предистражног и кривичног те је неприхватљив став нижестепених судова да
окривљени нема право на трошкове поступка јер поступка није ни било у
смислу члана 7. ЗКП (Кзз 962/2017 од 03.10.2017);
- поднесци браниоца којим обавештава суд о разлозима неприступања окривљеног на главни претрес и у вези са тим доставља медицинску
документацију били су у функцији одбране (за супротно могло се наредити привођење окривљеног или нека друга мера за обезбеђење његовог
присуства) те је одбијањем захтева одбране за награду за састав ових поднесака погрешно примењен тарифни број 4. став 2. Тарифе о наградама и
накнадама трошкова адвоката (Кзз 960/2017 од 09.11.2017);
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- погрешно је примењена одредба члана 261. став 4. ЗКП у ситуацији када је одбијен захтев за накнаду трошкова одбране млдб. према
коме је Виши суд у Б. обуставио поступак и одлучио да трошкови поступка падају на терет буџетских средстава са образложењем да су трошкови
настали пред Вишим судом у У. (који је претходно водио поступак па се
потом огласио месно ненадлежним). Ово са разлога што је орган поступка
суд и то Виши суд у Б. и на то је без утицаја пред којим месно надлежним
судом су настали трошкови (Кзз 1138/2017 од 15.11.2017);
- бранилац има право на трошкове за састављање образложених
поднесака којима се указује на чињенице које говоре у прилог одбрани а
сходно тар. бр. 4. став 1. АТ (Кзз 1242/2017 од 06.12.2017; Кзз 766/2017 од
05.09.2017);
- поднесак браниоца којим тражи и образлаже обуставу поступка
због застарелости јесте поднесак за чије састављање браниоцу припада
награда по тар. бр. 4. став 1. АТ јер је исто било у интересу окривљене
(Кзз 1224/2017 од 07.12.2017;);
- када се одбије захтев браниоца окривљеног да му се као трошкови за одбрану признају и они настали у току поступка истраге пред ЈТ јер
је одредбама ЗКП изричито предвиђено да трошкови поступка падају на
терет буџетских средстава суда и обухватају све трошкове а не само оне
који су настали у току поступка пред судом па смо усвојили зз РЈТ и укинули решења Основног суда у В. и вратили на поновно одлучивање (Кзз
94/2018 од 30.01.2018; исто и у Кзз 1364/2017 од 31.01.2018; исто и у Кзз
269/2018 28.02.2018; и у Кзз 140/2018 од 14.02.2018;) (и у Кзз 172/2018 од
28.02.2018 Осн. суд у П.) (слично и у Кзз 76/2018 од 07.02.2018 Вишег
суда у К.) (слично и у Кзз 485/2018 од 24.04.2018. Основног суда у Г. М.);
- у ситуацији када суд окривљеном према коме је обустављен
поступак не призна на терет буџетских средстава суда трошкове на име
награде изабраном браниоцу приликом саслушања у полицији (са образложењем да те трошкове треба да исплати тај орган) јер полиција сноси
трошкове браниоца кога је поставила а не изабраног браниоца, а значење
израза "поступак" у смислу одредбе члана 2. став 14. ЗКП односи се и на
предистражни и кривични поступак. (Кзз 124/2018 од 06.02.2018; Кзз
125/2018 од 06.02.2018; Кзз 281/2018 од 06.03.2018);
- поднесак којим бранилац окривљеног предлаже обуставу крив.
поступка представља један од осталих поднесака из Тар.бр.4. став 2. АТ
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без обзира што је истог дана бранилац поднео и посебан поднесак којим је
преложио укидање притвора. (Кзз 173/2018 од 07.02.2018);
- захтев браниоца поступајућем ЈТ за дозволу да разгледа списе
представља један од осталих поднесака из Тар.бр. 4. став 2. АТ и адвокату
припада награда за његов састав (Кзз 248/2018 од 21.02.2018);
- када браниоцу по службеној дужности нису досуђени трошкови
за састав жалбе на решење о трошковима поступка (који су настали до
тада) а који му припадају по тар. бр. 4. став 2. АТ, усвојили смо захтев али
и само констатовали повреду поступка не дирајући правноснажна решења
јер је поступак још у току и није окончан па би уколико би окривљени
били правноснажно осуђени ово био захтев на њихову штету (Кзз 56/2018
од 25.01.2018);
- одбрана по службеној дужности није престала тренутком када ЈТ
измени оптужни акт на кривично дело за које није прописана обавезна
одбрана него моментом доношења решења којим се бранилац разрешава
дужности па браниоцу припада накнада трошкова све до тог тренутка.
(Кзз 108/2018 од 14.02.2018);
- када суд у пресуди којом је окривљеног огласио кривим не одлучи о томе ко ће сносити трошкове поступка и колико они износе, повредио је одредбу члана 262. став 1. ЗКП па смо усвојили зз РЈТ и само констатовали повреду не дирајући у правноснажну пресуду (Кзз 269/2018 од
28.02.2018);
- када суд одбије захтев браниоца окривљеног да му се досуде и
трошкови пред другостепеним судом (јер је о тим трошковима требало да
одлучи суд правног лека) повредио је одредбу 267. ЗКП будући да суд
правног лека о трошковима пред тим судом одлучује само уколико се
правна ствар правноснажно окончава пред тим судом што у конкретном
није случај јер је другостепени суд усвајајући жалбу окривљеног укинуо
првостепену пресуду и вратио предмет првостепеном суду на поновно
одлучивање (који је у поновљеном поступку одбио оптужбу и тако зна
исход поступка па је требало да одлучи и о трошковима пред другостепеним судом) (Кзз 312/2018 од 14.03.2018);
- када је суд млдб. окривљеном изрекао васпитну меру (појачан
надзор од стране органа старатељства) није га могао обавезати да сноси
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трошкове кривичног поступка јер, у смислу одредбе члана 79. став 1. ЗМ,
то може једино уколико му је изрекао казну (Кзз 719/2017 од 20.12.2017);
- састављање одговора на жалбу коју је поднео пуномоћник оштећеног, представља поднесак који је у функцији одбране и окривљени има
прво на накнаду тог трошка на име награде за свог браниоца по Тар. бр. 4.
став 2. АТ без обзира што је браниоцу као стручном лицу – адвокату било
познато да је жалба оштећеног недозвољена (Кзз 1259/2017 од
12.02.2018);
- када суд неурачунљивом окривљеном изрекне МБ обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи доносећи решење у
смислу одредбе члана 522. до 536. ЗКП, истог не може обавезати да плати
трошкове кривичног поступка јер окривљени није оглашен кривим а то
решење се не може поистоветити са осуђујућом пресудом и нема места
сходној примени одредби о трошковима поступка (Кзз 1360/2017 од
25.01.2018);
- трошкови поступка представљају издатке окривљеног (па и за
награду свом браниоцу) у току целог поступка од покретања па до завршетка и без обзира што су настали у поступку пред више судова (покренут поступак пред Вишим судом Посебно одељење у Б., па настављен
пред Вишим судом у Ш. и окончан пред Основним судом у С.М) па је
Осн. суд у С.М. досудивши браниоцу само трошкове пред тим судом
повредио закон (Кзз 1370/2017 од 25.01.2018);
- када браниоцу по службеној дужности нису досуђени трошкови
за састав жалбе на решење о трошковима поступка а који му припадају по
тар. бр. 4. став 2. АТ. (Кзз 1401/2017 од 25.01.2018);
- повређене су одредба члана 261. став 2. тачка 2) ЗКП у вези са
чланом 6. Правилника о накнади трошкова у судским поступцима, тиме
што окривљеном који је ослобођен од оптужбе нису признати трошкови
које је имао за превоз из места пребивалишта до суда а у виду превозне
карте, или евентуално издатака за гориво и путарину (Кзз 43/2018 од
31.01.2018);
- поднесак којим бранилац предлаже издвајање из списа незаконитих доказа а који суд прихвати и издвоји те доказе, представља образложен поднесак којим се наводе чињенице у прилог одбране а на основу
тарифног бр. 4. став 1. АТ а не неки од осталих поднесака из става 2. за
које му припада награда у износу од 50% АТ (Кзз 163/2018 од 28.02.2018);
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- када суд окривљеног обавеже да приватном тужиоцу плати на
име трошкова поступка трошкове које је приватни тужилац имао због своје молбе за повраћај у пређашње стање, јер су ти трошкови, у смислу члана 263. став 1. ЗКП, трошкови који су настали његовом кривицом а не
кривицом окривљеног (Кзз 435/2018 од 12.04.2018);
- када приватни тужилац одустане од своје приватне кривичне
тужбе и суд обустави поступак према окривљеном, не може одлучити да
окривљеном не припадају трошкови поступка јер исте, према одредби
члана 265. став 3. ЗКП сноси приватни тужилац (Кзз 488/2018 од
25.04.2018).
Из ових неколико извода из одлука видљиво је да малтене нема
одредбе о трошковима поступка која није погрешно тумачена и примењивана. Следствена последица свега тога јесу наше бројне одлуке којима
уважавамо захтеве те укидамо или преиначујемо правноснажне одлуке
нижестепених судова при чему и због чега потпуно непотребно настају
нови трошкови поступка (пре свега у поступку пред ВКС) који у сваком
случају падају на терет буџетских средстава. Примера ради, због тога што
окривљеном не досудимо трошкове на име награде браниоцу за састав
трошковника или пак путне трошкове за употребу сопственог аутомобила, бранилац саставља жалбу на ту одлуку а потом и захтев за заштиту
законитости за које поднеске такође има право на награду али у неупоредиво већим износима.
Ценим да је потребно указати и на још неколико повреда које смо
утврдили поступајући по захтеву РЈТ а које се не односе на горе наведен
повреде али могу бити од значаја за будуће поступање наших судова.
Тако, и поред тога што је процесна забрана другог укидања постоји већ пуних девет година, и даље се дешавају превиди другостепених
судова па смо повреду одредбе члана 455. став 2. ЗКП – када је другостепени суд поново укинуо првостепену пресуду уместо да сам одлучи – констатовали у више предмета, уважили зз РЈТ и укинули решење другостепеног суда и вратили на поновно одлучивање (Кзз 855/2017 од 05.09.2017;
исто и у Кзз 189/2018 од 13.02.2018; исто и у Кзз 339/2018 од 22.03.2018).
Повреда одредбе члана 438. став 1. тачка 2) ЗКП у вези са чланом
23. став 2. тачка 2) Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр.
116/2008... 108/2016) постоји када је о жалби на 1º пресуду због крив. дела
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тешка крађа из члана 204. став 1. тачка 1) КЗ у вези члана 33. КЗ (за које је
прописана казна затвора од једне до осам година) одлучивао виши суд а
не апелациони (Кзз 965/2017 од 27.09.2017).
У вези са све чешћим пресудама које се доносе по споразуму о
признању кривичног дела указујем на одлуку у предмету Кзз 979/2017.
Нашли смо да је повређена одредба члана 350. став 5. КЗ у вези са чланом
318. став 1. тачка 2) ЗКП – суд је прихватио споразум о признању кривичног дела у коме није предвиђено изрицање мере безбедности обавезно
одузимање предмета – средстава намењених или употребљених за извршење кривичног дела недозвољен прелаз државне границе и кријумчарење људи из члана 350. став 2. КЗ чиме предложена кривична санкција
није у складу са крив. законом (који прописује обавезно одузимање предмета) и тако није испуњен услов из члана 317. став 1. тачка 4) ЗКП те је
суд морао одбити такав споразум а његовим прихватањем повредио је
наведене законске одредбе на штету окр. па смо усвојили захтев зз РЈТ
(Кзз 979/2017 од 11.10.2017).
Предмети у вези са извршењем кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. КЗ су бројни у
пракси наших судова па и они у вези са производњом тзв. "марихуане".
Стога није ретке повреде поступка из члана 438. став 2. тачка 2) ЗКП јер
пресуда нема разлога о чињеницама које су предмет доказивања када изостане закључак суда о томе да ли врста и варијетет биљног материјала
може да садржи психоактивни ТХЦ у проценту изнад 0,3% (Кзз 229/2018
од 01.03.2018).
Уједначавање судске праксе апелационих судова
У циљу обезбеђивања јединствене судске примене права и уједначавања судске праксе, представници КО ВКС учествују у раду на заједничким седницама апелационих судова6 ради разрешења спорних правних
питања која су кандидована на тим седницама а потом се КО ВКС изјашњава о тим питањима како о оним о којима представници апелационих
судова нису постигли сагласност, тако и о усаглашеним ставовима.
У периоду између два саветовања одржани су састанци са представницима КО Апелационих судова и то у Крагујевцу 12.12.2017. годи6

Члан 24. став 3.Закона о уређењу судова ("Службени гласник РС" бр. 116/2008...113/2017)
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не, Новом Саду 30.03.2018. године и Београду 28.06.2018. године7 те ће у
наставну бити представљени ставови КО ВКС у вези тих спорних правних
питања.
Крагујевац, 12.12.2017. године
У фази тужилачке истраге, за одлучивање о жалби против решења јавног тужиоца којим се одбија захтев за изузеће заменика јавног
тужиоца, надлежан је судија за претходни поступак.
Разлози
По ставу КО ВКС, ово спорно питање је последица правне празнине која постоји у ЗКП, те је могуће да се у пракси појаве битно различите
процесне одлуке. Пре свега, треба поћи од одредбе члана 41. ЗКП, посебно става 5. који говори искључиво о изузећу судије, одредбе члана 42. о
изузећу тужиоца, посебно одредбе става 1. тог члана која говори о сходној
примени одредаба о изузећу судије на одређену групу процесних субјеката, међу којима су јавни тужилац, вештаци и остали који су таксативно
побројани у овој одредби, при чему је услов за сходну примену "ако овим
закоником није другачије одређено" уз упућивање на одредбу члана 116.
ЗКП. Према томе, примена одредаба члана 116. ЗКП у том делу искључује
сходну примену наведене одредбе која се односи на изузеће судије. У
одредби става 4. члана 116. ЗКП изричито је прописано да о жалби против
решења којим се одбија захтев за изузеће вештака одлучује судија за претходни поступак или веће, у зависности од фазе поступка, па ће у истрази у
сваком случају надлежан бити судија за претходни поступак. Дакле, у
погледу вештака постоји изричита законска одредба која то регулише.
Чињеница је да ова одредба не регулише посебно питање изузећа јавног
тужиоца, односно његовог заменика, али је Кривично одељење Врховног
касационог суда пошло од чињенице да се у члану 42. ЗКП у ставу 1.
регулише изузеће одређене групе процесних субјеката, при чему су процесно изједначени јавни тужилац и вештаци, што би значило да је реч о
групи процесних субјеката у вези којих је овом одредбом на тај начин
регулисано ово питање, сходно чему је и заузет став да у фази тужилачке
истраге, према јавном тужиоцу треба применити исто процесно решење
7

Седница у Нишу се по плану рада одржава крајем септембра а Одељење судске праксе КО
ВКС ће стручну јавност о заузетим ставовима изнетим на тој седници обавестити путем сајта ВКС.
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које је изричито прописано наведеном одредбом члана 116. ЗКП, која се
иначе односи на вештаке, и којом је одређено да о жалби против наведених решења одлучује судија за претходни поступак, а ово и због чињенице што у је тој фази поступка судија за претходни поступак тај који се стара о законитости и правичности истражног поступка и нека је врста контролора тужиоца у тој фази поступка.
Прихваћени су и усаглашени ставови апелационих судова на претходно одржаном заједничком радном састанку у Нишу, дана 29.09.2017.
године и то:
1. Време проведено у притвору се (као и свако друго лишење слободе у вези са предметним кривичним делом) урачунава у новчану казну,
без обзира што је уз новчану казну изречена и условна осуда.
2. Мера безбедности обавезно психијатријско лечење на слободи
не може се изрећи окривљеном који је осуђен на казну затвора, без обзира
на начин издржавања те казне.
3. На битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438.
став 1. тачка 4) у вези члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП, жалилац се сходно
члану 452. ЗКП, не може позвати ако је неоправдано пропустио да такву
повреду изнесе на главном претресу. (У овом делу из одговора који је усаглашен између апелационих судова било је неопходно изоставити речи
"те у таквом случају не постоји повреда одредбе чл. 6 ст. 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода", јер је оцена о
томе у надлежности ЕСЉП, или пак Уставног суда.)
Нови Сад - 30.03.2018. године
1. Смрт фетуса од бремените жене који је достигао толики степен развоја да је способан за ванматерични живот а која је наступила
услед извршења кривичног дела несавесно пружање лекарске помоћи из
члана 250. КЗ не представља последицу у виду наступања смрти једног
или више лица као обележја кривичног дела тешко дело против здравља
људи из члана 259. став 2. и став 4. КЗ.
Разлози
Одредбама члана 259. ст. 2. и 4. КЗ прописани су тежи облици
неких (наведених) кривичних дела против здравља људи (Глава XXIII КЗ)
који постоје уколико је услед неког од тих дела "наступила смрт једног
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или више лица". (Смрт као последице дела јавља се и у више других у
закону наведених кривичних дела : убиство, кривична дела против безбедности јавног саобраћаја, тешка дела против опште сигурности и др.). У
складу са тиме, за наступање последице у виду смрти (односно престанка
живота) неопходно је претходно постојање неког лица као живог. У односу на фетус, поставља се питање да ли је реч о "лицу" које је способно за
ванматерични живот или је фетус све до рођења део мајке.
КО ВКС8 је на становишту да КЗ РС не пружа директну кривичноправну заштиту фетусу у смислу како је постављено питање, те да се не
ради о последици дела у виду смрти неког лица. КЗ у својим одредбама
фетусу пружа само једну посредну заштиту код кривичног дела несавесно
пружање лекарске помоћи - ако је тиме угрожено здравље неког лица,
конкретно мајке. У тој фази развоја фетус је (као што је и нашао ЕСЉП у
неким одлукама), неодвојиво везан са мајком и самим тим преко ње ужива заштиту, јер је (тежа) последица тог дела кад је услед несавесног лечења дошло до угрожавања здравственог стања или погоршања здравственог стања неког лица – мајке. У пракси наших судова као проблем се
јавља то што су рокови застарелости гоњења за ово дело врло кратки,
(обично се у тим предметима обави више вештачења па и од стране судско медицинског одбора, и да док сва буду завршена, четири године као
апсолутни рок застарелости прође). Посебан разлог за овај став је чињеница да наведено не би могло одвојено да се посматра само у вези овог
кривичног дела јер постоје и бројна друга кривична дела (убиство, тешко
дело против безбедности јавног саобраћаја и сл.) где би се на исти начин
поставило питање кривичноправне заштите фетуса. КО са друге стране,
подржава и ставове да је фетус у тој фази развоја на неки начин живо
биће и да би најбољи начин који би решио наведени проблем био управо
као што је то урађено у Републици Хрватској, да се код измене Кривичног

8

Врховни касациони суд је имао у виду да се о овом питању Европски суд за људска права у
својим одлукама није изјашњавао него је оставио националним законодавствима да исто
одреде те да национална законодавства различито третирају овај проблем (законодавство
СР Немачке пружа кривичноправну заштиту фетусу, у САД се право на живот штити већ
почев од зачећа, у Швајцарској се фетусу не пружа кривичноправна заштита а у Републици
Хрватској је реч о квалификованом облику извршења кривичног дела код кривичног дела
несавесно пружање лекарске помоћи који постоји само "уколико је приликом извршења
дела из става 1. дошло до прекида трудноће").

33

Билтен Врховног касационог суда
законика то посебно предвиди, при чему то не мора бити ново кривично
дело него као квалификовани облик постојећег кривичног дела.
2. Након доношења решења којим је од стране другостепеног
суда на основу одредбе члана 458. став 4. ЗКП продужен притвор према
окривљеном до даље одлуке првостепеног суда, првостепени суд није у
обавези да одмах по пријему списа предмета од другостепеног суда поново испитује да ли још постоје разлози за притвор и донесе ново решење о
продужењу или укидању притвора, већ ће у складу са одредбом члана 462.
став 5. ЗКП у вези са чланом 216. став 3. ЗКП по истеку 60 дана од дана
доношења решења другостепеног суда испитати да ли још постоје разлози за притвор.
Разлози
Уколико се оптужени налази у притвору, другостепени суд је у
обавези да одлучи и о овој мери обезбеђења присуства ако укида првостепену пресуду, односно, у обавези је да на основу одредбе члана 458. став
4. ЗКП притвор продужи или укине. Имајући у виду одредбу члана 216.
став 3. ЗКП у складу са којом се одлука о притвору, након потврђивања
оптужнице, преиспитује након истека 60 дана, то и одлука о продужењу
притвора коју је донео другостепени суд подлеже истој периодичној контроли па нема законског основа да првостепени суд ту одлуку преиспитује одмах по пријему списа а пре истека наведеног периода.
3. За доношење решења о одузимању предмета на основу члана
535. ЗКП и у другим случајевима, у ситуацији када кривични поступак није
покренут, надлежан је судија за претходни поступак надлежног суда.
Разлози
Одредбом члана 535. ЗКП је прописано да ће се предмети чије одузимање је по кривичном закону неопходно ради заштите интереса опште
безбедности или разлога морала, одузети и кад се кривични поступак не
заврши пресудом којом се оптужени оглашава кривим или решењем о
изрицању мере безбедности обавезног психијатријског лечења (став 1.) као
и када је у пресуди којом је оптужени оглашен кривим или решењу о изрицању мере безбедности обавезног психијатријског лечења пропуштено да
се донесе таква одлука (став 3.). Из наведених одредби произилази, прво, да
се иста не односи на било које предмете него искључиво на оне који се по
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самом закону морају обавезно одузети (из разлога заштите интереса опште
безбедности или разлога морала – оружје, опојне дроге, порнографски
материјал и сл.) и, друго, да је кривични поступак покренут. Међутим, оваквим тумачењем наведених норми остају непокривене ситуације у којима је
применом опортунитета и одредби о одлагању кривичног гоњења поступак
окончан пред надлежним јавним тужиоцем који није надлежан да изриче
кривичне санкције а одузимање предмета (недозвољене трговине – цигарете, алкохол и др.) као мера безбедности јесте кривична санкција коју може
изрећи само надлежан суд те је по већинском ставу КО ВКС наведене
одредбе неопходно шире тумачити а у наведеном смислу тј. да је суд и то
судија за претходни поступак, надлежан да решењем одузме и друге предмете кривичног дела и у осталим процесним ситуацијама тј. када кривични
поступак није покренути и вођен.
4. На спорно питање: "да ли приватни тужилац може писаним поднеском да одустане од приватне тужбе и од кривичног гоњења против
окривљеног након изјављене жалбе против првостепене пресуде, ако се
након изјављене жалбе измирио са окривљеним и са истим постигао писани споразум о трошковима кривичног поступка и имовинскоправном захтеву који је приложио уз поднесак о одустанку од кривичног гоњења и да
ли приватни тужилац може да одустане од приватне тужбе и од кривичног гоњења на седници већа пред другостепеним судом ако приватни
тужилац и окривљени на седници већа сагласно изјаве да су се у међувремену измирили и да су постигли споразум о трошковима кривичног
поступка и имовинскоправном захтеву"? КО ВКС је заузело следећи став:
У описаној процесној ситуацији имајући у виду одредбу члана 450.
став 5. ЗКП стоји могућност да се једино отвори претрес пред другостепеним судом на којем би се приватном тужиоцу омогућило да у складу са цитираном одредбом одустане од приватне тужбе, а што је иначе
и захтевано у поднеску, с обзиром да једино у овом случају стоји могућност да овлашћени тужилац, ако је окривљени сагласан са тим, у целини
или делимично одустане од оптужбе.
Разлози
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
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одустати од оптужбе. Из овога произилази да је услов за измену одржавање претреса пред другостепеним судом па стога, у складу са наведеном
одредбом, (других одредби у законику нема) ова своја овлашћења овлашћени тужилаца (па и приватни) може извршити једино на претресу и уз
присуство и сагласност оптуженог.
Прихваћени су и усаглашени ставови апелационих судова на претходно одржаном заједничком радном састанку у Крагујевцу, дана
12.12.2017. године и то:
1. "Јавни тужилац није овлашћен да на претресу пред другостепеним судом да измени оптужни акт код кривичних дела са бланкетном диспозицијом, тако што би уместо одредби закона које су према оптужном
акту повређене (бланкет) унео друге одредбе истог или другог прописа
мењајући у смислу тих одредби чињенични опис кривичног дела, јер
таква измена оптужног акта није у корист окривљеног, у смислу одредбе
чл. 450 ст. 5 ЗКП, нити такву измену може по службеној дужности да учини другостепени суд, без обзира на резултат доказног поступка на претресу пред другостепеним судом".
2. "Неопходно је издвојити као незаконит доказ записник о испитивању сведока сачињен од стране јавног тужиоца у предистражном
поступку пре доношења наредбе о спровођењу истраге, јер у тој фази
поступка осумњиченом и његовом браниоцу није могао бити упућен
позив ради присуствовања испитивању сведока у смислу одредбе чл. 300
ст. 1 ЗКП, па ни прибављено одобрење судије за претходни поступак у
смислу одредбе чл. 300 ст. 6 ЗКП, нити јавни тужилац има овлашћење да
у тој фази поступка грађане испитује у својству сведока, сходно одредби
чл. 282 ст. 1 тач. 2 у вези одредбе чл. 288 ст. 2 ЗКП."
3. "Не може постојати стицај кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл. 246 ст. 1 и кривичног
дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.
246 ст. 6 КЗ, па учинилац не може бити оглашен кривим за оба ова кривична дела већ само за кривично дело из чл. 246 ст. 1 КЗ, у ситуацији када
је својим радњама остварио сва обележја кривичног дела из чл. 246 ст. 1
КЗ, а поред тога је поседовао и супстанцу која је намењена за производњу
макар и сасвим друге опојне дроге од оне која је предмет кривичног дела
из чл. 246 ст. 1 КЗ."
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Београд - 28.06.2018. године
1. Браниоцу припада награда за састављање поднеска у ситуацијама када након доношења ослобађајуће или одбијајуће пресуде као и у
случају обуставе кривичног поступка у правоснажним одлукама није у
потпуности одлучено о трошковима кривичног поступка, својим поднеском без обзира како је он назван (захтев, трошковник и др.) тражи
поступање (одлуку) суда ради остваривања права на накнаду трошкова
кривичног поступка који припадају окривљеном.
Разлози
Одредбом Тар. бр. 4. став 1. АТ прописана је висина награде која
припада адвокату за састављање у том ставу наведених поднесака у кривичном поступку (кривична пријава, приватна тужба и др.). Реч је о поднесцима
који су у директној функцији одбране окривљеног односно заштите интереса
других лица у кривичном поступку. У ставу два овог тарифног броја је предвиђено да адвокату припада 50% награде из Тар. бр. 1. за састављање свих
осталих поднесака. Обавезни и саставни сваке пресуде односно њој изједначене одлуке је и одлука о трошковима поступка, односно, суд је у обавези да
у свакој тој одлуци одлучи и ко ће сносити трошкове кривичног поступка и
колико они износе. Да би се у ситуацији када је окривљени ослобођен од
оптужбе или је оптужба према њему правноснажно одбијена или је поступак
правноснажно обустављен, одлучило о трошковима поступка које је окривљени имао у поступку (и због ангажовања браниоца, трошкова стручног
сарадника, путних трошкова ради доласка у суд и сл.) неопходно је да се
постави захтев у том смислу и исти образложи а уколико окривљени тај поднесак упути преко свог браниоца, по ставу ВКС, који је недвосмислено изражен у више одлука (Кзз 420/2016, Кзз 567/2017 и др.) тада браниоцу за састављање таквог поднеска (трошковника, захтева или слично) јесте у функцији
одбране окривљеног и остваривања његових интереса у погледу трошкова
поступка, припада награда у висини из Тар. бр. 4. став 2. АТ будући да је реч
о једном од "осталих" поднесака у кривичном поступку и на исто је без утицаја евентуална могућност злоупотребе права (када бранилац након сваке
предузете радње у поступку одмах за њу подноси и трошковник и сл. а о
чему ће суд у сваком конкретном случају одлучити).
2. У чињеничном опису кривичног дела превара, потребно је али
није неопходно за постојање дела да овлашћено лице које се доводи у
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заблуду или одржава у заблуди, буде одређено личним подацима а уколико
то није учињено, онда то лице треба бити што ближе "одредиво" према
својој функцији или пословима које обавља у оштећеном предузећу, како
би на основу тога кроз образложење одлуке могло бити идентификовано.
Разлози
Кривично дело превара из члана 208. став 1. КЗ чини лице које у
намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист доведе
кога лажним приказивањем или прикривањем чињеница у заблуду или га
одржава у заблуди и тиме га наведе да овај на штету своје или туђе имовине
нешто учини или не учини. Према наведеној диспозицији овог кривичног
дела, по ставу Врховног касационог суда, који је изражен и у пресуди у предмету Кзз 1375/2017, у заблуду се може, осим физичког лица, довести и правно лице, тачније овлашћено лице које ради у правном лицу јер је физичко
лице које ради у правном лицу одредиво. С тога би било пожељно уколико се
знају лични подаци, да се наведе име физичког лица, односно, ради што ближе одредивости физичког лица потребно навести функцију тог (одговорног)
лица која омогућава његову идентификацију.
3. Другостепени суд је у обавези да приликом укидања првостепене пресуде и враћања предмета на поновно суђење, члан 458. ЗКП, испита, ако се према окривљеном примењује мера забране напуштања стана
из члана 208. ЗКП, да ли још постоје разлози за примену мере и да донесе
решење о продужењу или укидању мере.
Разлози
Одредба члана 458. став 4. ЗКП обавезује другостепени суд да приликом укидања првостепене пресуде и враћања предмета на поновно суђење
испита, ако се окривљени налази у притвору, да ли још постоје разлози за
притвор и да донесе одлуку о продужењу или укидању притвора.
Како се и мера забране напуштања стана из члана 208. ЗКП (тзв.
"кућни притвор") и мера притвора из члана 211. ЗКП састоје у и значе
исто, "лишење слободе" (члан 2. тачка 23. ЗКП) и изједначавају се у
погледу урачунавања времена трајања мере у изречену казну (члан 63.
КЗ), то је неопходно изједначити и поступање другостепеног суда у ситуацији из члана 458. ЗКП, односно да тај суд приликом укидања првостепене пресуде и враћања предмета на поновно суђење, преиспита и да ли још
постоје разлози за примену мере забране напуштања стана.
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Прихваћен је и усаглашени став апелационих судова на претходно
одржаном заједничком радном састанку у Новом Саду, дана 30.03.2018.
године и то:
"Учешће судије као члана већа у трећестепеном поступку који је у
истом предмету пре доношења другостепене пресуде која је предмет одлучивања пред судом трећег степена, раније учествовао као члан другостепеног
већа у доношењу одлуке којом је укинута првостепена пресуда, није разлог
за његово изузеће у смислу одредбе члана 37. став 1. тачка 4) ЗКП".
СЕНТЕНЦЕ УТВРЂЕНЕ НА СЕДНИЦАМА
КРИВИЧНОГ ОДЕЉЕЊА ВРХОВНОГ КАСАЦИОНОГ СУДА
На седницама КО, на начин одређен одредбама члана 35. Пословника о уређењу и раду Врховног касационог суда, утврђено је неколико
сентенци које би такође требало да допринесу уједначеном поступању
судова у кривичној материји. Тако:
Дело малог значаја (члан 18. став 2. КЗ)
Када окривљени поступа у оквиру службе на пословима
откривања кривичног дела и сузбијању криминала, степен кривице
се не може сматрати ниским и нема дела малог значаја ни примене
одредбе члана 18. Кривичног законика.
Из образложења:
''Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1 2925/13 од
28.08.2013. године, поводом жалбе браниоца окривљених, а по службеној
дужности, преиначена је пресуда Основног суда у Сомбору К 584/11 од
23.11.2012. године, тако што су окривљени на основу одредбе члана 355. тачка
1) ЗКП (''Службени лист СРЈ'' 70/01 и 68/02 и ''Службени гласник РС'' 58/04,
85/05 и др. закона, 115/05, 49/07, 122/08, 20/09-др. закон, 72/09 и 76/10), у
даљем тексту раније важећег ЗКП, ослобођени од оптужбе да су извршили по
једно продужено кривично дело превара у служби из члана 363. став 1. КЗ.
Против наведене правноснажне пресуде захтев за заштиту законитости поднео је Републички јавни тужилац због повреде закона из члана
485. став 1. у вези члана 438. став 2. тачка 2) ЗКП и због повреде одредбе
члана 18. КЗ, указивањем да у конкретном случају нису били испуњени
услови из члана 18. КЗ за примену института дела малог значаја, са пред39
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логом да Врховни касациони суд усвоји као основан поднети захтев и
утврди да је правноснажним пресудама повређен закон у корист окривљених из члана 18. КЗ у вези члана 438. став 2. тачка 2) ЗКП.
Из изреке правноснажне пресуде произилази да је другостепени суд
на основу одредбе члана 355. тачка 1. раније важећег ЗКП окривљене ослободио од оптужбе да су у својству службених лица-радника НКТЦ Управе криминалистичке полиције МУП-а РС, којима је од стране суда поверено вештачење у кривичном поступку, извршили по једно продужено кривично дело
превара у служби из члана 363. став 1. КЗ, уз образложење да се у конкретном случају ради о делу малог значаја обзиром да је степен кривице окривљених низак јер се ради о лицима која раније нису осуђивана.
Међутим, по оцени Врховног касационог суда, овакав закључак
другостепеног суда и разлози које је са тим у вези дао не могу се прихватити као правилни, на шта се основано захтевом за заштиту законитости
Републичког јавног тужиоца указује.
Наиме, одредбом члана 14. став 1. КЗ прописано је да је кривично
дело оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је скривљено, дакле, општи појам кривичног дела обухвата четири конститутивна елемента и то: дело (радњу), предвиђеност у
закону, противправност и кривицу.
Одредбом члана 18. КЗ одређено је да није кривично дело оно
дело које, иако садржи обележја кривичног дела, представља дело малог
значаја (став 1), а да је дело малог значаја, ако је степен кривице учиниоца
низак, ако су штетне последице одсутне или незнатне и ако општа сврха
кривичних санкција не захтева изрицање кривичне санкције (став 2), те да
се одредбе ст. 1. и 2. овог члана могу применити на кривична дела за која
је прописана казна затвора до пет година или новчана казна (став 3).
Следствено изнетом, по оцени Врховног касационог суда степен
кривице учинилаца, супротно ставу из побијане пресуде није низак, имајући у виду да су исти у критичном периоду поступали као службена лица
– радници НКТЦ Управе криминалистичке полиције МУП-а РС у својству
вештака, дакле, у оквиру службе на пословима откривања кривичних дела
и сузбијања криминала.
Руковођен изнетим разлозима, Врховни касациони суд је ка основан усвојио захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца
Ктз 1008/14 од 30.12.2016. године и утврдио да је правноснажном пресу40
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дом Апелационог суда у Новом Саду Кж1 2925/13 од 28.08.2013. године у
корист окривљених повређен закон из члана 18. КЗ у вези члана 438. став
2. тачка 2) ЗКП, при чему је, у смислу одредбе члана 493. ЗКП донео пресуду којом се ограничио само на то да утврди повреду закона не дирајући
у правноснажност побијане пресуде''.
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 4/2017 од
7.2.2017. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда одржане 21.09.2017. године, а верификована на седници Кривичног одељења од 12.02.2018. године)
Законитост наредбе о тајном надзору комуникације
(члан 167. ЗКП)
Одређивање тајног надзора комуникације је законита процесна радња и када је у наредби означен само ИМЕИ број мобилног
телефона осумњиченог, без означавања телефонског броја.
Из образложења:
Врховни касациони суд је одбио као неоснован захтев за заштиту
законитости браниоца окривљеног поднет због битне повреде одредаба
кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 1. ЗКП.
Према захтеву, правноснажне пресуде засноване су на доказу на коме
се, по одредбама Законика о кривичном не могу заснивати, а као незаконит
доказ означен је доказ произашао из доказне радње тајни надзор комуникације,
предузете на основу наредбе суда која је незаконита, између осталог, због тога
што је одређена према броју телефонског апарата – ИМЕИ број, а не према
телефонском броју како Законик о кривичном поступку налаже.
По оцени Врховног касационог суда ИМЕИ број представља
јединствени број додељен сваком мобилном телефону понаособ и увек је
видљив приликом праћења телефонске комуникације, те је, у смислу
одредаба Законика о кривичном поступку, подобан за идентификацију
телефонског апарата. Стога је посебна доказна радња тајни надзор комуникације преко ИМЕИ броја одређена законитом наредбом суда.
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1306/2017 од
19.12.2017. године, усвојена на седници КО одржаној 04.06.2018. године.)
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Спречавање вођења више казнених поступака поводом
истог догађаја
(члан 183. став 3. у вези става 2. Закона о прекршајима)
Смисао законске одредбе из члана 183. став 3. у вези става 2.
Закона о прекршајима јесте да спречи да се поводом истог догађаја
воде два поступка, те начело ne bis in idem, није повређено када прекршајни суд на основу цитиране одредбе Закона о прекршајима достави
списе предмета на даље поступање надлежном кривичном суду.
Из образложења:
''Пресудом Основног суда у Крушевцу К 186/15 од 19.12.2016.
године, окривљена Н.Р. оглашена је кривом због кривичног дела увреда
из члана 170. став 1. КЗ за које је осуђена на новчану казну у одређеном
износу од 40.000,00 динара коју је дужна да плати у року од 15 дана од
дана правноснажности пресуде, а уколико иста новчану казну не плати у
остављеном року, суд ће новчану казну заменити казном затвора, тако
што ће за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један
дан казне затвора.
Пресудом Вишег суда у Крушевцу Кж1 181/17 од 28.08.2017. године, делимичним усвајањем жалби бранилаца окривљене Н.Р, преиначена је
пресуда Основног суда у Крушевцу К 186/15 од 19.12.2016. године у погледу одлуке о кривичној санкцији и одлуке о трошковима кривичног поступка, тако што је Виши суд у Крушевцу окривљену Н.Р. због кривичног дела
увреда из члана 170. став 1. КЗ за које је првостепеном пресудом оглашена
кривом осудио на новчану казну у одређеном износу од 20.000,00 динара,
коју је дужна да плати у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде,
а уколико окривљена новчану казну у не плати у остављеном року, суд ће
исту заменити казном затвора, на начин описан у цитираној пресуди Основног суда у Крушевцу К 186/15 од 19.12.2016. године.
Против наведених правноснажних пресуда захтев за заштиту законитости поднео је бранилац окривљене Н.Р, због повреде кривичног закона из члана 18. став 2. КЗ, повреде људског права и слободе окривљеног
која су заштићена Уставом и Европском конвенцијом о заштити људских
права и основних слобода и због повреде одредбе члана 485. став 1. тачка
3) ЗКП као и због повреде одредбе члана 4. став 1. ЗКП, са предлогом да
Врховни касациони суд побијане пресуде укине и предмет ''врати на
поновну одлуку Вишем суду у Крушевцу''.
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Наиме, из списа предмета се утврђује да је пуномоћник оштећене
М.Н, Основном суду у Крушевцу поднео је приватну кривичну тужбу
против окривљене Н.Р, због оправдане сумње да је извршила кривично
дело лака телесна повреда из члана 122. став 1. КЗ.
Потом, из списа предмета се утврђује да је МУП РС, ПУ Крушевац Прекршајном суду у Крушевцу на основу одредбе члана 179. став 2.
Закона о прекршајима поднео захтев за покретање прекршајног поступка
број 1-804-00081/15 од 13.05.2015. године због прекршаја из члана 6. став
3. Закона о јавном реду и миру.
Надаље, из списа предмета и то дописа Прекршајног суда у Крушевцу Пр 3044/15 од 18.02.2016. године утврђује се да су списи предмета
тога суда Пр 3044/15-6 који је покренут захтевом од стране Полицијске
управе Крушевац 1-804-00081/15 од 13.05.2015. године против окривљене
Н.Р сходно одредби члана 183. Закона о прекршајима достављени на даљу
надлежност Основном суду у Крушевцу, а који кривични поступак пред
Основним судом у Крушевцу је правноснажно окончан доношењем пресуде Вишег суда у Крушевцу Кж1 181/17 од 28.08.2017. године.
Одредбом члана 183. став 2. Закона о прекршајима прописано је
да када захтев садржи податке о томе да је поводом истог догађаја покренут кривични поступак или поступак за привредни преступ прекршајни
суд ће списе предмета доставити надлежном суду на даље поступање и о
томе обавестити подносиоца захтева, док је ставом 3. означеног члана
прописано да ће на начин из става 2. овог члана суд поступити и када је у
току поступка сазнао да се поводом истог догађаја води кривични поступак или поступак за привредни преступ.
Дакле, по оцени Врховног касационог суда, смисао ове законске
одредбе јесте да спречи да се поводом истог догађаја воде два поступка.
Бранилац окривљене у поднетом захтеву правноснажне пресуде
побија наводима да су против окривљене вођена два паралелно казнена
поступка проистекла из истог догађаја и то прекршајни и кривични поступак, те да, у конкретном случају кривични поступак се није могао водити,
јер је у току био прекршајни поступак, из чега, по оцени Врховног касационог суда, произилази да захтев подноси због повреде одредбе члана 4.
став 1. ЗКП.
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Како је прекршајни суд у току поступка сазнао да се поводом
истог догађаја води и кривични поступак, то је, по оцени Врховног касационог суда правилном применом одредбе члана 183. став 3. у вези става
2. Закона о прекршајима прекршајни суд списе предмета доставио Основном суду у Крушевцу ради вођења кривичног поступка, због чега, а
супротно наводу из захтева браниоца окривљене, прекршајни поступак
сходно цитираној одредби члана 183. Закона о прекршајима и није морао
бити окончан доношењем решења о обустави прекршајног поступка,
обзиром да је прекршајни суд сходно цитираној одредби члана 183. Закона о прекршајима списе предмета доставио Основном суду у Крушевцу
ради вођења кривичног поступка.
Следствено изнетом, по оцени Врховног касационог суда побијаним правноснажним пресудама није повређено начело ne bis in idem из
члана 4. став 1. ЗКП.
Руковођен изнетим разлозима, Врховни касациони суд је као неоснован одбио захтев за заштиту законитости браниоца окривљене Н.Р. на
основу одредбе члана 491. став 1. ЗКП''.
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1406/2017 од
6. фебруара 2018. године, која је утврђена на седници Кривичног одељења
Врховног касационог суда одржане 04.06.2018. године.)
Застарелост кривичног гоњења у поступку
према малолетнику
Чињеница да се према малолетним учиниоцима кривичних
дела може изрећи максимална казна затвора у трајању од 10 година,
нема утицаја на наступање апсолутне застарелости кривичног гоњења у поступку који се води према пунолетном лицу које је у време
извршења кривичног дела било малолетно, па се она рачуна према
одговарајућим одредбама Kривичног законика које се примењују на
све учиниоце кривичних дела.
Из образложења:
Решењем Вишег суда у Београду одбијен је предлог браниоца сада
пунолетног учиниоца кривичног дела за обуставу припремног поступка
због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења због кривичног
дела убиство из члана 47. став 1. КЗ РС. Апелациони суд у Београду
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одбио је као неосновану жалбу браниоца сада пунолетног учиниоца, изјављену против првостепеног решења.
Бранилац је поднео захтев за заштиту законитости против наведених правноснажних решења због битне повреде одредаба кривичног
поступка из члана 438. став 1. тачка 1) ЗКП у вези члана 41. Закона о
малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити
малолетних лица (у даљем тексту ЗМ) у вези са чланом 104. тачка 6. КЗ.
Према ставу браниоца, у конкретном случају наступила је апсолутна
застарелост кривичног гоњења, јер је против тада малолетног, а сада
пунолетног учиниоца покренут кривични поступак због кривичног дела
убиство из члана 47. став 1. КЗ РС, за које дело је малолетном учиниоцу
могла бити изречена казна малолетничког затвора у најдужем трајању од
10 година, те да учинилац сада има 38 година и да је од извршења предметног кривичног дела прошло више од 21 године.
Изложене наводе захтева за заштиту законитости Врховни касациони суд је оценио као неосноване, из следећих разлога:
ЗМ не садржи посебне одредбе о застарелости кривичног гоњења
малолетних учинилаца кривичних дела, нити посебне одредбе о томе
садржи ОКЗ, који се примењивао у време извршења кривичног дела, а ни
сада важећи Кривични законик. Одредбом члана 4 ЗМ прописано је,
поред осталог, да се одредбе Кривичног законика и Законика о кривичном
поступку примењују ако нису у супротности са одредбама ЗМ, а одредбом члана 40. став 3. ЗМ прописано је да суд може пунолетном лицу које
у време суђења навршило 21 годину, уместо малолетничког затвора, изрећи затвор или условну осуду.
Кривичним закоником прописане су две врсте застарелости: застарелост кривичног гоњења и застарелост извршења кривичних санкција.
Критеријуми за одређивање рока застарелости кривичног гоњења прописани су одредбом члана 103. и 104. КЗ, а односе се на прописане казне за
учињено кривично дело, па апсолутна застарелост кривичног гоњења за
кривично дело убиство из члана 47. став 1. КЗ РС наступа протеком 30
година од извршења кривичног дела, док се време застаревања извршења
казне одређује према правноснажно изреченој казни за учињено кривично
дело, што надаље значи да за застарелост извршења казне није од значаја
прописана казна, већ висина изречене казне.
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Имајући у виду да ЗМ предвиђа само застарелост извршења казне
малолетничког затвора (члан 33. ЗМ), док у погледу осталих питања везаних за застарелост важе општа правила из одговарајућих одредаба Кривичног законика, која се примењују на све учиниоце кривичних дела, укључујући и малолетне учиниоце, те код чињенице да је кривични поступак против малолетног, сада пунолетног учиниоца у току, то је Врховни суд оценио да се у овој фази кривичног поступка може оцењивати евентуално
наступање застарелости кривичног гоњења, а не и наступање застарелости
извршења казне, из ког разлога је захтев за заштиту законитости браниоца,
којим се указује да је у односу на предметно кривично дело наступила
апсолутна застарелост кривичног гоњења, оцењен неоснованим.
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1422/2016 од
29.03.2017. године која је утврђена на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда одржане 21.09.2017. године а верификована на седници Кривичног одељења од 12.02.2018. године).
Понављање кривичног поступка и примена
блажег закона
У поновљеном поступку, на основу одредаба члана 470-481.
ЗКП, суд испитује законитост раније донете правноснажне пресуде по
закону који је важио у време њеног доношења, па је искључена
могућност примене блажег закона у смислу одредбе члана 5. став 2.
Кривичног законика.
Из образложења:
"Републички јавни тужилац поднео је захтев за заштиту законитости против првостепене и другостепене правноснажне пресуде, које су
донете у поновљеном поступку (којима је окривљени, након што су раније донете пресуде стављене ван снаге, ослобођен од оптужбе за кривично
дело злоупотреба положаја одговорног лица из члана 234. став 3. у вези
става 1. КЗ) због повреде закона - одредбе члана 438. став 2. тачка 2) Законика о кривичном поступку и члана 439. тачка 2) Законика о кривичном
поступку у вези члана 5. став 2. Кривичног законика и члана 478. став 3.
тачка 1) Законика о кривичном поступку.
Врховни касациони суд је усвојио поднети захтев и утврдио да је
побијаним правноснажним пресудама повређен закон - одредбе члана 438.
став 2. тачка 2) Законика о кривичном поступку и члана 439. тачка 2)
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Законика о кривичном поступку у вези члана 5. став 2. Кривичног законика и члана 478. став 3. тачка 1) Законика о кривичном поступку.
Ово с`тога што је Врховни касациони суд нашао да с`обзиром на
то да се у поновљеном поступку одлучује о судбини раније правноснажне пресуде, али у оквиру прописа који су били на снази у време изрицања раније пресуде, те с`обзиром на то да је у поновљеном поступку
утврђено чињенично стање које је остало неизмењено, у односу на раније довршени правноснажни поступак, то првостепени и другостепени
суд нису били овлашћени да примењују блажи закон који је касније ступио на снагу, у односу на раније довршени правноснажни поступак.
Применом бланкетних прописа који су ступили на снагу након раније
завршеног правноснажног поступка (којим је висина прибављене противправне имовинске користи утврђена у знатно нижем износу) побијаним пресудама првостепеног и другостепеног суда повређен је закон у
корист окривљеног - одредбе члана 438. став 2. тачка 2) Законика о кривичном поступку и члана 439. тачка 2) Законика о кривичном поступку у
вези члана 5. став 2. Кривичног законика и члана 478. став 3. тачка 1)
Законика о кривичном поступку.
Предмет испитивања у поновљеном поступку је искључиво правноснажна пресуда којом је окривљени оглашен кривим, због чега се идентитет кривичног дела изводи из раније правноснажне пресуде, а не из оптужнице. Кривични поступак завршен правноснажном пресудом може се
поновити само у корист окривљеног и у њему се преиспитује законитост
раније правноснажне пресуде према стању ствари које обухвата чињенице
и примену материјалног и процесног права у време њеног доношења. Из
тог разлога процесна ситуација настала од дана правноснажности решења
којим је дозвољено понављање кривичног поступка и за време новог суђења, искључује могућност да се у поновљеном поступку примењује блажи
кривични закон који је ступио на снагу после доношења раније правноснажне пресуде, а самим тим и бланкетне норме које допуњују норме кривичног дела, јер се у поновљеном поступку испитује законитост раније пресуде
према закону који је важио у време њеног доношења".
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 941/2015 од 03.
новембра 2015. године, која је утврђена на седници КО ВКС од 21.09.2017.
године а верификована на седници КО ВКС од 12.02.2018. године)
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Трошкови кривичног поступка
Трошкови кривичног поступка, у оквиру награде и нужних
издатака браниоца окривљеног, обухватају и издатке учињене приликом присуствовања браниоца објављивању пресуде, у смислу одредбе
члана 261. став 1. и 2. тачка 7) ЗКП и Тарифног броја 2. Тарифе о
наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.
Из образложења:
"Бранилац окривљеног је поднео захтев за заштиту законитости
против првостепеног и другостепеног правноснажног решења (којима
окривљеном нису признати трошкови кривичног поступка настали приликом присуствовања његовог браниоца објављивању пресуде) због повреде
закона - члана 261. став 1. и 2. тачка 7) ЗКП и Тарифног броја 2. Тарифе о
наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.
Врховни касациони суд је усвојио поднети захтев, укинуо побијана
решења и предмет вратио на поновно одлучивање, јер су учињене повреде
закона на штету окривљеног из члана 261. став 1. и 2. тачка 7) ЗКП и Тарифног броја 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката.
Одредбом члана 425. став 3. ЗКП прописано је да ће председник
већа у присуству странака, њихових законских заступника, пуномоћника
и браниоца јавно објавити пресуду тако што ће прочитати изреку и саопштити укратко разлоге пресуде.
Тарифним бројем 2. Тарифе о наградама и накнадама трошкова за
рад адвоката је прописано да се под процесном радњом, у смислу одредби
Тарифног броја 2, 7. и 8. ове тарифе, подразумева свака радња полиције,
тужиоца и суда о чијем предузимању се сачињава посебан записник.
Јавно читање изреке пресуде представља део главног претреса,
односно део кривичног поступка о коме суд сачињава посебан записник,
којом приликом се окривљени, између осталог обавештава и о својим правима – праву на жалбу и о праву на одговор на жалбу (члан 426. став 1.
ЗКП), те се и трошкови које је окривљени имао ангажовањем браниоца
ради присуствовања јавном читању изреке пресуде, морају сматрати трошковима кривичног поступка у смислу члана 263-265. ЗКП."
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 272/2017 од 11.
априла 2017. године, која је утврђена на седници КО ВКС од 21.09.2017.
године а верификована на седници КО ВКС од 12.02.2018. године)
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Драган Јоцић,
судија Врховног касационог суда,
председник Апелационог суда у Нишу

ПРИМАЊЕ МИТА У СЛУЖБИ
И ПРИВРЕДНОЈ ДЕЛАТНОСТИ
Апстракт: Иницијално рад је требао да представи анализу новопрописаног кривичног дела: примање мита у обављању
привредне делатности. Како у односу на ово кривично дело, логично, не постоји судска пракса аутор је оценио да је корисно истим
обухватити кривично дело примања мита службеног лица, за које
постоји обимна судска пракса и изложити га уз кривично дело
примања мита у обављању привредне делатности, како би се
могле анализирати сличности и разлике ових кривичних дела. Други разлог оваквом приступу је чињеница да ни за кривично дело
примања мита службеног лица скорије нису објављени радови. У
одсуству судске праксе за новопрописано кривично дело његова
обрада нужно има дозу теоријског, уз напор да се пројектује
његова примена у пракси.
Кључне речи: корупција, поклон, мито, службено лице,
овлашћено лице, службена дужност, привредна делатност.
1. Увод
Кривично дело примање мита сврстава се, без дилеме, у традиционална коруптивна кривична дела. Већина држава се није определила да
инкриминише корупцију као општу појаву, већ своју борбу против корупције усмерава на специфичне видове испољавања корупције. Корупција у
свим својим појавним облицима представља урушавање правне државе и
владавине права. Њоме се подстиче друштвена и индивидуална неједнакост
и угрожава друштвена и социјална сигурност. Подмићивање службених
лица ипак је најпознатији облик корупције у служби. Кад се спомене корупција у јавности се углавном мисли, повезивањем са стицањем користи, на
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примање и давање мита, иако је корупција знатно шири појам. Даваоци
мита, без обзира што су и њихове радње кажњиве, често су жртве неуређеног или нефункционалног државног система. Радње данашњег кривичног
дела примања мита су међу првим кажњивим радњама, историјски посматрано. Примање или захтевање мита најчешће је само прва фаза и покретач,
мотив, даљег незаконитог поступања учиниоца, што указује на друштвену
опасност овог кривичног дела. Увођењем Е управа и комуникација смањује
се потреба грађана да у службама и у непосредном контакту са службеним
лицима чекају дозволе, одобрења... па тиме и број могућих корупцијских
изазова али се корупција не искорењује већ прелази у виши, софистициранији ниво. Корупцијски изазови прате живот.
2. Обележја кривичног дела примања мита
2.1. Заштитни објекат кривичног дела
У нашем Кривичном законику дело је садржано у одредби 367 КЗ
и у глави кривичних дела против службене дужности. Тиме је опредељен
заштитни објекат кривичног дела: службена дужност односно законито и
правилно вршење службе, очување правилног функционисања служби.
Управо за ово кривично дело би се могло констатовати да се њиме првенствено штити друштво од корупције. Битна одредница, карактеристика
коруптивних дела, па у првом реду и овог, је постојање "тихог савеза" или
прикривеног "корупцијског савеза" својеврсног споразума двеју страна и
на обострану корист, којим се манифестује опасност по заштићене вредности (службене дужности) најчешће без видљиве промене у физичком
свету. Притом због малог броја актера који су упућени једни на друге и у
којем свако налази свој интерес, и сви у зони кажњивости, доказивање
овог кривичног дела је знатно отежано. Оправдано се ово као и кривично
дело давање мита називају тајним кривичним делима у којима ни једној
страни у недозвољеним радњама није у интересу откривање дела, што за
собом повлачи претпостављену велику тамну бројку у откривању ових
дела. Неподмитљивост мора бити карактеристика службене дужности.
Међутим, дефинисани заштитни објекат уколико се правно технички анализира, има само претежни значај. Наиме, кривична дела чији је
заштитни објекат службена дужност врше се незаконитим службеним
радњама, док за кривично дело примање мита није нужно да је учинилац
предузео незаконите или пропустио да предузме законите радње у вези
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којих је примио мито. Дело је извршено и када се захтева или прими
корист после извршене службене радње која је потпуно законита. Надаље,
ако се заштитни објекат кривичног дела дефинише као правилно функционисање службе, питање је зашто се кривичним делом сматра накнадно
подмићивање када извршење службене радње није било условљено
поклоном. Још пре у случају када службеном радњом није прекршен
закон, нити правила службе. Међутим, ако би се као заштитни објекат
определило спречавање стицања незаконите имовинске користи, кривично дело би се сврстало у групу имовинских кривичних дела.
Објективно, вршењем овог кривичног дела повређује се ауторитет
службе и поверење грађана у законито поступање службених лица, па је
примање мита у основи кривично дело против службене дужности. Њиме
се угрожавају службене дужности, односно служба. То је последица на
заштитном објекту а не последица у ужем смислу јер она није ни обухваћена законским описом овог кривичног дела.* (З Стојановић: Коментар
КЗ, Службени гласник 2007).
2.2. Својство извршиоца и однос извршиоца и радње
2.2.1. Својство извршиоца
Да би се у радњама извршиоца стекла законска обележја кривичног дела примања мита, исти мора имати својство службеног лица за
облике извршења дела одређене ставовима 1, 2, 3 и 4 односно својство
страног службеног лица за дело из става 5 док је ставом 6 предвиђена
кажњивост и за одговорно лице у установи или другом субјекту који не
обавља привредну делатност. Закоником прописана својства извршиоца
одређена су чланом 112 ставовима 3, 4, 5 и 7 КЗ. Посебну пажњу завређује став 4 ове одредбе из чије садржине произлази да се својство извршиоца не оцењује искључиво на основу формалноправног, нормативног,
положаја извршиоца већ и према пословима које фактички обавља. Дакле,
постојаће кривица извршиоца који нема својство службеног лица уколико
фактички обавља службене дужности или послове. На пример, замењујући одсутно службено лице на његовим дужностима или пословима и онда
када посебним актом није одређено да ће га замењивати. Одредба става 7
је корективна ... Својство извршиоца је конститутивни елеменат кривичног дела и суд је дужан да изложи чињенице на основу којих то својство
утврђује. То је и прворедна обавеза суда јер су сва друга утврђења: којим
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радњама, у које време је дело извршено... без претходног утврђења прописаног својства учиниоца, узалудна.
Саучесништво код овог кривичног дела има своје специфичности
које су условљене специфичношћу самог дела. Саизвршиоци могу бити
само учиниоци који имају својство службених лица из чијег делокруга је
службена радња у вези које је примљено мито или обећање пријема истог.
Уколико један од њих то својство нема или није повезан са службеном радњом онда може одговарати за које друго дело или други облик саучесништва. Подстрекавање је могући облик саучесништва и за подстрекача није
потребно посебно својство те подстрекач може бити било ко. Помагање је
такође могуће и помагач не мора да има одредбом предвиђена својства.
Оно што је особено код помагања у извршењу овог дела је да кад помагач
предузима део радњи које би код других дела биле оцењене као саизвршилаштво, због недостатка својства службеног лица, таква радња биће оцењена као помагање. Исто својство није довољно за саучесништво у овом делу
када се службено лице налази у улози помагача. Не би се радило о кривичном делу примања мита када службено лице прими поклон или другу
корист да би помогло другом лицу које то својство нема. Може се говорити
о неком другом кривичном делу или другом облику саучесништва.
За постојање кривичног дела примања мита неопходно је да се
утврди да ли онај ко прима мито или га захтева има својство службеног
лица (ВСС Кж 2015/03).
Без обзира што је својство извршиоца одређено чланом 112 КЗ пракса се сусреће са проблемима у његовом утврђивању, јер је одредба у суштини
бланкетна тако да је недовољно позивање само на законско одређење.
Посебан одбор за медицинску етику Регионалне лекарске коморе
за југоисточну Србију је на 12. седници одржаној 15.9.2016. године донео
закључак "с обзиром да је институт давања и примања мита из чл. 367. и
368. КЗ, у којима се термин службеног лица означава као инкриминисање
наведених дела, чланови ПО закључују да здравствени радници, односно
лекари, који у овом моменту немају статус службених лица, не могу бити
обухваћени овим кривичним делима. Тек званичним увођењем лекара као
службених лица исти би били увршћени у категорију коју КЗ наводи".
Наравно да је предње цитирање пре свега пошалица у односу на озбиљно
утврђивање својства службеног лица. Но, насупрот изнетом ставу су
чињенице да је у 2014. години у Хрватској подигнута оптужница против
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творнице лекова Фармал и 364 лекара због кривичних дела примања и
давања мита или слично у САД у предмету medicare или у Кини у предмету ГСК. Дакле, својство се не утврђује према професијама него по овлашћењима предвиђеним у члану 112. КЗ.
2.2.2. Однос својства извршиоца и службене радње
Својство извршиоца и службене радње поводом које се прима
мито су чврсто повезани. Службено лице прима мито да у оквиру свог
службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши или не изврши службену радњу. Уколико ова веза не постоји, може
постојати неко друго кривично дело али не и кривично дело примања
мита. Пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 6601/2010 одбијена је
жалба вишег јавног тужиоца и потврђена ослобађајућа пресуда управо
због недостајуће чврсте везе о којој је претходно било речи. Окривљени је
имао својство службеног лица и био овлашћен за састављање правног
акта који је сачинио али не и за потписивање истог, за шта је био овлашћен искључиво њему хијерархијски надређено службено лице. Наводи
се да потписивање конститутивних аката није само "форма" већ се сматра
да је потписник акта и доносилац истог. Без тог потписа, предметни акт
фактички не постоји, већ представља само нацрт, који са правног становишта, нема никакву снагу и не производи правно дејство. Обзиром на изнето оцењен је као логичан закључак првостепеног суда да окривљени није
имао својство службеног лица у смислу кривичног дела које му је стављено на терет и да је оптужен за радњу која је изван корпуса његових службених овлашћења.
Идентичан је став Врховног касационог суда у пресуди Кзз 106/2016
у којој наводи да обезбеђење објекта које је полицијски службеник обављао
по посебном договору са власником правног лица, изван свог посла, радног
времена, делокруга и оквира своје службене дужности није делатност повезана са његовом службеном дужношћу, па се ни новчани износ који је примио
не може сматрати поклоном или другом коришћу, већ накнадом за делатност
коју је обављао за потребе власника правног лица.
2.3. Поклон или друга корист
Кривично дело има и своја имовинска обележја одређена као
поклон или друга корист. У судској одлуци се поклон или корист морају
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определити, конкретизовати, јер се ради о обележју дела. Поклон је
покретна или непокретна ствар која се другоме даје без накнаде. Примање
поклона или обећања поклона може се састојати и у обећању отписа дуга
који учинилац има према даваоцу поклона (ВСС Кж 47/96). Ако је предмет мита обећање поклона, обећање се може односити на ствари, односно
добра која ће настати у будућности. Друга корист је било која имовинска
или неимовинска корист која се не може подвести под појам поклона као
не пример заснивање радног односа, распоред на повољније радно место,
добијање стипендије, специјализације...
За разлику од претежног броја кривичних дела која садрже имовинску корист као обележје дела, чак и онда када ова корист није примарно обележје, ово дело нема квалификоване облике повезане са висином
прибављене користи. Очигледно а чини се и оправдано законодавац оцењује да је ово кривично дело подједнако друштвено опасно без обзира на
висину прибављене користи. Зато би висина користи, сама за себе, када је
то оправдано, могла бити једино од значаја за одлуку о казни, али никако
пре и важније од степена угрожавања заштитног добра. Облик садржан у
ставу 3 би се, према запрећеној казни која је виша него за остале облике,
могао оценити као тежи али само због значаја заштитног објекта тј.
несметаног одвијања кривичног поступка али не испуњава услове да се
оцени као квалификовани облик дела.
За разлику од става 1 односно правог пасивног подмићивања,
повезаног са незаконитим радњама учиниоца и става 4 у вези са са ставом
1 за која вредност поклона није од значаја, за став 2 и став 4 у вези става 2
спорно је да ли је вредност поклона или друге користи од значаја. Уколико се ради о поклону или користи мале вредности, који се могу сматрати
уобичајеним и не могу се успешно повезати са радњом службеног лица,
која је иначе законита, дело не би постојало.
Кривично дело има три облика извршења:
 Примање мита да би се извршила службена радња која се не би
смела извршити (незаконита), или да се не изврши службена радња која
би морала бити извршена (законита) односно право пасивно подмићивање (став 1).
 Примање мита да би се извршила службена радња која се мора
извршити или не изврши службена радња која се не би смела извршити,
односно неправо пасивно подмићивање (став 2).
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 Примање мита после извршења или неизвршења службене радње из претходних ставова, односно накнадно подмићивање (став 4).
Између ставова 2 и 4 уметнут је став 3 који садржи у суштини
тежи, али не и квалификовани облик, одређен не према последици дела
већ прама заштитном објекту. Извршење овог облика дела везано је за
службене радње у кривичном поступку, док је облик из става 5. повезан са
посебним својством извршиоца (страно службено лице). Ови облици не
садрже посебна обележја као ни облик садржан у ставу 6. чији је извршилац одговорно лице.
2.4. Право пасивно подмићивање
Радња извршења састоји се у захтевању или примању поклона или
какве друге користи или примању обећања истих, да би се извршила радња која се не би смела извршити или да се не изврши службена радња која
би се морала извршити. Захтевање поклона или пристајање на обећање
поклона или друге користи може бити извршено изјавом, поступком или
конклудентном радњом. Поклон или другу корист учинилац може примити за себе или другог. Зато би окривљени, да се пошалимо, који знајући да
се дело зове примање мита па даваоцу каже: ја мито не примам а ти
видиш где је џеп; ипак био извршилац овог кривичног дела.
Под појмовима "себи или другом" поред физичких лица, што није
ни спорно, треба подразумевати и привредна друштва или правна лица,
што је у складу и са ранијим изменама одредаба КЗ, у глави кривичних
дела против службене дужности. Поклон или обећање поклона или друге
користи учинилац може примити непосредно или посредно, независно од
броја посредника па и у случају када се прималац и давалац поклона лично не познају. Тиме се отвара питање кривице посредника. Врховни војни
суд је у својој одлуци IIК 191/97 навео: Везу између даваоца мита и примаоца мита je успоставио управо оптужени и његова улога као саучесника
сводила се да убеди – подстрекне другог оптуженог да прими мито који
су дала друга лица. По изнетом стању ствари према правном гледишту
овог суда од једног даваоца мита се не могу вештачки правити два даваоца мита јер би то било у супротности са акцесорном природом саучесништва. Изложени став је основан јер посредник није давалац мита, нити
прима мито, јер одредба кривичног дела давања мита изричито санкционише и истом казном и учиниоца који посредује у подмићивању али
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посредник тиме не постаје давалац мита па га и у судској одлуци треба
означити као посредника.
Примање мита мора се односити на конкретне службене радње из
делокруга службеног лица, с тога радње извршења службеног лица у вези
кога се захтева односно прима понуда поклона или друге користи мора
бити изричито означена да би постојало кривично дело примање мита
(ВСС Кж1 273/78). "За постојање кривичног дела примање мита неопходно је да се утврди да ли онај ко прима мито или га захтева има својство
службеног лица" (ВСС Кж 2015/03).
Проблем се поставља када службено лице има дискрециона овлашћења. И тада службена радња мора бити заснована на интересима службе. Врховни суд Србије у одлуци Кж1.1543/80 прихвата постојање кривичног дела у ситуацији када је учинилац купио опрему од фирме која му
је понудила проценат од уговореног посла. Без обзира на дискрециона
овлашћења и независно од правилности службене радње мито се не сме
примити.
2.5. Неправо пасивно подмићивање
Службено лице у овом случају прима мито да би поступило законито, односно да би извршило службену радњу коју је дужно да изврши,
или да не изврши службену радњу коју не би смело извршити. Теоријски
посматрано потпуно је апсурдно да се нуди или даје мито службеном
лицу да би поступало по закону, онако као би морало поступити. Животно
посматрано овај облик кривичног заснива се, превасходно, на две могуће
ситуације. Прва је заснована на превари, односно довођењу или одржавању у заблуди примаоца услуге да је службено лице у обавези да изврши
или не изврши службену радњу, стављајући му у изглед да је могуће извршење или не извршење службене радње супротне садржине. Друга могућност је "трговање" службеног лица са временом извршења службене радње, дакле у ситуацији када је примаоцу услуге значајно да службена радња буде извршена благовремено, па службено лице њено извршење одлаже, одуговлачи до пријема поклона или обећања поклона или друге користи. Тако се у једној одлуци Врховног суда наводи да након што је утврђено да је вредност робе у границама дозвољене, цариник је био дужан да
путнику врати документа и онда га пропусти, што он није учинио већ их
је задржао, док му овај није предао захтевани поклон. Поклон је захтеван
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како би цариник законито поступио. Или када је пацијенту неопходна
операција па се иста више пута заказује и одлаже, да би по пријему поклона била одмах и извршена.
Дакле, извршењем овог облика кривичног дела се не угрожава
правилно вршење службене дужности, законит рад. Радња службеног
лица је законита али је незаконит поступак службеног лица које захтева
или прима поклон. Међутим, иако је претходно становиште прихваћено у
пракси, теоријски посматрано није лишено основа становиште да када
службено лице одуговлачи са законитом службеном радњом а циљ службених радњи је поред законитог и ефикасно поступање, посебно када су
рокови одређени посебним прописима (у управном, кривичном или другом поступку) да се онда и овај облик може поистоветити са претходним,
правим пасивним подмићивањем.
Иначе, оно што је речено за први облик извршења кривичног дела
примања мита важи и за овај облик.
2.6. Накнадно подмићивање
Радња извршења овог кривичног дела се састоји у захтевању или
примању поклона или какве користи у вези службених радњи које су
претходиле захтевању односно примању поклона или друге користи.
Службена радња која је претходила подмићивању може спадати
како у право тако и у неправо пасивно подмићивање, па зато можемо
говорити о накнадном правом и накнадном неправом подмићивању.
Несумњиво да се овим обликом кривичног дела непосредно не угрожава
законит рад, јер радња претходи примању мита и није условљена примљеним митом. Међутим, шире посматрано угрожава се законит рад, јер се
службена дужност користи за стицање имовинске користи и угрожава
поверење у службу. Уколико се вратимо на заштитни објекат кривичног
дела, службену дужност, овим обликом кривичног дела се не штити правилно вршење службене дужности већ поверење у службену дужност,
односно њен ауторитет. Уколико је мито тражено или примљено пошто је
учиниоцу престало својство службеног лица, кривично дело не би постојало, јер је нужно да учинилац има то својство у тренутку извршења кривичног дела.
За све облике кривичног дела карактеристична је тесна повезаност
својства службеног лица и његове службене радње. Уколико службено
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лице прими поклон за извршење радње која не спада у његову службену
дужност не би се радило о кривичном делу примања мита већ о другом
делу укључујући и кривична дела злоупотребе службеног положаја и
трговине утицајем а у сваком случају о кривичном делу преваре.
Кривично дело је свршено самим захтевањем поклона или пријемом обећања поклона а утолико пре пријемом поклона или користи.
Међутим, ако је службено лице поклон захтевало пре извршења или пропуштања службене радње а фактички га примило након извршења истих,
неће се радити о накнадном пасивном подмићивању, већ о неком од претходних облика овог дела, јер је мито захтевано пре извршења раде.
Због чињенице да је дело свршено самим захтевањем а утолико
пре споразумом учиниоца и даваоца поклона, покушај кривичног дела
није могућ. За постојање овог кривичног дела је без значаја да ли је после
тога службено лице извршило службену радњу или не, односно да ли је
нешто учинило или пропустило да учини било сагласно или противно
закону.
"Не може се узети да је оптужена за кривично дело примање мита,
захтевани поклон и примила, зато што новац који јој је у договору са
органима полиције ради обезбеђења доказа да је тај поклон захтеван, није
могла да располаже. Међутим, ово ни у ком случају не утиче на закључак
о постојању кривичног дела примања мита. Ово стога, што је кривично
дело свршено самим захтевањем поклона да би се у оквиру службеног
овлашћења извршила службена радња која се не би смела извршити или
пропустила да изврши службена радња која би се морала извршити.
Дакле, покушај овог кривичног дела није могућ" (ВСС Кж.1174/83). Свршено кривично дело ће постојати и ако учинилац примљени новац врати
пре предузимања било које службене радње, с обзиром да је повраћај
уследио после већ довршеног кривичног дела. Битан је сам споразум о
миту.
Зато став Апелационог суда у Београду (Кж1 По1 26/2015) да
изрека пресуде којом је окривљени оглашен кривим за кривично дело
примања мита није разумљива када није јасно да ли је окривљени новац
тражио и примио непосредно, или је тражио непосредно а примио посредно, или је пак новац тражио и примио посредно, може бити основан са
аспекта захтева правне прецизности судских одлука, потребе да чињенично стање буде потпуно утврђено а никако са аспекта примене права,
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посебно у делу који се односи на пријем мита (посредно или непосредно)
јер је кривично дело већ свршено захтевањем поклона било посредно,
било непосредно.
"Због знатног друштвеног значаја овде заштићених вредности, већ
и тај први заметак корупције је довољан да се конституише кривично
дело, односно да почне кривичноправна инкриминација" (Бачић – Шепаровић "Кривично право" Загреб 1982. год).
Дакле, дело је свршено извршењем било ког његовог облика, те
нема ни стицаја различитих облика извршења (захтевања и примања
или слично). Уколико су у радњама учиниоца садржана више облика кривичног дела радиће се о једном кривичном делу које се квалификује према
најтежем облику.
Умишљај је једини облик виности у извршењу свих облика кривичног дела примања мита.
Према претежној судској пракси више радњи извршења, односно
кривичних дела, извршених у временском континуитету и коришћењем
истог положаја и извршених са јединственим умишљајем квалификује се
као продужено кривично дело.
Ставовима 5 и 6 одредбе прописани су облици кривичног дела за која
важи све што је претходно изложено, јер се и законодавац изричито позива
на претходне ставове одредбе. Разлика, специфичност, ових облика извршења је својство извршиоца дела. Извршилац дела из става 5 је страно службено лице а његово значење је одређено чланом 112. став 4. КЗ.
Извршилац дела из става 6 је одговорно лице у установи или другом
субјекту који не обавља привредну делатност, с тим да не може извршити
дело у вези става 3 ове одредбе, што је и логично јер дело из става 3 може
извршити само службено лице. Извршилац дела не може бити ни одговорно
лице у субјекту привредног пословања који обавља привредну делатност јер
су изменама КЗ објављеним у Гласнику 94/2016 та лица обухваћена одредбом члана 230. КЗ, иако је њоме извршилац означен одредницом "ко" под
коју се може подвести и одговорно лице. Законодавац је овим ставом одредбе попунио празнину насталу прописивањем кажњивости службеног лица за
службену радњу, на једној страни, и кажњивости у обављању привредне
делатности, због примљеног мита. Па тако:
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Јавном службом у смислу Закона о јавним службама сматрају се
установе ... које обављају делатности односно послове којима обезбеђују
остваривање права грађана... и остваривање другог законом утврђеног
интереса (члан 1). Зато имају статус јавне службе а лица на одређеним
пословима својство службених лица. Међутим у члану 3 се одређује да
делатности и послови из става 1 којима се не обезбеђује остваривање
законом утврђених права и остваривање другог законом утврђеног интереса, не обављају се као јавне службе у смислу овог закона. Зато ће службено лице у обављању тих послова имати својство одговорног лица, јер
установе имају својство правног лица.
Јавна предузећа обављају делатност од општег интереса (члан 1.
Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса). Чланом 2. одређено је које делатности су од општег интереса као и да
су то делатности од стратешког значаја за Републику. Међутим, јавно
предузеће може, поред делатности за коју је основано, да обавља и друге
делатности повезане са управљањем јавном својином и својом имовином.
Сумирано, службена лица у установама, јавним предузећима или другим
субјектима, када не обављају своју основну делатност, имаће својство
одговорног лица. Примера ради, када купују возила, намештај, уговарају
одржавање зграда у којима раде или кречење истих... Ово јесу послови
привредног пословања али нису делатност установе, јавних предузећа...
па се због тога не подводе под одредбу примања мита у обављању привредне делатности. Својство одговорног лица за облик дела из става 6 је
конститутивни елеменат дела које извршилац мора имати, те се мора
утврђивати у судском поступку.
2.7. Однос према другим кривичним делима
Кривична дела примања и давања мита су у односу слике у огледалу односно "деликти сусретања" али углавном. Зато што понуду даваоца прималац не мора да прихвати и обрнуто захтев примаоца давалац не
мора да прихвати, тако да једно дело нужно не прати друго.
Однос овог кривичног дела према кривичном делу злоупотребе
службеног положаја потпуно је одређен у одлуци Врховног суда у којој
се наводи да постоји принцип инклузије, односно да када у истим радњама учиниоца има елемената и злоупотребе и примања мита постојаће само
кривично дело примања мита. Примање мита и незаконито вршење слу60
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жбене дужности су функционално повезани са захтеваним митом јер у
циљном смислу представљају само даљу фазу у незаконитом поступању
службеног лица, па отуда са захтеваним митом чине логичну целину. Зато
дела нису у реалном стицају већ се ради о привидном идеалном стицају
тих кривичних дела по односу специјалитета. Идентичан је однос и према
другим кривичним делима у глави кривичних дела против службене
дужности (кршење закона од стране судије, јавног тужиоца и његовог
заменика...) али и према делима која су средство, фаза, извршења дела
(фалсификовање исправе...).
Правноснажном пресудом Вишег суда у Београду, посебног одељења, К По 58/16 окривљени је оглашен кривим за кривично дело трговине утицајем, иако је био оптужен за кривично дело примања мита, зато
што службена радња у вези које је примио мито није била у његовој надлежности али је, као институционално надређени, утицао на службено
лице у чијој је надлежности та радња била, да је изврши или не изврши.
Свиме је одређен и однос ова два кривична дела.
3. Примање мита у обављању привредне делатности
3.1. Општа обележја
Кривично дело је прописано изменама и допунама КЗ објављеним
у Службеном гласнику РС број 94/2016 те се основано може говорити о
новопрописаном кривичном делу са логичним закључком да судска пракса о овом делу не постоји. Увођење овог кривичног дела у наш правни
систем темељи се на низу међународних конвенција и обавезама које из
њих произлазе, пре свега на конвенцији УН против транснационалног
организованог криминала и још више на Кривичноправној конвенцији о
корупцији Савета Европе, као најважнијима. Сагласно преузетим обавезама из ове друге, прописана су осам нових кривичних дела у глави кривичних дела против привреде, међу којима су и кривична дела примања и
давања мита у привредном пословању. Дефинисати осам нових кривичних дела у глави кривичних дела против привреде само као посебне облике већ познатих у глави кривичних дела против службене дужности или
имовине је несумњиво тачно али и преуско, односно недовољно.
У теорији постоји дилема о потреби разматрања корупције у приватном сектору, а привредно пословање у тржишној економији је домен
приватног сектора. Наиме, да ли се тиме непотребно шири обим појма
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корупције али и слаби, разводњава, оштрица у борби против корупције.
Извесно је да је корупција у јавном сектору далеко значајнији проблем
него корупција у приватном. Или, уколико би се решио проблем у државном, јавном сектору, оно што би од ње остало у приватном сектору, не би
задавало превише проблема. Међутим и ова дилема је преуска због несумњиве повезаности приватног и јавног сектора. Примањем мита у приватном сектору се ремети тржиште, ускраћују приходи или наноси штета
буџету... што ни једна држава не сме да занемари.
Већ на први поглед и сасвим логично ово кривично дело везујемо
за раније познато, већ традиционално, кривично дело примања мита, из
главе кривичних дела против службене дужности. Могло би се закључити
да је већ познато кривично дело примања мита добило близанца, који је
само смештен у другу област кривичног права – привредну делатност,
односно главу кривичних дела против привреде, преузимајући радње
извршења од претходног кривичног дела, чиме се, опасно по његову примену, минимизира потреба посебне анализе новог кривичног дела. Међутим, несумњиве сличности су и наметнуле начин излагања у овом реферату, јер су прво изложене карактеристике кривичног дела примања мита из
главе кривичних дела против службене дужности, па потом кривичног
дела примања мита у обављању привредне делатности.
3.2. Облици кривичног дела и заштитни објект
Кривично дело има два облика извршења. Ставом првим је санкционисно примање мита пре извршења радњи у обављању привредне
делатности, односно претходно подмићивање. Ставом другим санкционисано је подмићивање после извршених радњи у обављењу привредне
делатности, односно накнадно подмићивање.
Заштитни објекат је привредно пословање, поштовање прописа и
стандарда који ову веома значајну област регулишу. Циљ му је санкционисање свих облика негације легалних привредних токова. Тиме добија
значајну улогу у сузбијању корупције у привредном пословању.
Већ на самом почетку текста законске одредбе, као последица напуштања одговорног лица као извршиоца кривичних дела, као општег тренда у
кривичном законику посматраног као целина, извршилац овог кривичног
дела не мора имати својство одговорног лица. Извршилац може бити и одговорно лице али својство извршиоца није конститутивни елеменат дела.
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Извршилац је опредељен одредницом "ко" што значи било ко, или свако, под
условима одређеним у даљем тексту одредбе, о чему ће касније бити речи.
Веза извршиоца и области његовог деловања при извршењу овог
кривичног дела одређена је тако да се дело може извршити само "при обављању привредне делатности". Боде очи предлог "при" јер се код осталих
кривичних дела у овој глави користи предлог "у" (ко у обављању привредне делатности... члан 223; ко у поступку... члан 228а; ко у вези са... члан
228; ко у субјекту привредног пословања... члан 229...). Уосталом наслов
одредбе је примање мита у обављању привредне делатности а не при обављању привредне делатности. Тиме се веза учиниоца и његове делатности
чини лабавијом односно широм од оне која би постојала да је формулација
"ко у обављању привредне делатности..."јер бити у и бити при није исто.
Примера ради: бити у првом тиму и бити при првом тиму. Такође се шири
круг могућих извршилаца управо зато што је веза извршиоца и делатности
лабавија. Наравно да је отворено питање да ли је намера законодавца била
да то и учини. Уколико је то било опредељење законодавца онда је нејасно
зашто се у даљем тексту одредбе наводи "или кршењем других дужности у
обављању (а не при обављању) привредне делатности".
Кривичноправни појам привредне делатности одређен је чланом
112. став 21а КЗ те исту представља свака делатност производње и промета роба, вршење услуга и обављање других делатности на тржишту, ради
стицања добити или остваривања неког другог економског интереса.
Конкретизујући радње учиниоца које представљају привредну
делатност (не радњу извршења дела) па је зато боље рећи области деловања учиниоца, законодавац наводи:
- закључење уговора;
- постизање пословног договора;
- пружање услуга;
- или кршење других дужности.
Радња закључења уговора не би смела да изазове потребу посебног
тумачења. Ни друга радња, постизање пословног договора, јер пословни
договор у суштини или по садржини представља уговор којем недостаје
форма уговора. Доказивање пословног договора може изазвати проблеме у
пракси али не и његово схватање. Исто важи и за трећу радњу, пружање
услуга. Издвајање пружања услуга засновано је на појму привредне делат63
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ности (члан 112. став 21а КЗ) која се дели на производњу и промет роба и
вршење услуга. Постоје привредна друштва чија је основна делатност пружање услуга: трговина, осигурање, утврђивање и контрола квалитета роба и
услуга, туризам, угоститељство, процена бонитета , хау нау, консалтинг...те
је било нужно и њих обухватити одредбом. Пословни договор или послови
пружања услуга не морају да буду праћени међусобним уговором привредних друштава. Постојање писмена наручиоца у којем исказује потребу за
одређеном робом или услугама, потписаних отпремница, пријема робе у
магацине, неоспорених фактура, претходних периодичних плаћања испоручене робе или примљених услуга... несумњиво би водили закључку да
постоји пословни договор, односно пружање услуга.
Према Закону о привредним друштвима, привредна друштва заступају законски заступници, односно лица која су овим законом одређена за
сваки облик друштва. То су директори или извршни директори, зависно од
облика друштва. Међутим, то могу бити и друштва регистрована у Републици Србији али и она ту функцију обављају преко свог законског заступника који је физичко лице. Такође и лица која су актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћена да заступају друштво, односно по пуномоћју. У ову категорију спада и прокура, односно прокуристи.
Сви претходно побројани заступници привредних друштава морају бити регистровани у складу са законом о регистрацији и ова чињеница
се уписује у Агенцији за привредне регистре, те је доступна свим партнерима у преговорима. Једино лица која су запослена у друштву на пословима који укључују закључивање или испуњење одређених уговора или
предузимање других правних радњи то могу чинити без посебног пуномоћја. Стога је за закључење уговора или постизање пословног договора,
укључујући и пружање услуга у име привредног друштва, неопходно да
лице буде за то овлашћено. Тако долазимо до тога да, бар за ове радње,
односно прве три области деловања, извршилац кривичног дела не може
бити "ко" или било ко већ само лице овлашћено за односну врсту посла.
Другачије речено, појам одговорног лица је напуштен али је уведен појам
овлашћеног лица. Та (овлашћена) лица могу имати и статус одговорних
лица али тај статус није обележје дела те се неће утврђивати, јер није од
значаја за постојање дела. Сва друга лица у привредном друштву не могу
бити извршиоци ових облика кривичног дела јер за то нису овлашћена
нити би уговори или пословни договори које би постигли били правно
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ваљани, нити обавезујући за привредна друштва обухваћена уговором или
споразумом. Уколико би предузели неку од ових радњи привредне делатности а да за то нису овлашћени радило би се о неком другом кривичном
делу, рецимо о превари у обављању привредне делатности или другом.
3.3. Учинилац кривичног дела и радње извршења
Привредна друштва не могу директно иступати у правном промету, већ преко својих заступника тако да дело врши физичко лице у
заступању привредног друштва при обављању привредне делатности.
Радње побројане као четврте, кршење других дужности у обављању
привредне делатности, несумњиво ће изазвати највише проблема у пракси.
Прво треба утврдити постојање тих дужности и на чему су засноване: на
закону и ком, пратећим прописима о квалитету роба и услуга, узанцама,
стандарду доброг привредника, обавезама садржаним у актима привредног
друштва... па потом одступање од тих дужности које се, по последицама
односно интензитету, могу оценити као њихово кршење. Код ове радње се
отвара и друго, веома важно питање, питање својства извршиоца односно да
ли се напушта терен овлашћеног лица као извршиоца. Примера ради да ли
дело може извршити магационер који прими мито да би робу у магацину
изложио пропадању како би привредно друштво у којем ради било принуђено да исту робу поново купује било од истог добављача или од другог зато
што је први добављач више нема те тако овим, другим, привредним друштвима прибавио корист; или возач транспортног средства који прими мито
да робу уништи у транспорту (искључи хлађење у камиону хладњачи) и изазове исте последице као и магационер. Такође када мерилац на ваги у издатим потврдама прикаже већу тежину од стварно измерене или запослени у
служби за плаћања који исту робу вишеструко плати. Сматрам да и ова лица
могу бити извршиоци овог кривичног дела уколико су испуњени и остали
услови прописани одредбом. Супротним становиштем би се круг могућих
извршилаца ограничио само на овлашћена лица и негирала законска одредба
дела да извршилац може бити свако лице. Наравно да извршиоци и овог
облика кривичног дела могу бити и лица претходно означена као овлашћена
лица. Значајно је за овај облик кривичног дела да радња мора имати елементе противправности (јер су одређене као кршење дужности) али
посматране са становишта правилног привредног пословања односно
представљати кршење прописа и стандарда који ову област регулишу, што
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не значи да предузете радње морају бити нужно и незаконите. То нас приближава општем појму кривичног дела, јер је услов постојања истог и противправност.
Међутим ово не важи за делатности побројане као прве три.
Закључени уговор, пословни договор или пружање услуга могу али не
морају бити противправни, те ће дело постојати и када су потпуно законити. Противправност за прве три делатности је у примљеном миту за обављене послове као и код четврте области деловања за коју је само додатни
услов и кршење других дужности. Уколико закључивање уговора, постизање пословног договора и пружање услуга не морају бити противправни,
већ је противправност у примљеном миту, јасно је да ове области деловања учиниоца тада представљају неправо пасивно подмићивање.
Ваља приметити да првонаведене три области пословања санкционишу само примање мита за закључивање уговора, постизање пословног
договора.. не наводећи изричито и каснију фазу, извршење истих, за
разлику од КЗ Хрватске, који санкционише примање мита и у овој фази
пословања. Несумњиво да, такође због примљеног мита, и у овој фази
привредне делатности, може бити нанета штета или прибављена корист.
Зато би ове, потоње, радње применом нашег законодавног решења, могли
подвести једино под четврту област деловања, али не и потпуно, уколико
прихватимо да је услов овог облика противправност са становишта привредног пословања. То нам отвара питање да ли ван кажњивости остају
делатности извршења посла, ако је само за ту фазу пословања примљено
мито, уколико нису противправне у претходно наведеном смислу.
Радње у привредном пословању, области деловања учиниоца, су
алтернативно одређене па је могућа њихова комбинација: да је учинилац
закљученим уговором па потом и кршењем других дужности у обављању
привредне делатности прибавио корист или нанео штету. Међутим, идеални стицај није могућ између ових делатности, радњи. У овом случају
постојаће само једно дело.
3.4. Однос са кривичним делом примање мита
Код кривичног дела примања мита обележја кривичног дела су службена радња службеног лица и поклон или друга корист коју у вези са том
радњом прими службено лице. Дакле, последица службене радње службеног
лица није обележје дела. Супротно претходном код кривичног дела примања
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мита у обављању привредне делатности задржана је веза учиниоца и његове
радње са поклоном или другом користи али је уведен додатни услов постојања дела: да би нека од претходно наведених делатности била на штету
или у корист субјекта привредног пословања или другог правног лица
за које или у којем ради или другог лица. Први утисак је да је у овом делу
одредбе законодавац преузео део обележја кривичних дела злоупотребе
положаја службеног односно злоупотребе положаја одговорног лица у чијим
обележјима је садржана корист односно штета. Међутим, за разлику од ових
кривичних дела није неопходно да су штета или корист заиста и наступиле.
За постојање дела примања мита у обављању привредне делатност довољно
је да је учинилац захтевао, примио или прихватио мито да закључи уговор,
пословни споразум... у корист или на штету субјекта привредног пословања
или другог правног лица... у ком тренутку је дело свршено.
С обзиром на то када је дело свршено може се поставити питање
да ли су штета или корист само елеменат захтеваног мита односно споразума о миту, дакле довољни за утврђивање постојања дела или се нужно
односе на привредну делатност, представљају последицу управо привредне делатности. Одговор је једноставан. Као и код кривичног дела примања мита службеног лица код кога постоји обавеза утврђивања повезаности захтеваног или примљеног мита са службеном радњом, тако и код
овог кривичног дела мора постојати повезаност мита са конкретном привредном делатношћу. Уосталом, животно је нелогично да се мито захтева
апстрактно, без везивања за конкретну привредну делатност. Учинилац
мито захтева да би предузео именовану, одређену, привредну делатност.
Корист или штета као обележја дела могу само из ње да настану.
Уколико је уговор, пословни договор... закључен онда би њихова
садржина била основ за утврђивање користи или штете. Уколико је учинилац
примио мито а уговор, пословни договор... није склопљен, произлази обавеза
доказивања садржине посла који прималац мита тек треба да предузме и
могућих последица у виду користи или штете. Тешко је наћи оправдање за
овакво законско решење, за увођење штете или користи као обележја дела.
Прво, због тешкоћа у доказивању посебно када је примљено мито а уговор,
пословни договор... још није закључен односно постигнут а треба доказати
његову садржину да би могле бити оцењене и последице које би имао. Валтазар Богишић (ОИЗ 1888. година) би рекао: "разговор је разговор а уговор
странкама закон" а уговора нема. Друго, зашто није довољно за кажњивост
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утврдити само чињеницу да је примљено мито за одређену, конкретну, радњу у обављању привредне делатности када је дело и свршено, чиме би се
привредно пословање штитило од корупције, без утврђивања последице
(мито је примљено за закључење конкретног уговора, на пример, а не и какве
би последице уговора биле). Тиме би се остало на већ изложеном теоријском
становишту да се пријемом мита угрожава привредна делатност, односно да
је то последица на заштитном објекту а не последица у ужем смислу. Законско решење је супротно претходном становишту јер не штити само заштитни
објекат: привредно пословање, већ и последицу у ужем смислу – имовину
привредних друштава.
Поклон или другу корист учинилац прима да закључи уговор,
пословни договор... у корист или на штету... Дакле, примање мита има
свој циљ. Или, разлог пријема мита је корист или штета, које се очекују,
као последица предстојеће привредне делатности. Зато умишљај учиниоца мора постојати и у односу на корист или штету као последицу
његовог привредног посла, код оваквог законског решења. Нелогично
би било да је у односу на штету или корист довољан нехат, јер би то значило негацију разлога због којег је учинилац примио мито, као субјективног услова постојања дела. Међутим, дело неће постојати и ако је учинилац примио поклон или корист са претходно изложеним циљем, умишљајем, уколико у привредној делатности коју је предузео или коју тек треба
да предузме, нема користи или штете по субјекте привредног пословања
или друга лица. Наиме, корист или штета, па и онда када су предстојеће,
су објективне категорије, независне од умишљаја учиниоца. Дакле, иако
су обухваћене умишљајем, сам умишљај није довољан да конституише
корист или штету. Корист или штета као последица објективних услова
или поремећаја на тржишту не могу бити елеменат дела.
Код кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица, сада у
члану 227 КЗ, које се опредељује као опште али и супсидијарно у односу
на остала кривична дела у глави кривичних дела против привреде, затим и
код кривичних дела преваре у обављању привредне делатности, проневере, злоупотребе поверења, такође у обављању привредне делатности,
појам користи или штете ограничени су на имовинску. Оправдање оваквог решења заснивало би се на заштитном објекту кривичних дела,
заштити правилног пословања међу привредним субјектима, у суштини
правилног економског пословања. За разлику од њих, код кривичног дела
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примања мита у обављању привредне делатности, корист или штета нису
ограничени на имовинску, те могу бити и неимовинске. Дакле, штета
или корист не морају нужно бити материјалне.
Не спорећи да се кривично дело врши у обављању привредне
делатности, по правилу засновано на начелу узајамних давања, корист
или штета морају се јасно определити односно никако нису синоними.
ВКС у пресуди Кзз 7/10 од 14.4.2010. године (за друго кривично дело)
оцењује да побијана пресуда садржи битну повреду одредаба кривичног
поступка и да је неразумљива зато што се у изреци наводи да је окривљени предузетим радњама нанео штету предузећу, па након описа радњи
извршења исте оцењује као прибављање користи другим лицима.
Када је реч о користи привредног друштва морамо се вратити члану
2 Закона о привредним друштвима или члану 112а КЗ који одређују да се
привредна делатност обавља ради стицања добити или остваривања другог
економског интереса. Наравно да то подразумева стицање што веће добити
или значајнијег интереса. Зато висина добити привредног друштва остварена
конкретним послом не може бити од значаја за оцену постојања дела. Управо
због овога је нелогично обележјима дела обухватити корист привредног друштва. Уколико је у појму привредне делатности стицање добити па овлашћено лице привредног друштва закључи уговор, пословни договор или пружа
услуге, који уз то нису ни противправни, којима прибавља корист привредном друштву, нејасно је зашто је и то елеменат дела. Тиме се враћамо на већ
речено, да је било довољно санкционисати само чињеницу да је примљено
мито за одређену радњу у привредном пословању, без утврђивања последице
те радње, још пре предстојеће последице или последицу ипак свести само на
штету привредном друштву. Искључиво теоријски посматрано и ту бисмо
могли потражити колизију јер појам привредне делатности обухвата само
стицање добити или остваривање другог интереса а не и штету. Делатност ради "стицања штете" није у појму привредне делатности, па ни радње
учиниоца усмерене на то не би спадале у обављање привредне делатности.
Међутим, ову колизију судска пракса мора да занемари.
За разлику од кривичног дела примања мита, чијим извршењем се
кориснику услуге службеног лица погодује и од које има какву корист, јер
у супротном не би дао мито, примање мита у обављању привредне делатности санкционише и штету (уз услове из претходних ставова) као последицу дела. Оправдање оваквог решења, када је реч о штети привредном
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друштву које учинилац заступа, је у поступању супротном члану 2 Закона
о привредним друштвима, односно 112а КЗ. Дакле учинилац поступа
супротно смислу, основама, привредне делатности. Други разлог је управо у заштитном објекту кривичног дела, обезбеђивању равноправног
положаја привредних друштава на тржишту, сузбијању нетржишне конкуренције. Наношењем штете једном привредном друштву, на тржишту се
отвара простор за пословање и зараду другом а да то није засновано на
привредној делатности, већ на миту, или за повећање цена и већу зараду
због смањене понуде. То нас приближава кривичном делу злоупотребе
поверења у обављању привредне делатности али и уз постојање разлика
које превазилазе разматрања у овом реферату.
Када је реч о поклону или другој користи учиниоца дела, физичког
лица, као елементу кривичног дела, критеријуми који важе за примање мита
службеног лица не могу се по аутоматизму применити на примање мита у
обављању привредне делатности. Одлика службеног лица у обављању службене дужности је непоткупљивост, одсуство уговарања било какве награде
или поклона за службену радњу. Сама службена радња детерминисана је
законитошћу али се поклон не сме примити ни за закониту радњу. Насупрот
овоме привредна делатност је мотивисана стицањем добити. Лице које заступа привредно друштво потпуно логично настоји да постигне што већу добит
за привредно друштво а привредно друштво има интерес да то лице стимулише, награди за добар пословни резултат. Дакле, награда може бити саставни
део пословања привредног друштва и лица које га заступа, посебно када оно
није запослено у привредном друштву али и ако јесте, исказане као награда
за реализован посао, посебне стимулације, проценат од реализованог посла,
повезивање висине награде са висином оствареног профита... Таква корист
уколико је уговорена или предвиђена другим прописима, укључујући и акте
привредног друштва а плаћања су извршена легалним токовима новца, не
представљају корист или поклон у смислу овог кривичног дела. Мито се по
правилу прима без остављених трагова, потајно.
Ради потпуног схватања кривичног дела неопходно је одговорити
на питање коме се може дати поклон или каква корист, односно ко је
може примити. У тексту одредбе се наводи: себи или другом. Под другим
морамо подразумевати субјекте привредног пословања, правна лица али и
физичка лица. Дакле, било коме. Као и код кривичног дела примања мита
поклон или корист се морају определити, конкретизовати, јер се ради о
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обележју дела. Друго питање је коме се прибавља корист или наноси
штета при обављању привредне делатности, због примљеног мита. Према
тексту одредбе: субјекту привредног пословања или другом правном лицу
за које или у којем ради или другом лицу. Дакле, примарно субјекту привредног пословања или правном лицу за које или у којем ради (заступаном субјекту) али и другом лицу тј. било коме, укључујући и физичка
лица. На то упућује и следећа одредба КЗ односно давање мита у обављању привредне делатности у којој се изричито наводи да се мито може
дати (значи и примити) да би се у обављању привредне делатности прибавила корист или нанела штета и физичком лицу.
Међутим КЗ Хрватске прихвата да се мито може примити за себе или
другог да се у привредном пословању, због примљеног мита другоме прибави корист (погодује) само када је на штету онога ко је заступан или за кога
ради. Дакле, штета другоме и корист заступаном нису кажњиви. Оправдање
оваквог одређења засновано је на становишту да је обавеза сваког ко заступа
да штити интересе, од штете, заступаног. Другим речима, заступајући свој
субјекат привредног пословања, штити његове интересе а не и интересе друге стране. Његове интересе, заштиту од могуће штете, дужан је да штити онај
ко га заступа тј. његов заступник. Наш законодавац сматра да овакво законодавно решење не "покрива" све могуће ситуације примања мита. На другој
страни, наше законодавно решење због настојања да се широким обележјима
дела покрије и што шире обављање привредне делатности доводи до парадоксалних ситуација а да се не изађе из оквира дела. Рецимо да директор као
лице које је овлашћено да управља пословањем привредног друштва да мито
самом себи да би, сада као лице овлашћено за заступање истог привредног
друштва, закључио законит уговор којим прибавља корист истом привредном друштву. Дакле, да исти извршилац буде и давалац и прималац мита у
потпуно законитом послу.
Већ из претходно реченог произлази и друга разлика у односу на
кривично дело примања мита службеног лица које је "једносмерно" јер су
службено лице и корисник његових услуга један на један, док је ово кривично дело двосмерно јер се због примљеног мита радње у привредном пословању могу предузети и на корист и на штету привредног друштва у којем или
за које извршилац дела ради али и на корист или штету другог привредног
друштва. Отуда се чини да је наше законско решење логично. Лица овлашћена за заступање која нису запослена у привредном друштву су између два
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партнера у закључењу уговора или пословног споразума, па и од једног и од
другог могу примити мито. Могу од партнера у преговорима примити мито и
закључити уговор или пословни споразум на корист друге стране, односно
штету заступаног, (што би било кажњиво и применом члана 224а КЗ). Потпуно је оправдано да се извршење овог кривичног дела сагледава са аспекта
међусобног пословања два или више привредних друштава и лица која их
заступају, као најчешће могућег појавног облика извршења дела. Међутим,
могућа је ситуација да треће привредно друштво или физичко лице из њему
знаних разлога да мито лицу овлашћеном за заступање привредног друштва
које је ван тог привредног друштва да би прималац мита закључио уговор,
постигао пословни договор... на штету или корист тог или другог привредног
друштва или другог правног или другог лица. Дакле, привредна друштва која
ступају у пословни однос не морају ни да знају да је примљено мито, нити
било које од њих од те привредне делатности трпи штету или прибавља
корист, већ је корист или штета другоме.
Дело се може извршити нечињењем јер део одредбе гласи "или се
уздржи од таквог деловања". У том случају учинилац због примљеног
мита пропушта да закључи уговор, постигне пословни договор или не
пружи услугу односно пропусти да предузме друге дужности у обављању
привредне делатности и тиме прибави корист односно причини штету
свом привредном друштву односно другом. За извршење овог облика
дела, није услов постојање обавезе чињења коју учинилац пропушта,
већ је одлучујуће да постоји узрочно последична веза нечињења и користи односно штете, због примљеног мита.
Ставом два одредбе санкционисано је накнадно подмићивање. Иако
се изричито позива на став један одредбе, па потом наводи понаособ области
деловања учиниоца из става 1 ваља приметити да "испушта" односно не
наводи четврту област деловања учиниоца, односно кршење других дужности, обухваћених извршењем дела из става првог. Логичког оправдања нема,
осим да се ради о превиду законодавца. Тиме се отвара проблем судској
пракси јер одредба изричито упућује на извршиоца дела из става један обухватајући тако и четврту област деловања али је у даљем тексту испушта.
Кривично дело је свршено самим захтевањем поклона или прихватањем обећања поклона а утолико пре пријемом поклона или користи да би се
извршиле радње са одредбом прописаним последицама, без обзира да ли су
те последице и наступиле. Зато покушај кривичног дела није могућ. Тако72
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ђе није могућ ни стицај различитих облика извршења (захтевања и примања
или слично) али ни у односу на различите радње у привредној делатности
(закључење уговора и кршење других дужности у обављању привредне
делатности). Уколико су у радњама извршиоца садржана више облика извршења дела, постојаће само једно дело. Умишљај је једини облик виности
учиниоца у извршењу било ког облика кривичног дела. Већ је речено да умишљај мора постојати како у односу на пријем поклона или друге користи,
тако и у односу на корист или штету као последицу радњи учиниоца у привредној делатности. Више кривичних дела извршених у временском континуитету и коришћењем истог положаја и извршених са јединственим умишљајем биће квалификовано као продужено кривично дело.
Одредба је бланкетна у мери у којој је и одредба кривичног дела
примања мита службеног лица. Ослањањем на некривичне прописе треба
утврдити прво да ли радње учиниоца спадају у обављање привредне делатности, као услову постојања дела. Затим је неопходно определити овлашћења учиниоца у конкретној делатности, о ком уговору или пословном договору или услугама односно другим дужностима у обављању привредне
делатности се ради. "Код кривичних дела са бланкетном диспозицијом
постоји
међузависност
и
неодвојивост
бланкетне
норме
и
материјалноправног прописа, најчешће некривичне природе, на који се он
позива (тим прописом се детаљније одређује биће кривичног дела), то је
неопходно да се у образложењу пресуде поред навођења чињеница и околности које представљају обележја дела, наведе и конкретизује
материјалноправни пропис од којег зависи постојање тог дела и кривична
одговорност учиниоца. Без тога се не може видети став суда при утврђивању да ли постоји кривично дело са бланкетном диспозицијом и кривица
окривљеног за исто, нити зашто су примењене одређене одредбе кривичног
закона на оптуженог и његово дело. Зато пропуст да се у образложењу пресуде и конкретизује пропис материјалноправне природе од кога зависи
постојање кривичног дела са бланкетном диспозицијом, представља битну
повреду поступка, пошто таква пресуда нема разлога којима се руководио
суд при решавању правних питања". (став Савезног суда заузет на саветовању са представницима Врховних судова и Врховног војног суда одржаном
26. марта 1985. године).
Законодавац је исказао недоследност код опредељивања која кривична дела преузима и прописује као нова у глави кривичних дела против
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привреде. Кривично дело трговине утицајем није преузето односно није
прописано ново "трговина утицајем у привредном пословању" за шта
нема логичког оправдања. Законодавац санкционише (задржаћемо се само
на ставу првом одредбе кривичног дела трговине утицајем) када извршилац користећи свој службени или друштвени положај и стварни или претпостављени утицај прими мито да би посредовао да службено лице изврши или не изврши неку закониту службену радњу. Ако исти извршилац
коришћењем својих претходно наведених атрибута прими мито да би
посредовао да се изврши нека од радњи у привредном пословању, није у
зони кажњивости, јер нема службене радње. Кривично дело трговине утицајем не покрива корупцију у приватном сектору. Лако је претпоставити
да извршилац на високом службеном положају или његов брат могу
посредовати да привредно друштво добије одређене послове, или их
добије у већем обиму, уз одговарајуће поклоне или користи за себе или
другог. Или да код извођача радова из истих разлога посредује да тачно
одређено привредно друштво буде подизвођач у великом послу. Уосталом
кривично дело се у бројним обележјима преклапа са кривичним делом
примања мита, па није било оправданих разлога да не буде прописано и у
глави кривичних дела против привреде, односно трговину утицајем у привредном пословању оставити ван зоне кажњивости.
Закључак
Због непостојања судске праксе у односу на кривично дело примања
мита у обављању привредне делатности рад нужно има теоријски приступ у
његовој анализи, уз настојање да се сагледају, за сада, претпостављене дилеме у његовој будућој примени. Због компликоване структуре одредбе несумњиво је да ће њена примена у пракси наилазити на тешкоће, па се чини да се
неће често појављивати у пракси. Несумњива је сличност законских обележја
кривичног дела примања мита у обављању привредне делатности са обележјима кривичних дела злоупотребе поверења у обављању привредне делатности, преваре у обављању привредне делатности па и злоупотребе положаја
одговорног лица чија обележја су чвршће опредељена. Зато ваља очекивати
да ће ова друга бити заступљенија у судској пракси. Анализа сличности наведених кривичних дела је изостала због обима реферата.
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Биљана Синановић,
судија Врховног касационог суда

НОВЕ МОГУЋНОСТИ ДОКАЗИВАЊА
КОРУПТИВНИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА
Идеја новог Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције ("Службени гласник РС" број 94/16, у даљем тексту – Закон) је редефинисање
организационе структуре, односно законско уређење координације, међусобне сарадње и размене података државних органа, у циљу откривања
кривичног гоњења и суђења за коруптивна и друга посебно тешка кривична дела. Следећи обавезе Републике Србије прихваћене потврђеним међународним уговорима и циљеве Националне стратегије за борбу против
корупције (2013-2018), Закон нормативно решава питања организационог
карактера неопходна за ефикасну борбу против корупције, организованог,
финансијског, привредног и криминала против службене дужности.
Поред дефинисања надлежности државних органа у односу на кривична
дела, Закон специфицира посебне облике сарадње јавног тужилаштва са
другим државним органима и прописује обавезе тих државних органа
према јавном тужилаштву као носиоцу сложених и обимних задатака
откривања и доказивања кривичних дела.
Нови институти сарадње значе и нове начине доказивања, као и
нове доказе, чија ће прихватљивост бити предмет оцене суда и то у оквиру постојећих процесних одредаба пре свега – Законика о кривичном
поступку (у даљем тексту - ЗКП). Приликом оцене законитости доказа,
судови морају водити рачуна и о одредбама Европске конвенције о људским правима (у даљем тексту - ЕКЉП), као и о другим прописима и о
стандардима које је успоставио Европски суд за људска права (у даљем
тексту - ЕСЉП), при томе имајући у виду основну идеју и смисао Закона
– а то је борба против корупције која мора бити ефикасна и делотворна.
Сарадња у борби против корупције кроз институте који су у Закону
дефинисани као "службеници за везу, ударне групе и финансијски форензи75
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чари", представљају поступање унутар државних органа, а под руковођењем
надлежних јавних тужилаштава, требало би да учини да истраге буду ефикасне и постану "проактивне", али и да суђења за коруптивна кривична дела
буду окончана без одуговлачења у разумном року. Ефикасна суђења би требало да доведу до судских одлука које би у јавности биле прихваћене са разумевањем, па би се тиме утицало на поверење у рад државних органа које би,
консекветно, довело и до боље сарадње грађана са њима.
Сложеност привредних и финансијских токова је у досадашњем
поступању судова у кривичним предметима са овом тематиком значила и
обиман доказни материјал и сложен и дуготрајан кривични поступак. Економска и финансијска вештачења су углавном компликована и скупа и
често укључују потребу за различитим стручним знањима. У основним
закључцима вештака, врло често није одговорено на сва питања због
обимности документације, накнадног појављивања нових доказа, и других
фактора који су изискивали додатни рад вештака који се окончавао
допунским налазима и мишљењима. У ситуацијама када вештаци не успевају да одговоре на сва питања, одређују се нова вештачења, којима следи
усаглашавање два вештака, које често доводи и до трећег вештачења. Оваква поступања у кривичним поступцима утичу на њихово трајање и чине
их претерано дугим и неефикасним.
Због тога нове институте предвиђене Законом треба искористити
не само за успешне истраге већ и за ефикасна суђења. Овај рад се, с тога,
бави могућим решењима ефикасног коришћења резултата рада - пре свега
финансијских форензичара и то у кривичном поступку пред судовима,
при чему има у виду и да постизању бољих резултата рада треба да
допринесу и службеници државних органа који су преко института "ударних група" и "службеника за везу" препознати овим Законом.
Финансијски форензичар
Законом је дефинисана улога службе финансијске форензике у
члану 19. Закона на следећи начин:
"У Тужилаштву за организовани криминал и посебним одељењима виших јавних тужилаштава из овог закона може се образовати служба
финансијске форензике.
Послове службе финансијске форензике обављају финансијски
форензичари.
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Финансијски форензичар је лице које помаже јавном тужиоцу у анализи токова новца и финансијских трансакција у циљу кривичног гоњења.
Финансијски форензичар је државни службеник који поседује
посебна стручна знања из области финансија, рачуноводства, ревизије, банкарског, берзанског и привредног пословања, а који је завршио и специјализовану обуку у Правосудној академији из области кривичног права".
Код овако дефинисане улоге финансијског форензичара у оквиру
службе финансијске форензике – веома значајне за вођење истраге и подизања оптужница у специфичностима привредних и коруптивних кривичних
дела, логично је да анализе, извештаји и закључци финансијског форензичара буду урађени у таквој форми и са таквом садржином која ће омогућити пре свега јавном тужиоцу - да сложене финансијске трансакције, књиговодствена документа, банкарске и извештаје о берзанском пословању буду формулисани тако да се могу јасно издвојити законити од незаконитих послова,
те препознати законске обавезе и овлашћења лица у тим пословањима, како
би се одредила и идентификовала она лица за која постоји одређени степен
сумње и радње чија обележја указују на кривична дела.
Према томе, финансијски форензичар има сложен посао прегледа,
упоређивања и довођења у везу документације проистекле из пословних
токова и административних обавеза, сагледавања реалног стања, и стварног пословања у односу на књиговодствене податке, а све то базирано на
широком спектру обавеза и одговорности прописаних законима које регулишу те области.
Поступајући у складу са својим положајем дефинисаним Законом,
финансијски форензичар ће помагати јавном тужиоцу у прикупљању
података на тај начин што ће му указивати која је документа потребно
прибавити, шта издвојити из њихове садржине према релевантности, анализирати базе података, вршити провере преко отворених извора података, као и преко доказа који су прикупљени, указати на доказе из којих
произилазе закључци о стварном стању, те на крају све прикупљене
податке стручно анализирати и о томе доставити извештај јавном тужиоцу. Приликом анализе података, те прегледа докумената финансијски
форензичар може да врши:
- класификацију докумената по садржају;
- претраживање текста статистичким и другим анализама;
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- откривање скривених веза између добијених података;
- анализу документације трансакција повезаних страна, токова новца;
- процену настале штете, односно прибављене користи;
- друге анализе у складу са правилима струке;
Извештај финансијског форензичара
Постојећа документација о пословним трансакцијама, банкарски
извештаји, подаци из отворених извора и друга релевантна документа која су
предмет анализе од стране финансијског форензичара налазе се у списима
предмета и чине доказе које је прикупио јавни тужилац у оквиру своје надлежности. Будући да стручан аналитички рад финансијског форензичара подразумева одређено специфицирање према чињеницама које се анализом
доказа утврђују, требало би да и извештај финансијског форензичара достављен јавном тужиоцу садржи набројане чињенице релевантне за кривични
поступак уз тачно означене доказе који указују на те чињенице. Саставни део
извештаја морала би да буде и анализа прикупљених података, из које би следио закључак о радњама које би чиниле обележја кривичног дела, те обрачунат износ користи, односно штете проистекле из тих радњи. Закључак о противправности поступања ће уследити када се прописи којима је регулисано
поступање у специфичним областима пословања у привреди повежу са анализираним подацима из прикупљене документације. На основу таквог извештаја финансијског форензичара тужилац би требало да донесе одлуку о
даљем току кривичног поступка.
Да би се извештај финансијског форензичара могао користити као
доказ у даљем току поступка, при његовом сачињавању финансијски
форензичар мора водити рачуна да су докази који су предмет анализе прикупљени на законит начин у смислу одредаба ЗКП, јер закључивање на
основу незаконито прикупљених доказа може представљати "плод отровног воћа", доказ који је заснован на незаконитом доказу - па и сам може
постати незаконит. Познавање законитости у прикупљању доказа, што је
пре свега дужност јавног тужиоца, је део и специфичног знања које
финансијски форензичари као посебно обучена лица стичу обуком на
Правосудној академији.
Део извештаја финансијског форензичара могу бити и подаци
добијени од сведока које је испитао јавни тужилац у оквиру истраге, јер
се ти подаци могу довести у вези са подацима из документације и анали78
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зирати тако да доведу до закључка о чињеницама које се доказују. Треба,
при томе, имати у виду да се у неким поступцима – нпр. поступцима ревизије, сходно одговарајућим законима, могу од стране ревизора или надлежних органа "интервјуисати" укључена лица. Такви интервјуи нису искази сведока у кривичном поступку, па у том смислу и не могу бити доказ
према одредбама ЗКП, и на тај нај начин их треба и посматрати. Релевантне су изјаве дате у судским поступцима као изјаве сведока у складу са
одредбама ЗКП, а остали искази у другим поступцима могу се разматрати
у оквиру извештаја и одлука надлежних органа.
Место финансијског форензичара у кривичном поступку
Јасно је из Закона да финансијски форензичар учествује у предистражном и истражном поступку помажући јавном тужиоцу. Њему је законом регулисана улога и одређен положај службеника у јавном тужилаштву и то службеника који мора имати специфична знања и способности
и завршити обуку на Правосудној академији. Његово знање, према томе,
мора обухватити више разних области, што није и обавеза судских вештака. Финансијски форензичар је запослен у јавном тужилаштву, па из тога
статуса произилази његова одговорност и лојалност том државном органу. Он, према томе, није судски вештак, мада је његово познавање специфичне материје по Законској дефиницији шире од оног које је потребно за
звање судског вештака и подразумева и знање из области кривичног законодавства и подлеже оцени способности и прихватљивости приликом
запошљавања у државном органу. Овакво знање и стручност преточени у
анализу и извештај о конкретном догађају и достављање јавном тужиоцу
би требало да буду искоришћени у кривичном поступку. С једне стране
због економичности кривичног поступка, а са друге стране због поштовања права окривљеног на правично суђење.
У ситуацији када ЗКП није дефинисао улогу финансијског форензичара у кривичном поступку, иако суштински његов извештај по садржини има значај вештачења, по важећој законској регулативи његов положај
може бити положај стручног лица према члану 300. ЗКП.
Одредба члана 300. став 9. ЗКП гласи: "Ради разјашњења појединих техничких или других стручних питања која се постављају у вези са
прибављеним доказима или приликом саслушања осумњиченог или предузимања других доказних радњи, јавни тужилац може затражити од
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стручног лица одговарајуће струке да му о тим питањима да потребна
објашњења. Ако су приликом давања објашњења присутни осумњичени
или бранилац, они могу тражити да то лице пружи ближа објашњења. У
случају потребе, јавни тужилац може тражити објашњења и од одговарајуће стручне установе."
Финансијски форензичар није судски вештак, јер ЗКП посебно
прописује положај и надлежност судских вештака, а финансијски форензичар има сасвим специфичну улогу регулисану Законом. Међутим, фактички је улога финансијског форензичара једнако, а можда и значајнија за
доношење одлуке о оптужби која се у суштини заснива на извештају или
анализи финансијског форензичара. Треба имати у виду при томе да
финансијски форензичар има најмање исти ниво образовања као судски
вештак, али да додатно има и обавезу да заврши обуку у Правосудној академији, што такође указује на специфичност положаја који он има у кривичном поступку. Његов извештај који је резултат познавања великог броја прописа и вештина у струци послужиће тужиоцу као основ за подизање
оптужбе. Због тога би било непотребно очекивати од тужиоца да одреди и
вештачење истог предмета којим се бавио финансијски форензичар да би
онда на њему засновао оптужбу.
Финансијски форензичар може бити стручни саветник јавном тужиоцу, али та ситуација подразумева да је претходно у поступку одређено вештачење. Према одредбама ЗКП стручни саветник је овлашћен само да даје примедбе на налаз вештака, поставља питања и буде испитан о предмету вештачења, због чега се стручни саветник може одредити само када постоји вештачење. У ситуацији да вештачења није било, нема ни потребе за стручним
саветником, па финансијски форензичар не може имати тај статус.
Будући да је улога финансијског форензичара Законом дефинисана, а његова сврха управо помоћ јавном тужиоцу да одлучи да ли постоји
одговарајући степен сумње да је извршено кривично дело, те његове анализе и закључци суштински представљају кључни део оптужбе, онда се
мора омогућити окривљеном да са методологијом примењеном у раду
финансијског форензичара и његовом анализом и извештајем буде упознат уз могућност да ставља примедбе, поставља питања, тражи објашњења, предлаже друге доказе или да тражи изјашњења о новим доказима,
све у складу са својим правом на одбрану и правично суђење.
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Прихватање извештаја финансијског форензичара као доказа и
његовим саслушањем као стручног лица се не задире у могућност и право
предлагања и одређивања вештачења. Али треба имати у виду да би извештај финансијског форензичара најпре требало да буде објективно оспорен, тако да се јасно дефинишу питања на која финансијски форензичар
није одговорио и оправда разлог за одређивање вештачења, нарочито зато
што би то био вештак за исту област, тематику и предмет обраде као што
је финансијски форензичар.
Није без значаја чињеница да вештачење изазива нове, додатне
трошкове. Осим тога, вештак исте струке као финансијски форензичар би
разматрао исте доказе који су већ били размотрени од финансијског
форензичара. С друге стране судски вештак има другачији положај јер
има право да поставља питања окривљенима и сведоцима, предлаже суду
прикупљање доказа и присуствује доказном поступку, што финансијски
форензичар, као стручно лице у судском поступку - нема.
Вештачење и по својој функцији предвиђеној ЗКП-ом у суштини
има јачу доказну снагу него извештај финансијског форензичара, али би
се прихватањем извештаја финансијског форензичара као доказа, за шта у
суштини нема законских сметњи, могле утврдити одлучне чињенице и без
ангажовања судског вештака, чиме се не би, уколико су поштована сва
права окривљеног угрозило његово опште право на правично суђење.
Службеници за везу
Службеници за везу чија је улога одређена чланом 20. Закона су
лица одређена од стране државних и других органа и организација ради
остваривања сарадње и ефикаснијег достављања података тих органа и
организација Тужилаштву за организовани криминал и посебних одељења
виших јавних тужилаштава за сузбијање корупције у циљу кривичног
гоњења за кривична дела прописана Законом. У Закону су експлицитно
одређени државни органи који су у обавези да одреде службенике за везу,
с тим што исту обавезу имају и други органи и организације у ситуацији
када постоји захтев надлежног јавног тужиоца. Службеници за везу би
требало да олакшају рад у надлежним тужилаштвима, и то како у погледу
достављања података које од њих затраже тужиоци, тако и у погледу било
којих информација које би користиле тужилаштву у кривичном гоњењу за
кривична дела из њихове надлежности.
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Ударне групе
Ударне групе чије је формирано предвиђено одредбама чланова
21. до 23. Закона, представљају нови механизам и организацију рада јавног тужилаштва, а такав рад и међусобна сарадња стручних лица различитих стручних профила којом руководи Тужилац или његов заменик би
требало да у многоме допринесе ефикаснијем раду тужилаштва-бржем
откривању кривичних дела и ефикасном вођењу истрага кривичних дела
која су веома специфична и у великој мери захтевају прикупљање и извођење многобројних доказа.
Упоредна и пракса Европског суда за људска права
У великом броју земаља, коришћење мултидисциплинарних тимова
у истраживању корупције је у порасту. Неке државе стварају посебна одељења или јединице које се баве само истраживањем корупције, док у другим
земљама, државни органи формирају заједничке тимове када се појави потреба. Уобичајено је да истражитељи и тужиоци користе услуге вештака (експерата) као чланова тимова, за прикупљање и анализу доказа. Те извештаје јавни тужиоци користе када спроводе истрагу или подижу оптужнице. У ситуацијама када се извештај или анализа експерта користи као доказ на коме се
заснива оптужба, онда се тај доказ, као и сав доказни материјал који је био
предмет анализе, по правилу доставља одбрани, која има могућност да ангажује свог вештака. У том случају, честа је пракса да се вештак тужилаштва и
вештак одбране договоре о питањима у којима се слажу, као и да одреде
области неслагања, што у каснијем току поступка помаже суду да се фокусира на спорна питања која ће у поступку решавати.
Сам експертски извештај може бити детаљан и обиман, када објашњава сваки документ и међусобне везе између докумената и осталих
доказа. Такав извештај се свакако може користити као доказ, али извештај
може бити и сумаран или представљати само резиме комплетне анализе, у
ком случају су чињенице и докази на којима се заснивају представљени на
јасан и једноставан начин. Прихватање резимеа или сумарног извештаја
као доказа, поједностављује суштину оптужбе, а судовима скраћује време
и омогућава избегавање непотребних извођења додатних доказа и трошкова поступка.
При томе се поштују права одбране којој се, по правилу омогућава
ангажовање сопственог вештака или одређивање новог вештачења у слу82
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чају сумње на недостатак непристрасности, или у случају озбиљних и
објективних недостатака у раду вештака тужилаштва.
Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту-Конвенција) у члану 6. одређује гаранције права на
правично суђење и кроз одредбу става 1. указује на обавезе државе у обезбеђењу овог права. Став 1. члана 6. гласи: "свако током одлучивања о
његовим грађанским правима и обавезама или о кривичној оптужби против њега, има право на правичну и јавну расправу у разумном року пред
независним и непристрасним судом, образованим на основу закона. Пресуда се мора изрећи јавно, али се штампа и јавност могу искључити с
целог или с дела суђења у интересу морала, јавног реда или националне
безбедности у демократском друштву, када то захтевају интереси малолетника или заштита приватног живота странака, или у мери која је, по
мишљењу суда неопходно потребна у посебним околностима када би јавност могла да нашкоди интересима правде".
У ставу 3. истог члана одређена су специфична минимална права
за свакога ко је оптужен за кривично дело. Став 3 (д) гласи: "свако ко је
оптужен за кривично дело има следећа минимална права - да испитује
сведоке против себе или да постигне да се они испитају и да се обезбеди
присуство и саслушање сведока у његову корист под истим условима који
важе за оне који сведоче против њега".
У оквиру овог права не одређује се експлицитно право на саслушање, испитивање или предлагање као доказа извештаја вештака или
саслушање вештака, али сва ова права су укључена у опису права на
саслушање, испитивање и присуство сведока наведено у ставу 3 (д) члана
6. Конвенције. Принцип постављен у члану 6. став 3(д) Конвенције, који
се назива принципом "једнакости оружја" разматра се самостално или у
оквиру општег права на правично суђење описаног у одредби члана 6.
Оцену законитости и прихватљивости доказа, ЕСЉП у принципу
оставља домаћим судовима у надлежност према домаћим законима, али
поступак доказивања, релевантност доказа и њихов значај за доношење
пресуде - разматра у оквиру права на правично суђење као опште постављеног принципа.
Када је у питању вештачење као доказ, посебно вештачење извршено од стране институције или лица кога је одредио тужилац или поли83
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ција, или лица које је запослено од неких од ових органа, па чак и када
вештачења истовремено представља кривичну пријаву, ЕСЉП разматра
њихов утицај на правично суђење, али оваква вештачења не сматра апсолутно незаконитим и недозвољеним са аспекта тог права.
Питање стране која одређује вештака у кривичном поступку,
ЕСЉП разматра кроз процену непристрасности и независности вештака,
подвргавајући контроли - кроз процену испитивања у току кривичног
поступка - његов лични однос и однос институције у којој је запослен
према предмету вештачења, постојању сукоба интереса у објективном
смислу или рада у поступку вештачења под било каквом врстом притиска.
Оно што је ипак најважније је право окривљеног да се упозна са вештачењем, да му је омогућено да поставља питања, ставља примедбе и даје сопствену оцену о вештачењу, те, када се та питања поставе ЕСЉП у том
смислу разматра евентуалну повреду права на једнакост оружја, али и
поштовање гаранција на правично суђење у целини.
У предмету Полетан и Азировик против Македоније (Poletan and
Azorovik v. The Former Yugoslav Republic Of Macedonia-12.05.2016.g.) као и
у другим предметима, налаз и мишљење вештака Одељења за криминалистичку технику Министарства унутрашњих послова Македоније је био основ
за покретање кривичног поступка према окривљенима и, уз исказ службеника тог одељења који су учествовали у вештачењу кључни доказ за осуђујућу
пресуду.
Разматрајући питање непристрасности и независности ових
вештака кроз правило о "једнакости оружја", ЕСЉП је навео:
"(94) Одређивање вештака јесте релевантно у оцени да ли је
поступак усаглашен са принципом једнакости оружја. Сама чињеница да
су вештаци ангажовани од стране једне од странака није довољна да би се
поступак могао сматрати неправичним. Иако ова чињеница може послужити као основ за приговор по питању непристрасности вештака, такав
приговор иако има одређену тежину нема одлучујући значај. Оно што
јесте одлучујуће је положај вештака у току кривичног поступка, начин на
који вештак обавља своју дужност и начин на који су судије оценили
мишљење вештака. У процени позиције вештака и њихове улоге у поступку не треба изгубити из вида чињеницу да би мишљење било ког вештака
одређеног од стране суда вероватно имало одређену тежину приликом
судске оцене питања из надлежности вештака.
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(95) Осим тога захтев за правично суђење не поставља обавезу за
поступајући суд да одреди вештачење или извођење било ког доказа само
зато што странке то предлажу. Када одбрана инсистира на саслушању сведока или другом доказу (нпр. извештај вештака), на домаћем суду је да
одлучи да ли је неопходно или основано да прихвати тај предлог. Домаћи
суд је слободан, у складу са одредбама Конвенције да одбије предлоге
одбране из разлога што их, примера ради, сматра непотребним за утврђивање истине...
(98) У овом предмету није спорно да одељење за крим. технику
представља део Министарства унутрашњих послова које је покренуло
кривични поступак против апликанта. Суд признаје околност да чињеница да су вештаци службеници полиције – која је подчињена извршној власти и обично је повезана са тужилаштвом, може довести до приговора на
страни апликанта. Такав приговор може имати одређени значај, али није
одлучујући. Оно што је одлучујуће је да ли се сумње које су довеле до
приговора могу сматрати објективно оправданим.
(99) Према мишљењу суда, чињеница да је вештак службеник
полиције, сама по себи не оправдава примедбу да ће он бити неспособан
за поступање са одговарајућом непристрасношћу. Сматрати другачије би
у многим случајевима установило неприхватљива ограничења суду да
прибави мишљење и налаз вештака који је службеник полиције."
Треба напоменути и то да је ЕСЉП имао у виду и изјашњавање
вештака на главном претресу, између осталог, и о томе да ли је било ко на
њих вршио притисак, при чему су окривљени на главном претресу имали
прилику да вештаке испитају о евентуалном сукобу интереса, довољности
материјала за вештачење или недостацима у методологији израде налаза,
па након испитивања одбрана није имала никакве примедбе на њихово
поступање у смислу приговора да начин на који су они вршили своју
дужност није био непристрасан и независтан.
Разматрајући даље основаност представке, ЕСЉП је закључио и
да предмет вештачења (анализа супстанце), па ни само вештачење није ни
у каквој вези са послодавцем вештака (Министарство унутрашњих послова Македоније), нити да је било ко вршио притисак на вештаке приликом
њиховог рада (што су они изјавили пред судом).
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На крају је ЕСЉП закључио да према свему наведеном не сматра
да одређивање службеника полиције за вештака представља повреду једнакости оружја у оквиру права на правично суђење, а да одлука домаћег
суда да одбије предлог одбране за ново вештачење које би извршио страни или домаћи вештак (кога одбрана и није именовала), спада у домен
овлашћења домаћег суда у оквиру доношења одлука. Према томе, није ни
било повреде одредбе члана 6. Конвенције.
Осим оцене о непристрасности и независности вештака, ЕСЉП се
посебно бави и питањем положаја вештака, односно њихове процесне
улоге. Процесна улога се не односи на садржину ни форму вештачења
(експертизе), већ на могуће различите улоге и значај вештака у кривичном
поступку у зависности од стране која је предложила, односно одредила
вештака у току поступка.
У предметима Бенич против Аустрије (Bönisch v.Austria
no.8658/79-06.05.1985.g.) и Брандштетер против Аустрије (Brandstetter
v.Austria, 28.08.1991.g.) ЕСЉП је успоставио одређена правила када се
као докази користе вештачења и указао на могуће разлике у процесној
улози између вештака тужилаштва и вештака одбране, закључујући да
мора постојати исти третман у оба случаја по основу права на правично
суђење. При томе је наглашено да се ово правило разматра само када
постоји оправдана сумња у односу на независност и непристрасност
вештака тужилаштва.
У предмету Бенич против Аустрије, поступак је вођен пред
аустријских судовима против господина Бенича због тога што је димљено
месо које је он производио у свом предузећу садржало недозвољено велику количину бензопирена која је била штетна за здравље. На основу налаза вештака – директора Савезног института за контролу хране подигнута
је оптужница због кршења прописа при припремању меса. У току кривичног поступка тај вештак - кога је суд одредио- је дао и исказ. Њему
супротстављен исказ дао је у својству сведока одбране директор Института за хигијену и технологију меса, који је ангажован од стране одбране. У
својој представци Суду, апликант-окривљени је тврдио да вештак и његов
сведок нису имали исти третман чиме је дошло до кршења одредбе члана
6. Европске конвенције о људским правима. Његове примедбе на поступање аустријских судова огледале су се у следећем:
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- пристрасност на страни директора Института за контролу хране – суд
га је одредио за вештака иако је у суштини његово вештачење довело до подизања оптужнице против окривљеног, иако, према аустријском закону, има
доминантну улогу у кривичном поступку – као вештак кога је одредио суд;
- вештак одбране – директор Института за хигијену је имао положај сведока, а не вештака (што је супротно принципу једнакости оружја у
оквиру члана 6. Европске конвенције о људским правима).
- поред тога, према аустријском закону о кривичном поступку
само тужилац и бранилац окривљеног имају право да постављају питања
сведоцима и вештацима, а суд може омогућити вештацима да испитују
сведоке и окривљене, док сведоцима то није дозвољено.
ЕСЉП је закључио да је дошло до повреде члана 6. став 1. и став
3(д). Повреда члана 6. став 1. је у статусу директора Института за контролу хране који је одређен за вештака, у односу на експерта одбране који је
само сведок - упадљиво другачији. Вештак одбране је третиран као "сведок – вештак" и према том правилу има положај сведока, као и остали
сведоци, док је директор Института за контролу хране користио већа
овлашћења према аустријском закону, која знатно премашују положај сведока – у томе је очигледан пропуст у једнакости положаја вештака одбране и вештака кога је суд одредио.
Налазећи да је повређена и одредба члана 6. – став 3(д) ЕСЉП је
закључио да се не може ослонити само на терминологији коју нуди аустријски закон у погледу вештака (експерт) већ мора размотрити положај вештака у кривичном поступку, а имајући у виду начин на који он обавља своју
дужност. С тим у вези, директор Института за контролу хране је написао
извештај на основу кога је тужилаштво започело кривични поступак против
господина Бенича. Када је накнадно, он постављен за вештака од стране
суда, према одредбама аустријског закона он је имао дужност да објасни и
допуни налаз или мишљење Института. У таквој ситуацији, оправдан је
утисак који окривљени има у погледу непристраности вештака – да његов
положај није положај вештака као непристрасног учесника, већ пре положај
сведока оптужбе. У принципу његово испитивање на главном претресу није
искључено Европском конвенцијом за људска права, али принцип једнакости оружја као део права на правично суђење захтева једнак положај приликом испитивања сведока оптужбе, као и било кога ко је позван од стране
одбране за саслушање у било ком својству.
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У предмету Брандштетер против Аустрије, представка је поднета због повреде права на правично суђење прописано одредбом члана 6.
Европске конвенције о људским правима. У једном од предмета који чини
део представке, радило се о томе да је господин Брандштетер оптужен да
је продавао разблажено вино, односно "имитацију вина", што је супротно
аустријским прописима.
Догађај је започео тако што је Савезни инспектор посетио његову
винарију и узео три врсте узорака из два танка вина из 1982. године. Након
што је оставио два "контра узорка" окривљеном, инспектор је послао два
службена примерка Савезном институту за пољопривреду - на испитивање.
Тај Институт је сачинио извештај о резултатима хемијске анализе узорака.
Хемијском анализом показан је необично низак степен природних екстраката и минерала, па је закључено да је вино у узорцима разређено водом,
што је противно аустријским прописима о вину. На основу овог извештаја
јавни тужилац је започео поступак против господина Брандштетера.
Господин Брандштетер као окривљени је ангажовао вештака –
господина Ниснера, запосленог у Институту за храну, да испита "против
узорке" који су били код њега. Вештак одбране – господин Ниснер је анализирао узорке и дошао до другачијег закључка од закључка вештака
оптужбе. На првом саслушању пред судом окривљени је негирао кривицу
и тражио од суда да одреди ново вештачење. Суд је одредио господина
Бандиона из Института за пољопривреду који није био укључен у прву
анализу и доношење закључака тог Института. Анализу је поново радио
Институт за пољопривреду, овог пута под надзором господина Бандиона
који је дошао до сличног закључка као први вештак истог института.
На рочишту је окривљени стављао примедбе о методологији узимања узорака и начину рада, те су, на његов предлог саслушани сведоци,
да би окривљени у приговору нагласио и то да је господин Бандион чврсто повезан са Институтом за пољопривреду, због чега није објективан у
односу на прву анализу тог института, већ тај налаз подржава својим
налазом, насупрот налаза господина Ниснера из Института за храну, који
је вештак одбране. Због тога је окривљени предложио ново вештачење.
Суд је одбио предлог за ново вештачење, те окривљеног осудио за прекршај по Закону о вину. Доносећи одлуку, суд је прихватио налаз вештака
кога је суд одредио. Жалба окривљеног је одбијена и другостепени суд је
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нашао да је господин Бандион-судски вештак-био непристрасан, а да ново
вештачење није потребно.
Разматрајући поступање вештака, по питању повреде принципа
"једнакости оружја" и права на испитивање сведока оптужбе, постављених у представци апликанта, Европски суд за људска права је у погледу
саслушања вештака нашао:
- иако се према дословном тумачењу члана 6. став 3(д) Конвенције
односи на сведоке, а не на вештаке, гаранције дате у том члану представљају конститутивни елемент права на правично суђење обухваћен чланом 6. став 1. ове Конвенције;
- у конкретном случају, што се тиче непристрасности и независности судског вештака-господина Бандиона, ЕСЉП је нашао: "сама чињеница да је вештак запослен у истом Институту као вештак на чијем је налазу
заснована оптужба, сама по себи не оправдава бојазан да ће он поступати
са прописаном независношћу. Сматрати другачије би у многим случајевима поставило неприхватљива ограничења судовима када одређују вештачења. Суд осим тога указује да у конкретном предмету одбрана није ни
ставила примедбе које се односе на објективност вештака, све до достављања његовог извештаја који није био у интересу одбране, када је приговорено да је вештак повезан са Институтом за пољопривреду. Сама чињеница да је господин Бандион запослен у том Институту не оправдава став
да њега треба сматрати сведоком оптужбе, нити из предмета произилази
закључак да је он имао такав положај;
- право на правично суђење не захтева да домаћи суд мора на захтев одбране одредити другог вештака када мишљење вештака кога је суд
одредио подржава став оптужбе, па према томе, одбијање предлога одбране да позове за сведока господина Ниснера или да одреди ново вештачење, не чини поступак у целини неправичним.
С тога је ЕСЉП закључио да није дошло до повреде члана 6. ст. 1
у вези ст. 3(д) Конвенције.
Према томе, иако окривљени мора имати право да се упозна и
оспорава сав материјал – доказе који подржавају оптужбу, ипак у случају
вештачења на коме је оптужба заснована, окривљени нема апсолутно право на одређивање новог вештачења. То право окривљени има онда када се
вештак може сматрати сведоком оптужбе. Вештак постаје сведок оптужбе
онда када постоји сумња у његову независност.
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Закључак
Финансијски форензичар је према Закону лице са одређеним нивоом стручног знања које помаже јавном тужиоцу у анализи токова новца и
финансијских трансакција у циљу кривичног гоњења.
Резултат рада финансијског форензичара је извештај о анализи
документације и других доказа, који се доставља јавном тужиоцу, из чега
следи закључак да ће и одлуку о даљем поступању јавни тужилац донети
ослањајући се, у великом броју случајева, на извештај финансијског
форензичара. Могуће је, и дозвољено, да анализи документације следи
закључак о законитости предметног пословања односно усклађености са
одговарајућим прописима или правилима поступања. Када је такав извештај, чији је предмет анализа превасходно писмених доказа – основ оптужбе, онда је обавеза јавног тужиоца да и тај извештај, уз писмене доказе,
предочи окривљеном. Тиме испуњава своју дужност да окривљеном омогући да се упозна са свим доказима који га терете, а и да му да могућност
да се упозна са методологијом израде извештаја, начином прикупљања
документације и самом документацијом која је предмет анализе. Окривљени има право да након упознавања са доказима - ставља примедбе,
поставља питања и сам предлаже документацију која би могла бити предмет анализе финансијског форензичара. Супротно поступање би могло
довести до питања повреде одредбе члана 303. ЗКП, али и повреде права
на правично суђење из члана 6. Конвенције.
Према томе, објављивање извештаја финансијског форензичара и
његово третирање као доказа у кривичном поступку од стране јавног
тужиоца, представља право окривљеног, јер, уколико већ постоји и чини
основ за оптужбу, онда мора окривљеном бити доступан. Задржавање
извештаја финансијског форензичара ван списа би могло поставити питање нарушавања права на правично суђење за окривљеног.
Из овога логично следи и обавеза испитивања финансијског
форензичара у току кривичног поступка.
Иако садржински – извештај финансијског форензичара може у
потпуности одговарати налазу и мишљењу судског вештака исте струке –
према субјективним и објективним критеријумима, ипак положај финансијског форензичара није изједначен са положајем судског вештака- како
је он одређен ЗКП-ом и Законом о судским вештацима, због чега, за сада,
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финансијски форензичар не може имати формални статус судског вештака у кривичном поступку.
Ипак, применом одредбе члана 300. став 9. ЗКП финансијском
форензичару се може признати статус стручног лица. У том својству
финансијски форензичар може бити испитан у истрази и на главном претресу. Он има обавезу одговарања на питања у вези са својим анализама и
извештајима, а закључке може допунити уколико су му предочени нови
докази. Његово испитивање и читање извештаја, као део доказног поступка не искључује могућност предлагања вештачења.
Приликом одлучивања о одређивању вештачења, суд ће имати у
виду степен стручности финансијског форензичара – који је, према законским одредбама, најмање истог нивоа као судског вештака, методологију
рада, и јасноћу и прецизност одговора на питања. Пре одлуке о вештачењу у таквој ситуацији, суд би од финансијског форензичара требало да
затражи одговоре на она питања која би требало, поставити судском
вештаку. Тек уколико се испостави да финансијски форензичар није у
могућности да одговори на сва питања, и суд закључи да је вештачење
неопходно, прихватиће предлог и одредити вештачење. У том случају
налаз и мишљење вештака има онај значај који му ЗКП одређује, а извештај финансијског форензичара такође остаје као доказ, с тим што, у тој
ситуацији финансијски форензичар, ако је испитан као сведок, по правилу
не би требало да буде стручни саветник јавном тужиоцу.
Питање непристрасности и независности стручног лица које је
најчешће постављано у односу на финансијског форензичара, имајући у
виду чињеницу да финансијски форензичар представља део јавног тужилаштва у коме је запослен, решиће се према одредбама ЗКП-а које се
односе на изузеће (чл. 42. ЗКП), при томе имајући у виду критеријуме које
има и ЕСЉП у погледу ове околности, а који су у овом раду наведени.
На овај начин, по мишљењу аутора овога рада оствариће се ефикаснији кривични поступак са мање трошкова, уз потпуно поштовање права
окривљеног у кривичном поступку.
Напомена аутора:

У изради овога рада у делу "Упоредна пракса", коришћена је преписка са госпођом Арвиндер Самбеиекспертом Савета Европе
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Здравка Ђурђевић,
судија Апелационог суда у Београду

КРИВИЧНО ДЕЛО ПОРЕСКА УТАЈА
У СУДСКОЈ ПРАКСИ
"Доходак царски соће, и намет и харач да даје
сваки човек: Кабао жита, половина чиста, а половина
припроста, или перпер у новцу, а рок томе житу да се
усипа на Митров-дан, а други рок на Рођење Христово,
аколи соћа властелин не да на те рокове, властелин тај
да се свеже на царском двору и да се садржи докле не
плати двојином".
Члан 198. Душановог законика
Кривично дело пореска утаја је сложено фискално кривично дело,
једно од најважнијих кривичних дела из групе кривичних дела против
привреде чији предмет заштите су јавни приходи које држава остварује
преко пореза. Императив сваке државе је, ефикасна наплата пореза, а од
каквог је то економског и политичког значаја за једну земљу, говори и
чињеница да је ова обавеза предвиђена члан 91. Устава Републике Србије,
који предвиђа општу обавезу плаћања пореза и других дажбина. Дакле,
нема сумње, да је откривање и санкционисање учинилаца овог кривичног
дела од изузетног значаја за сваку државу.
Међутим, у досадашњој судској пракси, када је у питању ово кривично дело, јавиле су се бројне недоумице које ово кривично дело чине
тешко доказивим, прво код јавних тужилаца, приликом одлучивања да ли
ће гонити учиниоце, а потом и код судија када треба применити одредбу
члана 229. КЗ, што за последицу има релативно мали број осуђујућих пресуда, нарочито оних на затворске казне и велик број ослобађајућих пресуда, а неретко и одбијајућих, услед наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења. У теорији кривичног права, сусрећемо се са бројним
радовима на ову тему, који третирају теоретски аспект дефиниције кри92
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вичног дела пореска утаја, што често није од практичне користи за судије
који се у пракси релативно често сусрећу са овим кривичним делом. Судска пракса у Србији, када је у питању ово кривично дело, често је неуједначена и разуђена, што често ствара недоумице код тужилаца и самих
судија када се сусрећу са овим делом.
Задатак овог рада, није да да одговоре на сва спорна правна питања и дилеме са којима се судска пракса сусреће, већ да се из угла дугогодишњег судије практичара, осврне на ранију и актуелну судску праксу
када је у питању ово кривично дело и укаже на проблеме у практичној
примени истог, са освртом на одредбу члана 229. Кривичног законика
(''Службени гласник РС'' бр. 85/05... 108/14) будући да још увек нема
судске праксе за кривично дело пореска утаја из члана 225. Кривичног
законика са изменама и допунама које су ступиле на снагу 01.03.2018.
године.
Најчешћи проблеми који су се јављали у досадашњој судској
пракси, везано за примену члана 229. КЗ су следећи:
- квалификација кривичног дела- када се ради о једном а када
о продуженом кривичном делу;
- рачунања рокова застарелости, када је у питању продужено
кривично дело и "обично"кривично дело;
- шта се сматра законито стеченим приходом;
- доказивања субјективног елемента-намере да се избегне плаћање пореза, доприноса и др. дажбина.
Кривично дело пореска утаја дефинисано трајним глаголом "ко
даје лажне податке" а члан 112. тачка 30. КЗ прописује, да када је радња
кривичног дела одређена трајним глаголом сматра се да је дело учињено
ако је радња извршена једном или више пута.
У досадашњој судској пракси, преовлађујући је став, да уколико су
радње извршења предузете у истој фискалној - пореској години, иако је у
питању више кривично-правних радњи, да се ради о једном "обичном" кривичном делу, а уколико се ради о кривично-правним радњама - сада кривичним делима, извршеним у блиској временској повезаности у току више
фискалних година, ради се о продуженом кривичном делу пореска утаја.
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Међутим, о оваквом правном ставу би се могло дискутовати,
будући да је ово кривично дело у закону одређено трајним глаголом, тако
да се у новијој судској пракси, могу срести и одлуке, где радња извршења
обухвата период од више година, а дело се квалификује као једно "обично", а не продужено кривично дело, што је од значаја код рачунања рокова застарелости.
Врховни касациони суд је на заједничкој седници представника
свих Апелационих судова и кривичног одељења Врховног касационог
суда дана 06.07.2017. године разрешио спор по питању рачунања рокова
застарелости код продуженог кривичног дела закључивши: "Када је у
питању рачунање рокова застарелости код продуженог кривичног дела
које обухвата кривична дела чије је битно обележје новчани износ, у ситуацији када суд примењује одредбу члана 61. став 5. КЗ због чега радње
извршења продуженог кривичног дела губе кривично-правну самосталност, застарелост кривичног гоњења се може ценити само у односу на
кривично дело као целину према збиру износа оствареног појединачним
делима и одговарајућом квалификацијом у оквиру временског периода
извршења кривичног дела па до последње радње, а не посебно у односу
на појединачне радње које су ушле у састав продуженог кривичног дела."
Ако би се радило о једном "обичном" кривичном делу са више
радњи (с обзиром да се ради о трајном кривичном делу), а према ставу
аутора овог рада, рокови застарелости се рачунају, у односу на последњу
радњу извршења.
Такође, у судској пракси доказивање субјективног елемента-намере да се потпуно или делимично избегне плаћање пореза, доприноса или
других прописаних дажбина не ретко, је прилично тежак посао, како због
непостојања документације, честог позивања окривљених на правну заблуду због непознавања прописа јер се баве другим професијама, затим да су
они само формални власници фирме, да су по сваку цену желели да одрже
ликвидност фирме и сачувају запослене исплатом зарада "на руке", да су
вођење пословних књига и обрачун пореза поверили стручним лицима,
агенцијама и сл. У пракси, јавни тужилац ретко доказује овај законски елемент дела, а судови олако преко овог прелазе, тако што се у образложењу
наводи да се намера окривљеног да избегне плаћање пореза претпоставља,
или се не наводе разлози из којих се утврђује намера, што за последицу
има, доношење ослобађајућих пресуда или укидање осуђујућих.
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Кривично дело пореска утаја
према старом Кривичном законику
Члан 229. КЗ предвиђа:
(1) Ко у намери да потпуно или делимично избегне плаћање пореза, доприноса или других прописаних дажбина, даје лажне податке о
законито стеченим приходима, о предметима или другим чињеницама
које су од утицаја на утврђивање оваквих пореза или ко у истој намери у
случају обавезне пријаве, не пријави законито стечен приход, односно
предмете и друге чињенице које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза, или ко у истој намери на други начин прикрива податке који се
односе на утврђивање наведених обавеза, а износ обавезе чије се плаћање избегава прелази 150.000,00 динара, казниће се затвором од шест
месеци до пет година и новчаном казном.
(2) Ако износ обавезе из става 1. овог члана чије се плаћање избегава прелази 1.500.000,00 динара,
учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.
(3) Ако износ обавезе из става 1 овог члана чије се плаћање избегава прелази 7.500.000,00 динара,
учинилац ће се казнити затвором од две до десет година и новчаном казном.
Кривично дело пореска утаја према новом Кривичном законику
Члан 225. КЗ предвиђа:
(1) Ко у намери да он или друго лице потпуно или делимично
избегне плаћање пореза, доприноса или других прописаних дажбина, даје
лажне податке о стеченим приходима, о предметима или другим чињеницама које су од утицаја на утврђивање оваквих обавеза или ко у истој
намери, у случају обавезне пријаве, не пријави стечени приход, односно
предмете или друге чињенице које су од утицаја на утврђивање оваквих
обавеза или ко у истој намери на други начин прикрива податке које се
односе на утврђивање наведених обавеза, а износ обавезе чије се плаћање
избегава прелази 500.000,00 динара,
казниће се затвором од шест месеци до пет година и новчаном
казном.
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(2) Ако износ обавезе из става 1 овог члана чије се плаћање избегава прелази 1.500.000,00 динара,
учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година и новчаном казном.
(3) Ако износ обавезе из става 1 овог члана чије се плаћање избегава прелази 7.500.000,00 динара,
учинилац ће се казнити затвором од три до десет година или новчаном казном.
На први поглед, законодавац је новелираном одредбом члана 225.
КЗ желео да олакша откривање и санкционисање учинилаца кривичног
дела пореска утаја изостављајући из законског описа појам "законито стеченог прихода" већ говори само "стеченом приходу", што ће надајмо се,
олакшати доказивање овог кривичног дела и отклонити досадашње недоумице, када је овај појам у питању.
Међутим, за основни облик овог кривичног дела из става 1. повећан новчани износ пореза чија се утаја врши, са износа од 150.000,00
динара на 500.000,00 динара, што би било повољније по окривљеног, а
што се тиче кривичне санкције нови Кривични законик за квалификовани
облик овог кривичног дела из ст. 3 предвиђа казну затвора од три до десет
година и новчану казну, уместо досадашњих две до десет година, што је
неповољније по окривљеног.
Ново законско решење, у пракси ће изазвати недоумицу у погледу
примене блажег закона, када је у питању ово дело, јер је нови закон
повољнији по окривљеног само у односу на основни облик јер је повећан
имовински цензус, док је у осталом делу неповољнији, тако да на судској
пракси остаје да се одреди у погледу оцене који закон је блажи, сто значи
да ћемо се још увек сусретати са старим проблемима везано за примену
члана 229. КЗ.
I Проблеми правне квалификације и рачунања рокова застарелости
у судској пракси
I Проблем правне квалификације у судској пракси
У судској пракси појавило се као спорно питање да ли се у случају
постојања више засебних кривичних дела пореска утаја из члана 229. став
1. КЗ извршених од стране истог лица у временској повезаности у периоду од једне или више фискалнх година, има говорити о једном кривичном
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делу пореска утаја, будући да је кривично дело означено трајним глаголом, као што је то случај и са кривичним делом недавање издржавања,
грађење без грађевинске дозволе и сл, или се може говорити о конструкцији продуженог кривичног дела сходно члану 61. КЗ.
По овом питању, судска пракса у судовима у Србији се различито
изјашњавала.
Тако, у пресуди Врховног суда Србије Кж. 2570/62 од 13.12.1962.
године каже се да "кривично дело пореска утаја извршено у временском
периоду од неколико година има се сматрати продуженим кривичним
делом, само у случају ако свако од појединачних дела садржи обележја
кривичног дела пореска утаја, тј. да износ утајеног пореза мора у свакој
пореској години прећи износ од 5.000.000,00 динара".
Према одлуци Основног суда у Сомбору К. 1881/10 од 16.03.2011.
године окривљени је оглашен кривим због необрачунавања и неплаћања
пореза и доприноса ПИО приликом извршених исплата поклона у новцу и
исплата зарада у роби у две календарске године 2008. и 2009. године, па је
следствено томе и сума утајеног пореза исказана у укупном износу од
221.766,31 динар.
Међутим, у овом случају, по ставу Апелационог у Новом Саду у
решењу Кж1. 2739/11 од 15.04.2013. године неприхватљиво је да се сабирају поједи начни износи, како следи из образложења ове одлуке "Без
претходног разграничења исплаћених новчаних износа и зарада у роби за
сваку од календарских година посебно за који није извршен обрачун и
уплата пореза и доприноса ПИО није могуће утврдити да ли се уопште
инкриминисаним радњама окривљеног који се односе на сваку поједину
од наведених календарских година исцрпљују сва законска обележја наведеног кривичног дела, с обзиром на суму утајеног пореза у тој календарској години, а самим тим у вези и да ли има евентуално основа за ослобађање окривљеног од оптужбе на основу члана 355. тачка 1. ЗКП, а не
изреком побијане пресуде по основу члана 355. тачка 2. ЗКП због недостатка доказа да је ово дело извршено управо на начин како је то описано
у оптужном акту".
У пресуди Апелационог суда у Крагујевцу Кж1. 4670/10 од
24.09.2010. године изражен је став да када окривљени у току три пореске
године није обрачунао ни уплатио порез по одбитку чији износ је у две
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пореске године био већи од 1.500.000,00 динара, окривљени је извршио
продужено кривично дело пореска утаја из члана 229. став 2. у вези става
1. Кривичног законика.
Сличан став је изражен и у одлуци Врховног касационог суда
Кзз.715/16 од 15.06.2016. године где је наведено "да је објективно обележје кривичног дела пореска утаја из члана 229. став 1. КЗ је износ обавезе –
пореза чије се плаћање избегава (да прелази износ од 150.000,00 динара) у
једној календарској години која представља фискалну, односно пословну
годину. (..) Према одредби члана 5. Закона о порезу на доходак грађана
годишњи порез на доходак грађана плаћа се по решењу надлежног пореског органа на доходак остварен у календарској години. Одредбом члана
41. став 5. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС'', бр. 80/2002 и 55/2004'') који је важио у време извршења предметног кривичног дела, прописано је да се појединачна пореска
пријава за порез по одбитку за сваког пореског обвезника, односно пореског плаца означава њиховим ПИБ-ом, односно означена њиховим ПИБом подноси пореској управи једном годишње, а најкасније до 31. јануара
за претходну годину. (..) Имајући у виду цитиране законске одредбе
Врховни касациони суд налази да се радње извршења једног кривичног
дела пореска утаја из члана 229. став 1. КЗ, као и пореске обавезе чије се
плаћање избегава, а што је законске обележје предметног кривичног дела,
морају посматрати у оквиру временског периода од једне фискалне године, односно календарске године, те се самим тим не могу сабирати појединачни износи и пореских обавеза чије се плаћање избегава у четири
календарске године. Као време извршења кривичног дела пореске утаје из
члана 229. став 1. КЗ за које је окривљени оглашен кривим првостепеном
пресудом, означе временски период који обухвата четири фискалне године (од 08.04.2008. до 11.11.2011. године), то би се имајући у виду напред
наведено по становишту Врховног касационог суда по правилној примени
кривичног закона у конкретном случају радило о кривичном делу пореска
утаја у продуженом трајању''.
Када се радња извршења кривичног дела предузима у оквиру једне
календарске године према пресуди Окружног суда у Нишу Кж. 1001/06
кривично дело пореска утаја квалификује се као једно кривично дело, јер
"у конкретном случају привидног реалног стицаја радња извршења одређена је тако да може да се предузима једном или више пута и да у сваком
98

Кривична секција
случају проузрокује последицу, тако да је поступање окривљеног сваког
месеца и при свим исплатама радницима у периоду од 10.06. до
25.08.2005. године, у току исте фискалне године, извршено са умишљајем
у намери да се сукцесивно при месечним исплатама за више незаконитих
исплата давањем лажних података оствари последица дела избегавање
плаћања пореза, доприноса и других прописаних дажбина што је проузроковало наступање те последице тако да се поступањем окривљеног не
остварују обележја више кривичних дела већ једног кривичног дела пореске утаје''.
Међутим, у судској пракси постоје и другачији примери, изражени
у ставу да пошто је радња извршења кривичног дела пореска утаја означена трајним глаголом, нема места конструкцији продуженог кривичног
дела, већ се радње извршења извршене у више фискалних година квалификују као једно кривично дело, а што је од значаја приликом рачунања
рокова застарелости.
Такав став, изражен је у пресуди Основног суда у Обреновцу
К.бр.100/14 која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду
Кж1.1961/16 где су два окривљена оглашени кривим да су у временском
периоду од 10.06.2005. године па до 10.10.2006. године извршили више
кривично-правних радњи квалификованих као једно кривично дело пореска утаја из члана 229. став 3. у вези става 1. у вези члана 33. КЗ.
II Застарелост
Везано за проблем правне квалификације у судској пракси, појављује се и проблем рачунања рокова застарелости код кривичног дела
пореска утаја.
Према пресуди Врховног суда Војводине Кж.8/81 од 22.10.1982.
године, апсолутна застарелост кривичног гоњења одвојено тече за сваку
радњу која улази у састав продужен кривичног дела пореска утаја.
Према ставу Врховног касационог суда израженом у одлуци
Кзз.196/16 од 14.04.2016. године "код продуженог кривичног дела време
апсолутне застарелости кривичног гоњења рачуна се засебно за сваку кривично-правну радњу која је ушла у састав продуженог кривичног дела, а
не према временски последњем извршеном кривичном делу".
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Међутим, у судској пракси сусрећу се и супротни примери када је
у питању продужено кривично дело пореска утаја, где се рокови застарелости рачунају од дана последње радње извршења.
Такође, спорно је уколико се ради о једном кривичном делу
које се састоји од из више кривично-правних радњи, односно кривичних дела, извршених током више година, поставило се као спорно
питање рачунања рока застарелости.
Тако, у пресуди Основног суда у Обреновцу К. 156/12 од
02.02.2017. према којој је окривљени оглашен кривим да је у периоду од
01.10.2005. до 10.09.2007. давао лажне податке који су од утицаја на утврђивање обавезе плаћања пореза, а која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1.751/17 од 27.06.2017. изражен је став, да је "кривично дело пореска утаја из члана 229. став 2. у вези става 1. КЗ по својој
природи трајног карактера, јер је то дело чија последица траје одређено
време и трајање последице улази у појам кривичног дела и дело као такво
траје све док траје последица односно док траје противправно стање,
посебно имајући у виду да из чињеничних навода произилази да је
окривљени поступао са јединственим умишљајем у односу на све радње
за које се терети". Овакав став подржан је и кроз одлуку Врховног касационог суда Кзз.1278/17 од 14.12.2017.
III Законито стечен приход
Да би постојало кривично дело пореска утаја, према старом Кривичном законику неопходно је да се ради о законито стеченим приходима, о којима се дају лажни подаци ради избегавања плаћања пореза, па ако
је нпр. у поступку утврђено да се ради о тзв. продаји на црно, или о продаји робе непознатог порекла, дакле о незаконито стеченим приходима не
би се могло говорити о овом кривичном делу.
Управо ова одредница "законито стеченог прихода" стварало је
многе проблеме. недоумице и забуну у досадашњој судској пракси, што је
имало за последицу релативно мали број оптужења и велик броја ослобађајућих пресуда. Овај проблем донекле ће бити превазиђен најновијим
изменама Кривичног законика, где се из законског описа кривичног дела
пореска утаја, изоставља придев "законито" стечен приход, већ се говори
само " стеченим приходима", што значи да се ступањем на снагу Закона о
изменама и допунама Кривичног законика, уводи обавеза плаћања пореза,
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доприноса и других дажбина на све приходе, што не значи и на приходе
стечене кривичним делом.
Када је у питању овај проблем, старија и новија судска пракса су
се различито изјашњавале, при чему је у новијим одлукама које је подржао и Врховни касациони суд, приметно становиште, да се појам "законито стеченог прихода" флексибилније тумачи, што ће бити илустровано
примерима из судске праксе који следе.
Тако на пример, у решењу Апелационог суда у Нишу, Кж1.
бр.431/10 каже се да "Ако је приход био законит а нису плаћени одговарајући порези, онда се може радити о кривичном делу пореске утаје, а ако приход није био законит онда се може радити о неком другом кривичном делу, у
ком случају се тај приход не може опорезивати већ се мора одузети".
У пресуди Општинског суда у Параћину К. бр.280/07 и пресуди
Апелационог суда у Крагујевцу, Кж1.2666/10 од 7.09.2010. изражен је
став да "Када је првостепени суд у изреку пресуде унео утврђење да је
окривљени набављену робу продавао" на црно", што значи на
недозвољен и противправан начин, и такве радње квалификовао као кривично дело пореске утаје, учинио је изреку пресуде неразумљивом и противречном самој себи."
Надаље, према пресуди Апелационог суда у Београду Кж1. 253/18
којом је потврђена пресуда Основног суда у Ваљеву К. 578/17 од
27.12.2007. године којом је окривљени С.М. на основу одредби члана 423.
став 1. тачка 2. ЗКП ослобођен од оптужбе да је извршио продужено кривично дело пореска утаја из члана 229. став 3. у вези са ставом 1. КЗ у
вези члана 61. став 5. КЗ, а окривљени Г.И. ослобођен од оптужбе да је
извршио исто кривично дело помагањем. Према образложењу цитиране
пресуде, првостепени суд је као неспорно утврдио да између окривљених
није било стварног пословног односа, већ да је у питању фиктивно пословање које је имало за циљ да лажно представи постојање пословних односа између наведених предузећа. Следом изнетог, правилно је првостепени
суд закључио да није било доказа да су окривљени свако понаособ извршили кривична дела која им се оптужбом стављају на терет, будући да је
због извршења кривичног дела пореска утаја из члана 229. став 3. у вези
са ставом 1. које се окривљеном Г.И. ставља на терет у помагању неопходно да се ради о законито стеченим приходима, за шта у току поступка
није било доказа, будући да током поступка није могло неспорно утврди101
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ти да се у конкретном случају ради о законито стеченим приходима из
чега следи правилан закључак првостепеног суда да нема доказа да су
окривљени извршили кривична дела те их је сходно одредби члана 421.
став 1. тачка 2. ЗКП ослободио од оптужбе.
Надаље, у пресуди Апелационог суда у Београду Кж1. 373/18 од
23.04.2018. године, којом је потврђена пресуда Другог основног суда у
Београду К. 11486/10 од 25.12.2017. којом је окривљени сходно члан 423.
тачка 1. ЗКП ослобођен од оптужбе да је извршио кривично дело пореска
утаја из члана 229. став 3. у вези става 1. КЗ, изражен је став "да предмет
извршења наведеног дела може бити само законито стечен приход, који се
везује за законито стечене приходе, (..) а не и за оне који су стечени на
противправан начин, јер из налаза вештака економске струке произилази
да се није могло утврдити како је окривљени давао изјаве својим добављачима, да је роба намењена за даљу продају јер окривљени није водио књиговодствену документацију и није евидентиран промет у пословној документацији предузећа, док је на главном претресу вештак навео да се роба
која је фактурисана нигде не појављује као роба већ, су то неистините
фактуре и да су остале изјаве фалсификоване и да се ти правни послови
нису ни остварили, а ради се о симулованим пословима из чега произилази правилан закључак да се у конкретном случају не ради о законито стеченим приходима".
Према пресуди Апелационог суд у Београду Кж1. 257/17 од
04.04.2017. године којом је потврђена пресуда Првог основног суда у Београду К.бр. 6827/11 од 03.11.2016. године, којом је окривљена на основу
одредбе члана 423. став 1. тачка 1. ЗКП ослобођена од оптужбе да је извршила кривично дело пореска утаја из члана 229. став 2. у вези става 1.
Према ставу Апелационог суда "првостепени суд је правилно закључио да
се у конкретном случају ради о фиктивном правном послу између са једне
стране предузећа окривљене и са друге стране предузећа "Artel Ilena Still"
те да се ради о тзв. фиктивним тј. лажним рачунима која су ова предузећа
проследила предузећу окривљене због чега се према правилном закључку
првостепеног суда не може говорити о законито стеченим приходима".
Управо овакав став изражен је и у пресуди Апелационог суда у
Београду Кж1.1576/16. од 20.02.2017. где је део описа радњи кривичног
дела пореска утаја из члана 229. став 2. у вези става КЗ које је окривљеном стављено на терет, изостављен јер је претходно утврђено да је овај
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део износа утајеног пореза остварен извршењем кривичног дела из члана
238. став 1. тачка 4. КЗ.
Када је у питању природа стеченог прихода у судској пракси је
честа ситуација да је окривљени власник предузећа које поседује ПИБ
број које је уредно регистровано код надлежних државних органа, које
послује са фантомским фирмама или на основу лажне пословне документације тако што од тих фирми набавља разну робу широке потрошње са
пореским изјавама да је иста намењена даљем промету и тиме стиче право
на повраћај ПДВ односно порески кредит, или ситуација када има уредну
улазну документацију али не и излазну, дакле робу продаје "на црно",
поставља питање да ли се овде ради о законито стеченом приходу или не.
По ставу аутора овог рада, у ситуацији када је окривљени власник
предузећа које легално послује на територији Републике Србије, има свој
ПИБ, адресу, запослене, пословни простор и сл. које је регистровано за
промет робе широке потрошње, а не ради се о роби чији промет је забрањен или ограничен, (лекови, отрови, оружје и сл.)и остварује приходе из
законите делатности, па кад такво предузеће од другог правног субјекта
који је у систему ПДВ-а на законит начин набавља робу, а потом исту
прода "на црно" дакле, без излазне документације, не може се говорити о
незаконито стеченом приходу, јер је то приход који је настао из легалне
активности предузећа окривљеног зашта је оно и регистровано, у складу
са позитивним прописима наше земље.
На сличном ставу су и следеће одлуке:
Према пресуди Врховног касационог суда Кзз112/2013 од
17.10.2013. године, усвојен је захтев за заштиту законитости Републичког
јавног тужиоца као основан и утврђује се да је правноснажном пресудом
Апелационог суда у Новом Саду Кж1. 3055/12 од 14.05.2013. године у
корист окр. З.Ј. повређен закон – члан 439. тачка 1. ЗКП у вези члана 222.
став 1. КЗ. Наиме, према образложењу наведене пресуде", пресудом
Основног суда у Сомбору К.бр. 154/11 од 27.04.2012. године окривљени
З.Ј. оглашен је кривим због кривичног дела пореска утаја из члана 229.
став 1. КЗ. Пресудом Апелационог суда у Новом Саду Кж1. 3055/12 од
14.05.2013. године поводом жалбе а по службеној дужности, преиначена
је првостепена пресуда и окр. З.Ј. ослобођен од оптужбе за кривично дело
пореска утаја из члана 229. став 1. КЗ са образложењем да недостаје један
од битних елемената наведеног кривичног дела – законито стечен приход.
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У образложењу своје одлуке другостепени суд наводи да је окривљеном
стављено на терет да је ... у намери да делимично избегне плаћање пореза
на додату вредност ... прикрио податке који се односе на утврђивање обавеза плаћања ПДВ, тако што је у пореским пријавама ... лажне улазне
рачуне тзв. "фантомских привредних друштава"... а које су недоступни
контроли пореске управе ... искористио као одбитну ставку у виду претходног пореза на додату вредност и тиме избегао ПДВ у износу од
450.212,40 динара. Према ставу другостепеног суда из овако чињеничног
описа не произилазе законска обележја кривичног дела пореска утаја из
члана 229. став 1. КЗ, јер то дело, подразумева давање лажних података о
законито стеченим приходима а у конкретном случају се ради о фалсификованим рачунима тзв. "фантомских привредних друштава", дакле непостојећих, па се стога не може говорити о законито стеченом приходу". По
налажењу Врховног касационог суда, овакав став другостепеног суда је
погрешан и то из следећих разлога: "Неспорно је да се предметно кривично дело може извршити само у погледу законито стечених прихода. Међутим, када је реч о питању утицаја на законитост и начин стицања прихода
мора се правити разлика између прихода стечених законитом делатношћу
обвезника пореза, делатношћу која није забрањена, али за коју обвезник
нема одобрење и делатношћу која представља кривично дело, привредни
преступ или привредни прекршај".
Такође, према пресуди Апелационог суда у Београду Кж1 1327/17
од 14.04.2018. године, којом је потврђена пресуда Основног суда у Ваљеву К.бр.344/16 од 21.06.2017. године, којом је окривљени В.П. оглашен
кривим због кривичног дела из члана 229. у вези става 1. КЗ, где се као
спорно појавило питање "законито стеченог прихода" Апелациони суд у
Београду заузима став да "неосновано бранилац наводи да се не ради о
предметном кривичном делу, већ о кривичном делу злоупотреба службеног положаја, јер се не ради о законито стеченом приходу. Ово стога што
продаја не представља незаконит правни посао, али се овде незаконитост
поступања окривљеног управо састоји у чињеници да је прикрио податке
од утицаја на утврђивање пореских обавеза на основу законито стеченог
прихода – продаје робе непознатим купцима".
Према пресуди Основног суда у Обреновцу К.бр.156/12 од
02.02.2017. године која је потврђена пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 751/17 од 17.07.2017. године, у односу на које су одбијени зах104
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теви за заштиту законитости бранилаца окривљених, пресудом Врховног
касационог суда Кзз. 1278/17 од 14.12.2017. године, где браниоци окривљеног истичу повреду кривичног закона из члана 439. тачка 2. ЗКП и да
из изреке пресуде не произилазе законска обележја кривичног дела из
члана 229. КЗ јер се у конкретном случају ради о томе да је окривљени
лажно приказао набавку добара, иако је знао да промета није било, дакле,
да се ради о незаконитим, симулованим приходима, а не постоји законска
обавеза окривљеног да пријави сам себе за стицање незаконитог прихода.
Врховни касациони суд ове наводе оцењује неоснованим, уз образложење
да "давање лажних података као радње извршења кривичног дела у питању односи се на законито стечене приходе, на предмете или друге чињенице које су од утицаја на утврђивање обавезе плаћања пореза, доприноса
или других прописаних дажбина. У конкретном случају реч је о обавези
плаћања пореза на додату вредност од стране пореског обвезника – Привредног друштва "ББ", у вези са обављањем законите делатности тог
правног лица, која се тиче промета добара и услуга, а према одредбама
Закона о ПДВ и других прописа цитираних у изреци побијане правноснажне пресуде и о радњама окривљеног као одговорног лица у том правном
лицу, усмереним на избегавање плаћања тог пореза. Како право на одбитак пореза плаћеног у претходној фази промета добара и услуга намењених даљем промету подразумева да је законит промет у оквиру обављања
делатности правног лица и остварен (члан 28. Закона о ПДВ) управо је
радњама давања лажних података о чињеницама које се тичу остваривања
даљег промета добара и услуга, у означеном периоду и са наведеним
субјектима привредног пословања, окривљени неосновано и противно
цитираном пропису за поменуто привредно друштво остварио право на
одбитак претходног пореза у износу од 3.867.654,38 динара, чиме су
остварена законска обележја кривичног дела пореска утаја из члана 229.
став 2. у вези става 1. КЗ".
IV Намера избегавања плаћања пореза
(субјективни елемент)
Према одлуци Окружног суда у Суботици Кж. 169/2007 "Није
постојала намера окривљене, као директора економско-финансиске службе, предузећа, да узбегне плаћање пореза на додату вредност, кад у
пореске пријаве нису унети потребни подаци, с обзиром на то да је доказима утврђено, да је обрачунавање пореза предузеће поверило агенцији
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која је специјализована за ту врсту послова, те се окривљена ослобађа од
оптужбе да је извршила кривично дело пореске утаје".
У пресуди Апелационог суда у Нишу Кж. 707/2007 окривљени је
ослобођен од оптужбе за кривично дело пореска утаја јер није доказано
постојање субјективног елемента кривичног дела, па је тако наведено да
"нема умишљаја код окривљеног као пореског обвезника уколико је обрачунавао ПДВ на промет робе и услуга по мањој стопи од оне која је прописана (..) једина чињеница на којој се заснива оптужба је да је ПДВ обрачунат по стопи од 8% уместо по стопи од 18%. Стопа је законски одређена, па порески обвезник, односно књиговођа не може приказати неистинито, већ само погрешно, што је порески орган био дужан да уочи и
отклони, а не да свој пропуст преваљује на окривљеног."
Из пресуде Апелационог суда у Београду Кж1 1276/17 од
19.12.2017. године којом је преиначена само у погледу одлуке о кривичној
санкцији пресуда Основног суда у Вршцу К. бр. 395/14 од 9.10.2017.
године утврђује се да је правилно закључио првостепени суд, када је
нашао, да је окривљени признао да су новац са пословног рачуна његове
занатске радње подизали само он и његова ћерка и то износ од
9.752.083,28 динара који је правдан лажним рачунима, и износ од
2.442.230,98 динара што није правдао рачунима, при чему је избегао плаћање пореза и доприноса у укупном износу од 5.443.542,00 динара, из
чега следи закључак да је окривљени са рачуна подизао знатно веће новчане износе од оних којима би могао располагати, с обзиром на обим
пословања радње. Правилан је закључак првостепеног суда, да је окривљени оваквим понашањем био свестан да на велике износе подигнуте са
рачуна његове радње, нису плаћени и обрачунати порези и доприноси и
да је окривљени поступао, управо у намери да њихово плаћање избегне.
Статистички подаци
Током 2017. године у Апелациони суд у Београду примљено је по
жалби 22 предмета против 28 окривљених због кривичног дела пореска
утаја. Од тог броја:
 у 8 предмета потврђене су осуђујуће пресуде према 10 окривљених, где је пет лица осуђено на казне затвора и новчане казне, а једно
лице осуђено је на тзв. кућни затвор, а у четири случаја изречене су
условне осуде;
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 у 5 предмета суд је потврдио ослобађајуће пресуде;
 у 5 предмета су укинуте првостепене пресуде, којом су окривљени оглашени кривим за извршење предметног кривичног дела;
 у 1 предмету преиначена је првостепена пресуда са ослобађајуће на осуђујућу
 у 2 предмета укинута је ослобађајућа пресуда;
 у 1 предмету преиначена је првостепена пресуда и одбијен оптужни предлог због наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења.
Закључак
Иако горе наведени статистички подаци сами за себе, не би могли
водити извођењу апсолутних закључака, али из истих је видљиво да је на
подручју Апелационог суда у Београду, у 2017. години правноснажно осуђено 36% окривљених лица, приметан је значајан постотак правоснажно
ослобођених лица, као и укинутих одлука, како осуђујућих, тако и ослобађајућих, што представља индикативан показатељ, колико је дело пореска
утаја у пракси тешко доказиво и са којим тешкоћама се сусрећу судови у
практичној примени непрецизних, преопширних и нејасних прописа, у
светлу разуђене и неуједначене судске праксе, што за последицу има
правну несигурност, у виду неједнаког положаја грађена пред законом.
Уз све ово, треба истаћи и приметно непознавање пореских прописа, који третирају ову област, од стране свих учесника у поступку, почев од
јавних тужилаца, инспектора, судских вештака, адвоката и самих судија.
С тим у вези, потребно је даље стручно усавршавање судија и
тужилаца организовањем семинара, трибина, практичних радионица и сл.
у сарадњи са Пореском полицијом и инспекторима МУП-а, у правцу упознавања са домаћим пореским законодавством и подзаконском регулативом која је подложна честим изменама, чиме би се допринело бржем и
ефикаснијем откривању и процесуирању учинилаца овог кривичног дела.
Ово и стога, што је кривично дело пореска утаја дело са бланкетном диспозицијом, што подразумева примену великог број пореских прописа који су подложни честој измени, чије непознавање доводи до лоших
оптужења, а у крајњем скору и значајног броја ослобађајућих одлука.
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ПРОБЛЕМИ
У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ
ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА
Увод
Конфискација и одузимање криминалне или нелегалне имовине су
један од најефикаснијих препознатих начина за сузбијање тешког криминала који доноси огромну економску корист било за извршиоца или за
трећа лица. Основна идеја базира се на чињеници да је за свако уређено
друштво апсолутно неприхватљиво да било ко задржи корист од вршења
кривичних дела а потом и на озбиљном настојању да се спрече даља улагања нелегално стечене имовине у будућа кривична дела. У региону је
примећено да су неке државе донеле посебне законе којима регулишу ову
материју док су друге задржале (или вратиле, као што је то случај са
Хрватском) одредбе којима прописује поступање у поступцима одузимања имовине у Кривичном законику и Законику о кривичном поступку.
При томе у свим законодавствима, па тако и у региону, императив
је да се у поступцима за проширено одузимање имовине морају поштовати људска права и да истовремено постоје гаранције за фер поступак. Без
изузетка се тежи да се у што већој мери идентификује имовина криминалног или незаконитог порекла, без обзира где се она налази, на територији
једне или више земаља и без обзира која лица је поседују. Даље, веома је
важно да, након успешне идентификације, уследи брзо замрзавање, тако
да лица у чијој је својини имовина која је предмет привременог одузимања, не могу сакрити, помешати са законитом имовином или уопште располагати њима. Државама је у интересу да ефикасно управљају одузетом
имовином и очувају одузета средства како би се избегло умањење њихове
вредности пре трајног одузимања. Да би се то постигло значајно је да судски поступци кратко трају као и да се судске наредбе ефикасно и брзо
извршавају, да постоји добра комуникација и сарадња свих органа
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поступка како на националном и још више на међународном плану, уколико се за тим укаже потреба. У циљу утицања на извршиоце кривичних
дела али и ради одржавања или враћања поверења како у државне органе
тако и у правосуђе додатно је неопходно публиковати постигнуте резултате у наведеним поступцима. На тај начин ће се држава јасно дистанцирати од криминала и показати да су сви једнаки пред законом и коначно
да нико не може задржати корист која је проистекла из кривичних дела.
Проблеми у пракси судова Републике Србије
Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела постоји релативно кратко у законодавству Републике Србије, практично од 01.
марта 2009. године када је ступио на снагу првобитни текст Закона, који
је од тада два пута мењан и то 15. априла 2013. године и 02. децембра
2016. године, очигледно у циљу ефикасније примене истог, али и услед
"лутања" законодавца око уређивања појединих института и одредаба
Закона које се тичу како материјално-правних, тако и процесних решења.
Све те измене праћене су озбиљним оспоравањима самог Закона у
његовој бити са аспекта заштите људских права, имајући у виду одредбу
члана 58. Устава Републике Србије којом је загарантовано право на имовину, као што је то загарантовано и многим међународно-правним документима, с обзиром да се применом овог Закона у многоме ограничава
право на имовину. Стога је на судској пракси да се правилним, пре свега
језичким али свакако и циљним тумачењем одредаба Закона о одузимању
имовине проистекле из кривичног дела постигне сврха овог Закона,
начелно врло доброг инструмента у рукама државних органа за спречавање тешких кривичних дела, попут кривичних дела са елементима организованог криминала, кривичних дела корупције и тероризма, а у оквирима
законито спроведене процедуре и уз поштовање Уставом загарантованих
права и слобода. У том смислу циљ овог рада је да се укаже на неке проблеме који се појављују пред судовима у раду по овим предметима, пре
свега због одређених законских решења и такође да се укаже на нека упоредноправна законодавства у овој области, а све ради изналажења најефикаснијих решења у евентуалним будућим изменама закона.
Према подацима добијеним од стране Апелационих судова Републике Србије већина поступака у вези примене Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела била је на подручју Вишег суда у Београ109
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ду, односно Апелационог суда у Београду, према чијој службеној евиденцији је за период од 2010. до 2017. године било у раду 126 предмета у којима
је поступано по донетим решењима за привремено одузимање имовине, од
чега је 37 предмета из области организованог криминала, док је укупно 12
предмета донетих по жалбама на решења о трајном одузимању имовине, од
чега се 9 односи на кривична дела организованог криминала.
Анализом ових предмета уочљиво је да по правилу ови поступци,
било да је у питању привремено или трајно одузимање имовине трају
врло дуго, што је у потпуној супротности Закону који предвиђа врло
хитан, брз поступак како код привременог тако и код трајног одузимања
имовине. Пракса показује да свакако један од разлога дугог трајања
поступка лежи и у самом дефинисању процедуре, па тако члан 23. став 3.
Закона предвиђа да када се поднесе захтев за привремено одузимање имовине власник може у року од 15 дана суду доставити одговор на захтев са
доказима о начину стицања имовине, али то није једини моменат када
власник може да предлаже доказе, већ како је то дефинисано чланом 29.
став 3. Закона, власник може уз жалбу против решења из члана 25. став 2.
истог закона доставити доказе о законитом пореклу привремено одузете
имовине а доказе изводи и о њима одлучује другостепени суд на рочишту
у смислу члана 31. овог закона. Дакле, концепција садашњег Закона о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела након измене из 2016.
године, да првостепени суд одлуку доноси без рочишта и извођења доказа, само на основу документације приложене од стране јавног тужиоца и
од стране власника у одговору, а да се тек пред другостепеним судом
изводе докази и да се фактички тек тада утврђује чињенично стање и
доноси одлука на коју нема право жалбе, дакле која постаје правноснажна, што даље значи без давања могућности да се пред вишом инстанцом
провери законитост оцене по први пут изведених доказа, свакако се у
пракси показала најблаже речено неефикасном.
Када се има у виду да осим писане документације, која се прилаже
уз изјављене жалбе, најчешће предлагани докази власника, а на којима је
терет доказивања, у прилог законитости стечене имовине јесу саслушања
сведока, то јасно говори да се ти докази не могу извести на једном рочишту како то захтева члан 31. став 2. овог закона, јер се по правилу сведоци не одазивају на први позив суда. Сем тога, запажено је да се у неким
предметима поред других доказа којима власник доказује законитост при110
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хода и непостојање несразмере између законито стечених прихода и вредности имовине предлаже и вештачење вредности имовине и односа са
износом, по оцени власника, законито стечених прихода и да судови таква
вештачења одређују и код привременог одузимања имовине, што свакако
доприноси дугом трајању поступка.
Оно што се у пракси најчешће истиче од стране власника је указивање да су њихови укупни законити приходи већи од оних који произилазе из званичних евиденција државних органа Републике Србије (извештаји Фонда пензијско-инвалидског осигурања и извештаји пореских управа). Запажено је да у тим извештајима ова два државна органа некада
постоје знатна неслагања у подацима, што се у жалбама основано истиче,
али је битно да у пракси судови правилно прихватају као меродавне
податке из извештаја који су повољнији по окривљене односно власнике
имовине, тј. прихватају податке оног државног органа који признаје већи
законити приход том лицу и тиме отклањају могућност да због неажурности података државних органа нека лица трпе последице.
Законом је дефинисан појам имовине проистекле из кривичног
дела у смислу члана 3 став 1 тачка 2 Закона, тако да се имовином прибављеном извршењем кривичног дела сматра имовина власника која је у
очигледној несразмери са његовим законитим приходима али у пракси се
поставља више питања, прво је када постоји очигледна несразмера, да ли
је то дупло, мање или више од тога, а како из анализираних предмета произилази прихваћено је становиште да је довољно да висина законитих
прихода буде најмање дупло мања од укупне вредности имовине. Такође,
питање које се поставило пред судовима односи се на то шта се може сматрати законитим приходом, да ли само они приходи на које су плаћени
законом одређени порези, дакле приходи евидентирани код надлежних
државних органа или се законитост прихода може доказивати и на други
начин, а све то имајући у виду бројне наводе власника у изјављеним жалбама на решења о привременом и трајном одузимању имовине. У жалбама
се истиче да осим прихода званично приказаних од надлежних пореских
органа постоје приходи остварени радом у иностранству, радом у пољопривредним домаћинствима, изградњом и продајом стамбених објеката у
својству суинвеститора и врло често се указује да новац потиче од позајмица пријатеља.
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Када се ради о приходима оствареним радом у иностранству свакако да суд мора поћи од законског постулата да су релевантни законити приходи, па дакле без обзира на то где су остварени, тако да је на власнику лицу које истиче да је имовину стекло радом у иностранству да пружи
доказе о томе да је у питању законито стечен приход. Дакле те чињенице би
по природи ствари морале да се докажу релевантним писаним доказима
издатим од надлежних органа у тој страној држави, међутим власници у
пракси често покушавају ове чињенице доказивати предлагањем сведока на
околности да су одређену суму новца зарадили у иностранству, те да су тај
новац преко сведока уносили у Републику Србију, те на тај начин да докажу да се не ради о имовини проистеклој из кривичног дела, а што судови у
неким ситуацијама, сматрамо погрешно и прихватају.
Такође је судовима проблем проверавање навода власника о висини и законитости прихода за које тврде да потичу од позајмица. На ове
околности најчешће се у изјављеним жалбама предлаже испитивање сведока, па су жалбени судови у ситуацији да детаљно и исцрпно испитују
велики број сведока како би поуздано утврдили истинитост тих тврдњи.
Оценом исказа предложених сведока и самог власника, а у склопу других
доказа, суд треба да утврди да ли се евентуално ради о симулованом правном послу или реално о зајму. На то може указати више чињеница и то
рецимо да ли постоји писани уговор о зајму, каква је садржина истог, да
ли је уговорен начин и време враћања позајмице, да ли је уговорена казнена камата у случају доцње, а нарочито да ли је уговорено адекватно обезбеђење дуга, као и да ли је било сведока при предаји новца. Сем тога власник мора доказати, а суд мора утврдити и да сведок на кога се власник
позива јесте био у могућности да тај новац обезбеди и преда му на зајам,
те да утврди да ли се уопште према понашању једне и друге стране у том
поверилачко – дужничком односу може утврдити да је то реално зајам.
Знатне тешкоће у примени закона ствара и сама концепција закона
који за разлику од неких законодавстава уопште не наводи у ком периоду
се посматра имовина проистекла из кривичног дела, тако да се у жалбеном поступку пред другостепеним судом од стране власника на којима је
терет доказивања предлажу бројни докази ради утврђивања начина стицања својине на непокретности правног претходника, дакле годинама уназад у односу на време извршења кривичних дела, а што се у неким ситуацијама показује као оправдано, због даљих жалбених навода да су власни112
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ци прометом те имовине законито стицали средства за имовину која је
предмет одузимања.
За разлику од Закона у Републици Србији у Црној Гори која такође
има посебан Закон о одузимању имовинске користи стечене кривичним
делом1 (у даљем тексту ЗОИКСКД), што се тиче временског одређења у ком
је стечена имовина која може бити предмет поступка, ЗОИКСКД регулише
ово питање, мада не сасвим прецизно. Наиме, према наведеном закону, имовинска корист стечена криминалном делатношћу се може одузети ако је стечена у периоду пре или после извршења кривичног дела из каталога а до
правноснажности пресуде, када суд утврди да постоји временска повезаност
између времена у којем је стечена имовинска корист и других околности конкретног случаја које оправдавају одузимање имовинске користи.
Што се тиче кривичног законодавства Републике Хрватске, у Кривичном законику Републике Хрватске2 (у даљем тексту КЗХ) предвиђено
је проширено одузимање имовинске користи од кривичног дела и издвојено у посебну одредбу3, која упућује на општу одредбу института одузимања имовинске користи тако да се на проширено одузимање имовинске
користи примењују најпре одредбе које прописују услове и начин одузимања имовинске корист.4 Овде треба указати на специфичну одредбу која
предвиђа да се одузета имовинска корист неће умањити за износ средстава уложених у криминалну делатност. На тај начин је прихваћено тзв.
бруто начело према ком се од извршиоца одузима сав приход који је стекао извршењем кривичног дела, без умањења за трошкове које је евентуално имао у вези с тим извршењем. Према КЗХ услови за проширено одузимање су да је извршено кривично дело из надлежности Уреда за сузбијање корупције и организованог криминала (УСКОК-а)5 или неко од кривичних дела против сексуалног злостављања и искоришћавања деце или
кривичних дела против рачунарских система, програма и података, да
постоји несразмера имовине коју извршилац кривичног дела има (или је
имао) и законитих прихода. Када су испуњени наведени услови, претпо1
2
3
4
5

"Службени лист Црне Горе" бр. 58/2015 од 09.10.2015. године
NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17
Члан 78 КЗХ
Члан 77 КЗХ
Члан 21 Закона о Уреду за сузбијање корупције и организираног криминалитета NN 76/09,
116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13, 70/17, на снази од 27.07.2017.
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ставља се да та имовина представља имовинску корист од кривичног
дела и терет доказивања прелази на окривљеног који мора учинити вероватним законитост порекла имовине. Уколико у томе не успе, може се
одузети сва имовина при чему суд своје уверење, у криминално порекло
имовине коју ће одузети, може да заснује само на чињеници несразмере.
Уколико је имовинска корист од кривичног дела сједињена са имовином
стеченом на законити начин, укупна имовина ће бити предмет одузимања,
до процењене вредности имовинске користи. На исти начин и у истој
мери одузеће се и корист која је добијена од имовине у коју је законита
имовина сједињена са имовинском користи од кривичног дела. Имовинска корист ће се одузети од члана породице без обзира по ком правном
основу се код њега налази и независно од тога да ли живи у заједничком
домаћинству са извршиоцем као и од друге особе, без обзира по ком правном основу је стечена, ако та особа не учини вероватним да је корист стекла у доброј вери и по разумној цени.
Питање конфискације имовине и имовинске користи и одузимања
предмета у Републици Македонији, прописано је у Кривичном законику6 у
Глави VII, у делу о конфискацији имовине и имовинске користи, члан 97а
предвиђа конфискацију посредне имовинске користи. Наиме, у члану се
наводи да поред непосредне имовинске користи од извршиоца ће се конфисковати и посредна имовинска корист прибављена од кривичног дела која се
састоји у имовини која је трансформисана или претворена или имовина стечена законским путем са којом је помешана корист прибављена из кривичног
дела у целости или делимично са таквом имовином до процената вредности
помешане користи прибављене од кривичног дела те приход или друга
корист која проистиче из кривичног дела, имовина у коју је трансформисана
или конвертована корист добијена из кривичног дела, или имовина у коју је
помешана корист која је добијена од кривичног дела, до процењене вредности помешане вредности стечене кривичним делом.
Пратећи надаље предмете који су били у раду у Апелационом
суду у Београду уочљиво је да се у великом броју истих, захтеви за привремено или трајно одузимање имовине односе како на окривљене као
власнике од којих се тражи привремено или трајно одузимање имовине за
коју постоји основана сумња да проистиче из кривичног дела, ти захтеви
6

https://www.pravdiko.mk/wp-content/uploads/2013/11/Krivichen-zakonik-integralen-prechistentekst.pdf

114

Кривична секција
се односе и на "треће лице" и управо у тим предметима дакле, где се тражи одузимање од трећег лица појављује се низ нејасноћа проистеклих из
недоречености закона.
Чланом 3. став 1. тачка 8. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела предвиђено је да се трећим лицем сматра физичко
или правно лице на које је пренета имовина проистекла из кривичног
дела. Већ само дефинисање појма треће лице у пракси је изазвало дилему
у смислу да ли се тумачењем овог члана сматра да имовина која је предмет одузимања од трећег лица мора бити изворно најпре у власништву
окривљеног, па потом неким правним послом пренета на треће лице или
пак треће лице може директно постати власник те имовине најчешће
куповином непокретности, али новцем који је добило од окривљеног,
дакле питање је да ли се и тада ради о пренетој имовини. Судска пракса је
мислимо правилно, заузела став да се у оба случаја ради о преносу имовине за коју постоји основана сумња да проистиче из кривичног дела и то са
окривљеног који је основано сумњив да је извршио кривично дело на треће лице у смислу члана 3. став 1. тачка 8. Закона о одузимању имовине
проистекле из кривичног дела.
Када се ради о доказивању чињенице да је у питању имовина проистекла из кривичног дела, а која је пренета на треће лице, тј. о питању на
коме лежи терет доказивања треба поћи од члана 3. став 1. тачка 2. Закона
о одузимању имовине проистекле из кривичног дела која предвиђа да се
имовином проистеклом из кривичног дела сматра имовина власника (а
власник је и треће лице) која је у очигледној несразмери са његовим законитим приходима. Дакле у смислу ове одредбе и имовина окривљеног и
имовина трећег лица као власника, да би била предмет привременог одузимања, мора бити у очигледној несразмери са његовим законитим приходима, те у том смислу јавни тужилац мора доказати чињеницу да је вредност те имовине у очигледној несразмери са законитим приходима, тј.
имовина мора бити очигледно веће вредности (најмање двоструко) од
укупних прихода власника. Како се најчешће у пракси преноси имовина
са окривљеног на најближе сроднике окривљеног, онда се и ти приходи
посматрају обједињено на основу података добијених током финансијске
истраге од надлежних државних органа и званичних службених евиденција. Осим ове чињенице у поступку привременог одузимања јавни тужилац
мора доказати и да постоји вероватноћа да би касније одузимање имовине
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проистекле из кривичног дела било отежано или онемогућено, а у смислу
одредбе члана 23 став 1 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела. Насупрот томе, на власнику, па и трећем лицу је да докаже
да предметна имовина не проистиче из кривичног дела, тј. да су његови
законити приходи такви да не постоји очигледна несразмера између укупних законитих прихода и имовине која је предмет одузимања.
Проблем у пракси ствара и начин на који је законодавац регулисао
услове за привремено односно трајно одузимање имовине од трећих лица,
тј. начин на који је регулисано које чињенице јавни тужилац треба да
доказује у поступку за привремено одузимање имовине, а које чињенице
доказује у поступку за трајно одузимање имовине од трећег лица.
Када се анализирају одредбе Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела које се односе на привремено одузимање имовине и то пре свега одредба члана 23. која у ставу 1. предвиђа да Јавни
тужилац подноси захтев за привремено одузимање имовине када постоји
вероватноћа да би касније одузимање имовине проистекле из кривичног
дела било отежано или онемогућено, а у ставу 2 регулише шта захтев Јавног тужиоца треба да садржи (податке о власнику, законски назив кривичног дела, означење имовине коју треба одузети, доказе о имовини, околности из којих произилази основана сумња да имовина проистиче из кривичног дела и разлоге који оправдавају потребу за привременим одузимањем), то произилази да код услова за привремено одузимање имовине
Закон не прави разлику ко је власник имовине од кога се врши привремено одузимање (да ли је у питању окривљени, окривљени сарадник, оставилац, правни следбеник или треће лице ...).
Исти закључак се изводи и када се сагледа одредба члана 26. став
1. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела која регулише које податке садржи решење о привременом одузимању имовине.
Наиме, истим чланом је предвиђено да решење садржи податке о власнику, законски назив кривичног дела, податке о врсти и вредности имовине
која се одузима, околности из којих произилази основана сумња да имовина проистиче из кривичног дела, разлоге који оправдавају потребу за
привремено одузимањем имовине, време на које се одузима и поуку о
праву на приговор против решења.
Следом наведеног закључак би био да код привременог одузимања имовине Јавни тужилац треба само да докаже у смислу члана 3. став 1.
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тачка 2. Закона да се ради о имовини проистеклој из кривичног дела тј. да
је имовина власника у очигледној несразмери са његовим законитим приходима, без обзира ко је власник имовине, што може бити и треће лице, те
да су испуњени услови из члана 25. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела за доношење решења о привременом одузимању
имовине, тј. да су испуњени услови предвиђени ставом 2. овог члана, да
постоје основи сумње да је физичко или правно лице извршило кривично
дело из члана 2. овог закона, да постоје основи сумње да је имовина власника проистекла из кривичног дела, да вредност имовине прелази износ
од 1.500.000,00 динара и да постоје разлози који оправдавају потребу за
привременим одузимањем предвиђени чланом 23. став 1. истог закона.
Дакле, уз испуњеност ових услова предмет привременог одузимања имовине од трећег лица може бити имовина која је на треће лице пренета и доброчиним и теретним правним послом, јер законодавац у овом
делу закона није направио никакву разлику.
Стога се може поставити питање када Јавни тужилац поднесе захтев за привремено одузимање имовине од трећег лица на које је имовина
проистекла из кривичног дела пренета теретним правним послом, да ли је
Јавни тужилац дужан да докаже да је пренос имовине извршен у циљу
осујећења одузимања, као што је то изричито наведено када се ради о
трајном одузимању имовине у члану 38. став 3. и члану 43. став 3. Закона
о одузимању имовине проистекле из кривичног дела?
Већ извршеном анализом чланова Закона о одузимању имовине
проистекле из кривичног дела који се односе на привремено одузимање
имовине проистекле из кривичног дела, закључак би био да јавни тужилац у овој фази поступка нема обавезу да докаже да је пренос извршен у
циљу осујећења одузимања.
Међутим забуну стварају одредбе истог Закона које говоре о трајном одузимању имовине, које детаљније дефинишу сам појам преноса
имовине на треће лице, па тако члан 38 став 3 предвиђа, између осталог,
да захтев за трајно одузимање имовине против трећег лица садржи доказе
да је имовина проистекла из кривичног дела пренета у циљу осујећења
одузимања, а члан 43. став 3. истог закона предвиђа да је Јавни тужилац
дужан на рочишту да износи доказе да је имовина пренета на треће лице
без накнаде или уз накнаду која очигледно не одговара стварној вредности, у циљу осујећења одузимања.
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Дакле, када је у питању трајно одузимање имовине проистекле из
кривичног дела имовина пренета на треће лице мора бити пренета без
накнаде или уз накнаду која очигледно не одговара стварној вредности, а
Јавни тужилац има додатно обавезу да докаже да је имовина која се одузима од трећег лица, на исто пренета управо у циљу осујећења одузимања.
Треба имати у виду да је обично иста имовина прво предмет привременог одузимања, па по окончању кривичног поступка и трајног; то је
јасно да је Јавни тужилац већ, у време када подноси захтев за привремено
одузимање имовине од трећег лица, требао да има у виду да ће морати да
докаже да је тај пренос имовине извршен у циљу осујећења одузимања, да
би могао да реализује трајно одузимање, што значи да доказе мора прикупљати већ у тој фази, па и раније у финансијској истрази од стране полиције. Када се наведено има у виду то и није баш јасно због чега се јавном
тужиоцу законска обавеза доказивања те чињенице намеће тек код трајног
одузимања.
Но тумачењем сада важећег Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела сматрам да одговор на постављено питање треба
да гласи:
"Када јавни тужилац поднесе захтев за привремено одузимање
имовине од трећег лица на које је имовина проистекла из кривичног дела
пренета теретним правним послом; јавни тужилац није дужан да докаже
да је пренос имовине извршен у циљу осујећења одузимања".
Значи, ако пођемо од тога да Јавни тужилац није у обавези да приликом подношења захтева за привремено одузимање имовине од трећег
лица докаже да је тај пренос имовине са окривљеног на треће лице извршен у циљу осујећења одузимања, може се лако десити да у поступку
привременог одузимања имовине од трећег лица буде привремено одузета
имовина за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног
дела, али да током поступка за трајно одузимање имовине Јавни тужилац
не успе да докаже да је тај пренос имовине на треће лице извршен у циљу
осујећења одузимања па се тада поставља више питања:
- прво је питање положаја трећег лица и његових права у вези са
том имовином која му је била привремено одузета са свим последицама,
ако не дође до трајног одузимања.
Ради одговора на ово питање треба поћи од тога да уз испуњавање
услова из члана 23. став 1. Закона о одузимању имовине проистекле из
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кривичног дела, дакле да Јавни тужилац докаже и да постоји вероватноћа
да би касније одузимање имовине проистекле из кривичног дела било отежано или онемогућено, суд може у смислу члана 25. истог закона решењем одредити привремено одузимање имовине од трећег лица. На то
решење треће лице има право жалбе, али жалба не одлаже извршење
решења, дакле Дирекција за управљање одузетом имовином може већ у
тој фази преузети управљање над том имовином трећег лица. Уколико
треће лице у жалбеном поступку не пружи валидне доказе у прилог законитом пореклу привремено одузете имовине, то решење, уколико не дође
до измене у смислу одредби чл. 34. и 35. Закона о одузимању имовине
проистекле из кривичног дела; остаје на снази до одлуке по захтеву за
трајно одузимање исте имовине.
Дакле, тек у захтеву за трајно одузимање имовине од трећег лица
Јавни тужилац мора да пружи доказе да је имовина проистекла из кривичног дела пренета са окривљеног на треће лице у циљу осујећења одузимања сходно одредби члана 38. став 3. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, односно прецизније у смислу члана 43. став 3.
истог закона. Јавни тужилац на рочишту износи доказе да је имовина пренета на треће лице без накнаде или уз накнаду која очигледно не одговара
стварној вредности, а у циљу осујећења одузимања. Примећује се да се за
разлику од услова предвиђених чланом 3. став 1. тачка 8. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела за појам трећег лица, где се
не прави разлика на који начин је пренета имовина проистекла из кривичног дела теретним или доброчиним правним послом, сада сужава појам
трећег лица јер управо члан 43. став 3. овог закона упућује на то да се
мора радити о имовини која је пренета на треће лице без накнаде или уз
накнаду која очигледно не одговара стварној вредности, што значи да
може бити како доброчини тако и теретни правни посао, али не сваки.
Значи, сада је на Јавном тужиоцу терет доказивања како објективних елемената, дакле природе правног посла на основу кога је треће лице
дошло до власништва над предметном имовином а што би према свему до
сада реченом, у складу са одредбама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела које регулишу привремено одузимање имовине,
већ требало бити утврђено, али с друге стране и субјективног елемента тј.
доказивање намере окривљеног да предметном имовином располаже у
циљу осујећења одузимања.
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Што се тиче судске праксе, заиста је врло мали број предмета из
којих би се могло утврдити на основу којих чињеница је Јавни тужилац
доказивао како чињенице да накнада очигледно не одговара стварној
вредности тако и овај субјективни елемент, а теоријски гледано би то
могло да значи да Јавни тужилац доказује заправо да се ради о рецимо
фиктивном правном послу, да треће лице и није постало суштински власник имовине, да није ушло у посед исте, или да је држалац имовине за
рачун окривљеног и слично, а питање висине накнаде и путем вештачења.
Уколико би се десило да Јавни тужилац не докаже било који од
ових елемената из члана 43. став 3. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, тј. да је имовина пренета на треће лице у циљу
осујећења одузимања јасно је да ће суд одбити захтев Јавног тужиоца за
трајно одузимање имовине од трећег лица и имовина која је била привремено одузета се враћа власнику – трећем лицу.
И најзад када се ради о одговору на постављено питање, што се
тиче права трећег лица у таквој процесној ситуацији, сматрамо да ако је
привремено одузета имовина по основу правноснажног решења суда а
Дирекција за управљање одузетом имовином је поступала у складу са својим законским овлашћењима при управљању истом имовином; то треће
лице нема право на било какву накнаду због привременог одузимања те
имовине, без обзира што на крају поступка није дошло до трајног одузимања, јер је целокупан поступак привременог одузимања у свему законито спроведен.
Друго питање које се може поставити је питање да ли и на који
начин окривљеном може бити одузета имовина проистекла из кривичног
дела ако Јавни тужилац не докаже да је пренос те имовине проистекле из
кривичног дела извршен искључиво са циљем да се осујети одузимање, тј.
да ли је у тој ситуацији могуће применити члан 4. став 3. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела?
Следом наведеног, дакле ако се ради о томе да у поступку за трајно одузимање имовине Јавни тужилац није доказао да је пренос имовине
извршен без накнаде, или уз накнаду која очигледно не одговара стварној
вредности, већ се ради управо о томе да је према доказима у питању имовина која јесте проистекла из кривичног дела, али је окривљени њом располагао тако што ју је пренео на треће лице теретним правним послом уз
накнаду која је одговарајућа стварној вредности онда сматрамо да може
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доћи у обзир примена члана 4. став 3. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела који предвиђа да ако одузимање имовине проистекле из кривичног дела није могуће, одузеће се друга имовина која
одговара вредности имовине проистекле из кривичног дела. Дакле, то је
ситуација да одузимање конкретне имовине из кривичног дела није могуће због права која је треће лице стекло на истој имовини, па уколико
окривљени поседује другу имовину, без обзира на начин на који је исту
стекао (рецимо наслеђе и сл.) то постоје услови из члана 4. став 3. Закона
о одузимању имовине проистекле из кривичног дела да се та имовина, у
висини вредности имовине која одговара имовини проистеклој из кривичног дела, одузме. При том, у којој законској процедури би се то одузимање у смислу члана 4. став 3. Закона спровело, није јасно, нити се то постојећим законом регулише, а у пракси није запажено да је овај члан Закона о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела икада примењен, па ни
у другим правним ситуацијама, када би примена истог била очигледна,
рецимо када је дошло до уништења имовине за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела, услед пожара, поплаве и слично, а
коју чињеницу би Јавни тужилац знао већ у току истраге, односно финансијске истраге. Тада би се у смислу овог члана Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела доказивале чињенице које се односе
на имовину у смислу члана 3. став 2. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, дакле имовином би се сматрала имовина власника која је у очигледној несразмери са његовим законитим приходима; а
физичко одузимање би се односило на другу имовину власника која је
законито стечена.
Када се ради о "заштити савесног стицаоца" Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела је у члану 26. став 2. изричито предвиђено да у решењу о привременом одузимању суд може одредити
да се привремено одузимање не односи на имовину коју треба изузети
применом правила о заштити савесног стицаоца.
Како се Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног
дела не дефинише појам савесног стицаоца, сматрам да је потребно сагледати одредбе Закона о основама својинско-правних односа ("Службени
лист СФРЈ" 6/18, 36/90, "Службени лист СРЈ" 24/96, "Службени гласник
РС" 115/05) које се односе на стицање својине и државину. Наиме, одредбом члана 33. Закона о основама својинско-правних односа предвиђено је
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да се право својине на непокретности стиче уписом у јавну књигу на
основу правног посла или на други одговарајући начин одређен законом.
Чланом 72. став 1. истог закона предвиђено је да је државина законита ако
се заснива на пуноважном правном основу који је потребан за стицање
права својине и ако није прибављена силом, преваром или злоупотребом
поверења. Ставом 2. истог члана предвиђено је да је државина савесна ако
држалац не зна или не може знати да ствар коју држи није његова док је
ставом 3. овог члана предвиђено да се савесност државине претпоставља.
У контексту ових законских одредби и члана 26. став 2. Закона о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела треба сагледати ситуације о којима је било речи у овом раду, дакле окривљени је стекао одређену
имовину извршењем кривичног дела и након тога, а пре процесуирања,
извршио је пренос те имовине на треће лице и то уз одговарајућу накнаду
(у пракси се најчешће ради о уговорима о купорподаји по којима није извршена укњижба, па тако окривљени може фигурирати као земљо-књижни
власник те непокретности у моменту покретања истраге, а да је суштински
уговор између окривљеног и "трећег лица" извршен у смислу предаје непокретности и исплате купопродајне цене). У таквој ситуацији Јавни тужилац
може поднети захтев за привремено одузимање и те земљо-књижне непокретности, али суд може поступати у смислу члана 26. став 2. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела и ако утврди да се ради о
савесном стицаоцу; ту имовину треба да изузме из одузимања управо ради
заштите савесног трећег лица. У односу на окривљеног може поступати у
смислу већ помињаног члана 4. став 3. истог закона и од окривљеног одузети другу имовину која одговара вредности имовине проистекле из кривичног дела а пренете на трећег савесног стицаоца.
Што се тиче питања "трећег лица" у законским решењима држава
у окружењу, оно је на сличан начин решено али сматрамо и нешто прецизније, па тако рецимо у Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела Црне Горе треће лице је физичко или правно лице на које је
пренесена имовинска корист стечена криминалном делатношћу без накнаде или уз накнаду која очигледно не одговара стварној вредности имовинске користи које је знало или је могло да зна да је имовинска корист стечена криминалном делатношћу или је то било дужно да зна. ЗОИКСКД
даје и дефиниције правног следбеника али и оштећеног и браниоца, пуномоћника и коначно, савесног трећег лица које је према том закону лице за
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које се докаже да у односу на имовинску корист која је предмет одузимања има право које спречава одузимање односно које у време стицања тих
права није знало или није могло да зна или није било дужно да зна да је
имовинска корист стечена криминалном делатношћу7.
Оно што карактерише ЗОИКСКД између осталог су врсте привремених мера обезбеђења и привремено одузимање покретне имовине. Наиме, закон се бави замрзавањем имовине и говори о одређивању привремене мере обезбеђења ради очувања имовинске користи стечене криминалном делатношћу и ради могућег накнадног одузимања исте па државни
тужилац у таквим случајевима може да предлаже одређивање забране располагања и коришћења непокретности уз забележбу забране у катастру
непокретности, налог банци да ускрати исплату новчаног износа за који
се одређује привремена мера обезбеђења, забрану располагања потраживањем из облигационог односа, забрану отуђења и оптерећења акција или
удела у привредно друштву, уз упис забране и јавне евиденције, забрану
коришћења или располагања правима на основу акција и удела у привредном друштву и других хартија од вредности и коначно, увођење привремене управе у привредном друштву. Осим замрзавања имовине овај закон
говори и о заплени па се наводи да ради очувања имовинске користи стечене криминалном делатношћу и ради омогућавања трајног одузимања те
имовинске користи, суд може одредити привремено одузимање покретне
имовине, на предлог државног тужиоца.
Рокови за одлучивање о наведеном предлогу су и према том закону
кратки. Судија за истрагу одржаће рочиште најкасније у року од три дана
од дана достављања предлога, а најкасније у року од три дана од завршетка
рочишта, судија ће донети решење којим се одређује привремена мера или
одбија предлог. Следећа специфичност се односи на објављивање решења,
обзиром да ће се осим достављања имаоцу, браниоцу или пуномоћнику,
државном тужиоцу и надлежном органу а у циљу заштите права и интереса
савесних трећих лица, решење објавити у "Службеном листу Црне Горе",
истаћи на огласној табли суда а може се објавити и у једном од штампаних
медија у Црној Гори. Уз ово решење објавиће се и позив савесним трећим
7

ЗОИПКД говори само о савесном стицаоцу у одредби члана 26. став 2. којим је предвиђено
да у решењу о привременом одузимању имовинеимовине проистекле из кривичног дела суд
може одредити да се привремено одузимање не односи на имовину коју треба изузети применом правила о заштити савесног стицаоца.
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лицима да могу да ступе у поступак до правноснажности одлуке о трајном
одузимању имовинске користи стечене криминалном делатношћу. У том
случају савесна трећа лица имају процесна права која има оштећени у складу са тим законом и Закоником о кривичном поступку.
Постоји и посебна глава о Заштити савесних трећих лица тако да
ЗОИКСКД предвиђа да одузимање имовинске користи стечене криминалном делатношћу не утиче на права које на тој имовини има савесно треће
лице и оно може ступити у поступак који се води у складу са тим законом
до правноснажности одлуке о трајном одузимању. Оно може поднети
предлог за укидање или измену привремене мере, учествовати у расправи
на рочиштима, поднети жалбу против решења којим се одређује привремена мера, обезбеђење или одузимање покретне имовине или трајно одузимање имовине као и да предузме друге радње. Уколико савесно треће
лице не ступи у поступак који се води у складу са овим законом до правноснажности одлуке о трајном одузимању а упознато је са покретањем
поступка, губи право да тражи намирење из одузете имовинске користи.
Закон се осим права савесних трећих лица бави и утицајем овог поступка
на друге поступке па се одређује да се, након одређивања привремене
мере обезбеђења, не може започети поступак против имаоца за принудну
наплату пореског потраживања нити поступак извршења или добровољне
ликвидације привредног друштва па ни други поступак ради намирења
потраживања из имовинске користи које је предмет одузимања, осим
поступка за остварење имовинско-правног захтева оштећеног. Горе наведени поступци који су већ започети, прекидају се до правноснажности
одлуке о трајном одузимању. Даље, за време од одређивања привремене
мере до доношења одлуке о трајном одузимању прекида се рок застарелости и законски рокови за предузимање радњи у наведеним поступцима и
може се наставити по правноснажности одлуке о захтеву за трајно одузимање. Што се тиче стечајног поступка правне последице отварања овог
поступка не утичу на примену овог закона и у случају отварања стечајног
поступка Црна Гора је разлучни поверилац имовинске користи стечене
криминалном делатношћу у односу на коју је донета привремена мера
обезбеђења а чија је забележба уписана у јавни регистар и Црна Гора је
такође излучни поверилац имовинске користи стечене криминалном
делатношћу која је трајно одузета у складу са одредбама тог закона.
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С обзиром на правна питања која смо навели у вези са појмом
"треће лице", а имајући у виду и цитирана законска решења у упоредним
правима држава у окружењу, јасно је да актуелни Закон у Републици
Србији није прецизно дефинисао услове под којима се од трећег лица
може привремено одузети имовина проистекла из кривичног дела, нити је
доследно предвидео на коме је терет доказивања и којих чињеница, те да
су стога одређене измене нужне.
Велики проблем у пракси судова у Републици Србији јавља се
управо због чињенице да евиденције државних органа Републике Србије нису ажуриране и прецизне. Посебно се то односи на земљишне књиге
односно катастар непокретности. Опште позната је чињеница да укњижба
станова још увек није потпуно спроведена, а да се становима, па и оним у
изградњи увелико тргује. То у пракси, када се ради о примени Закона о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела доводи до потешкоћа у
смислу утврђивања да ли се ради о имовини окривљеног која проистиче
из кривичног дела, да ли је иста пренета на треће лице и какав је статус
тог трећег лица које је најчешће у државини те непокретности.
Ради препознавања проблема који настају у раду суда наводимо
један пример из праксе:
У предмету пред Вишим судом у Београду, Посебно одељење за
организовани криминал донето је решење којим је усвојен захтев тужилаштва за организовани криминал и између осталог од МН окривљеног
привремено одузет стан у Београду због постојања основане сумње да је
проистекао из кривичног дела. По правноснажности тог решења НЛ
лице се обратило истом суду са захтевом да преиспита наведену одлуку
тврдећи да је ванкњижни власник тог истог стана, али да окривљеног не
познаје и да нема статус трећег лица, те да су му донетим решењем
повређена Уставом и законом загарантована права. Истовремено НЛ
лице је поднело тужбу против Републике Србије ради одузимања државине. Пре него што је Посебно одељење за организовани криминал Вишег
суда у Београду које је донело поменуто правноснажно решење о привременом одузимању имовине разматрало своју одлуку у смислу одредаба
члана 34 и 35 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела,
Основни суд је у парничном поступку донео одлуку по поднетој тужби и
утврдио да је тужбени захтев тужиоца основан, те да је неосновано
одузета државина тужиоцу. Према приложеним писаним доказима у
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овој правној ситуацији утврђено је да је у време доношења решења о привременом одузимању имовине од окривљеног постојао уговор о купопродаји предметног стана према коме је окривљени био купац истог, али је у
међувремену закључен уговор о раскиду тог уговора и након тога закључен је уговор о купопродаји истог стана којим је лице НЛ купило исти
стан и очигледно ушао у посед истог.
Управо због оваквих и сличних правних ситуација, а посебно што
увек треба имати у виду да се одредбама овог Закона могу значајно нарушити основна права и слободе грађана пре свега право на имовину, то је
нужно да се у пракси без изузетка примењују одредбе чл. 34-37. Закона о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела. Наиме, чланом 34.
став 3. предвиђено је да до подношења захтева за трајно одузимање имовине суд најмање једном годишње преиспитује одлуку о привременом
одузимању имовине проистекле из кривичног дела и у оправданим случајевима може ту одлуку укинути или је заменити мером забране располагања привремено одузетом имовином. Ставом 4. истог члана предвиђено је
да у случају да је управљање привремено одузетом имовином отежано
или проузрокује несразмерно високе трошкове суд може на образложени
предлог Дирекције преиспитати одлуку о привремено одузетој имовини
проистеклој из кривичног дела и заменити је мером забране располагања
привремено одузетом имовином. Члановима од 35-37. истог закона предвиђена је процедура по којој се спроводи такав поступак пред првостепеним судом. При том, дилему у пракси је створила чињеница да је одредбом члана 37. став 1. закона предвиђено да се против решења из члана 35.
ст. 1-3. може изјавити жалба у року од три дана од дана достављања решења, што значи да је жалба дозвољена само ако се донесе решење о укидању привремено одузете имовине или се решење о привременом одузимању имовине замени мером забране располагања, па остаје нејасно у којој
форми суд, који преиспитује решење о привременом одузимању имовине
у смислу члана 34. овог закона, треба да донесе одлуку када утврди да
није дошло до промене околности нити има услова за замену или укидање
привременог одузимања. С обзиром да се ради преиспитивања одлуке о
привременом одузимању имовине може заказати рочиште, јасно је да би
по одржаном рочишту требало да се донесе одлука а једно од могућих
решења би било да се донесе решење којим се оставља на снази правноснажно решење о привременом одузимању имовине и против те одлуке
није дозвољена жалба.
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Дакле, сагледавањем одредаба чл. 34-37. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела јасно је да се мера забране располагања
привремено одузетом имовином може донети само као замена за већ донето правноснажно решење о привременом одузимању, а никако као основна
мера, тј. не постоји могућност да суд одлучујући о захтеву јавног тужиоца
за привремено одузимање имовине донесе одлуку којом ће забранити располагање имовином. Постоји пак, према одредби члана 24. Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела могућност да ако постоји
вероватноћа да ће власник располагати имовином проистеклом из кривичног дела пре него што суд одлучи о захтеву из члана 23. став 1. Закона о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела јавни тужилац донесе
наредбу о забрани располагања имовином и о привременом одузимању
покретне имовине а која мера може трајати до доношења одлуке суда о захтеву Јавног тужиоца за привремено одузимање имовине, а најдуже три
месеца од доношења те наредбе. Оно што је у Републици Србији предвиђено као наредба јавног тужиоца о забрани располагања имовине и о привременом одузимању покретне имовине8 постоји и у ЗОИКСКД с тим што ће
наредба државног тужиоца бити на снази док суд не донесе решење о предлогу државног тужиоца за привремену меру обезбеђења.
Што се тиче руковођења финансијском истрагом у Републици
Србији државни и други органи и организације и јавне службе су дужни да
јединици омогуће не само доставу евиденција, докумената и података који
могу послужити као доказ9 него и увид, приступ и преузимање података из
њихових електронских база. На захтев Јединице10 и физичка и правна лица
која држе исправе и доказе о изворима стицања прихода и имовине су
дужни да их предају без одлагања ако је вероватно да би се на основу њих
могла идентификовати имовина проистекла из кривичног дела. Међутим,
закон не даје одговор на питање ко ће ценити вероватноћу да би се на основу њих могла идентификовати имовина. У погледу наредби банкарским и
другим финансијским организацијама у закону у Републици Србији, јавни
8

9

10

Под условом да постоји вероватноћа да ће власник располагати имовином проистеклом из
кривичног дела пре него што суд одлучи о захтеву за привремено одузимање имовине
При чему се увид и достава евиденција, докумената и података који могу послужити као
доказ, не можеускратити позивањем на обавезу чувања тајне
Члан 6. став 1. ЗОИПКД говори о организационој јединици надлежној за финансијску
истрагу и то као специјализованој организационој јединици МУП-а која открива имовину
проистеклу из кривичног дела и врши друге послове, у складу са тим законом.
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тужилац може наредити да се Јединици доставе подаци о стању пословних
и личних рачуна и сефова власника а наредбом тужилац налаже Јединици и
да врши аутоматску обраду података о стању пословних и личних рачуна и
сефова власника. Из наведеног се види да овим законом нису предвиђене
никакве санкције за непоступање по наредбама јавног тужиоца. За разлику
од тога у закону Црне Горе судија за истрагу може одговорно лице у банци
или другој финансијској институцији казнити новчаном казном у износу до
5.000 евра а банку односно другу финансијску институцију казном до
50.000 евра. Ако и након тога не изврши решење судије за истрагу одговорном лицу у банци или другој финансијској институцији може се одредити
затвор до извршења решења, а најдуже два месеца.
У кривичном законодавству Републике Хрватске сам поступак за
одузимање предмета имовинске користи предвиђен је Закоником о кривичном поступку. Ради осигурања одузимања имовинске користи остварене противправном радњом овлашћени тужилац може пре и након покретања кривичног поступка предложити осигурање било којом привременом
мером којом се постиже та сврха, а посебно: забраном отуђења и оптерећења непокретности или стварних права уписаних на непокретности, уз
забележбу забране у земљишну књигу, одузимањем непокретности ;
забраном окривљеном или другој особи на коју је имовинска корист пренесена да отуђи или оптерети покретне ствари, одузимањем тих ствари;
одузимањем и полагањем готовог новца, вредносних папира; забраном
дужнику окривљеног или друге особе на коју је имовинска корист пренета да добровољно испуни своју обавезу окривљеном или другој особи на
коју је имовинска корист пренета те забраном окривљеном или другој
особи на коју је имовинска корист пренета да прими испуњење те обавезе,
односно да располаже својим потраживањима; налогом банци да окривљеном или другој особи на коју је имовинска корист пренета или трећој
особи на основу налога окривљеног или друге особе на коју је имовинска
корист пренета, ускрати с рачуна исплату новчанога износа за који је
одређена привремена мера; забраном отуђења и оптерећења и забраном
коришћења или располагања правима по основу деоница, удела или
пословног удела уз забележбу забране у књигу деоница, удела или
пословних удела, а по потреби и у јавном регистру; забраном дужнику
окривљеног или другој особи на коју је имовинска корист пренета да
окривљеном или другој особи на коју је имовинска корист пренета преда
ствари, пренесе право или обави другу неновчану чинидбу.
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За разлику од Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела у Републици Србији, у ЗОИКСКД у Црној Гори постоји и изричита одредба о понављању поступка којом је предвиђено да се поступак, који
је у складу са тим законом окончан правноснажном одлуком, може на захтев Државног тужиоца односно имаоца поновити у складу са Закоником о
кривичном поступку. У односу на наведено, у Републици Србији је уочена
неуједначена судска пракса па како поводом овог правног питања није
постигнута сагласност представника апелационих судова, на радном
састанку представника кривичних одељења и одељења судске праксе у кривичноправној материји апелационих судова у Републици Србији и Врховног Касационог суда РС одржаног дана 30.06.2014. године, Кривично одељење ВКС РС дало је одговор да је понављање поступка за одузимање имовине проистекле из кривичног дела окончаног правноснажним решењем о
трајном одузимању имовине проистекле из кривичног дела -дозвољено по
правилима за понављање кривичног поступка окончаног правноснажном
пресудом, без обзира што се форма те одлуке назива решењем, а из разлога
што је такво правноснажно решење у поступку одузимања имовине проистекле из кривичног дела, по својој правној природи изједначено са правноснажном пресудом у кривичном поступку те је у питању мериторна одлука
којом се коначно одлучује о самој кривично-правној ствари11.
Најзад, као интересантно наводимо да је Република Македонија
специфична у односу на регион и по томе што је увела ново кривично
дело у Кривични Законик у главу која прописује кривична дела против
службене дужности и то у члану 359-а "Незаконито стицање и прикривање имовине" које врши, јавни службеник или одговорно лице у јавном
предузећу, у јавној установи или другом правном лицу које руководи
државним средствима или чланови њихових породица који су током мандата стекли имовину која значајно превазилази законске приходе и за коју
даје лажне податке или прикрива праве изворе. Прописана казне је казна
затвора до 5 година затвора или новчана казна, и ако кривично дело обухвата имовину масивних пропорција, закон предвиђа до 8 година затвора
и новчану казну. Овај члан предвиђа обавезну конфискацију.

11

Правни закључак усвојен на седници Кривичног одељења Врховног касационог суда РС 16.
јуна 2014. године на основу реферата судије Невенке Важић
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Закључак
На основу наведених запажања јасно је да је примена Закона о
одузимању имовине проистекле из кривичног дела донела бројна спорна
питања која су се јавила у пракси а ради чега је и Правосудна академија
Србије организовала више округлих столова на којима су учествовале
судије са подручја сва четири апелациона суда у Србији као и представници Апелационог јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал и представници МУП-а Србије. Заједнички циљ је уједначавање судске праксе, указивање на проблеме који су уочени у раду Јединице за
финансијске истраге, у тужилаштвима и у судовима и најзад покретање
иницијативе за евентуалне измене закона а што је циљ и овог рада. Указивање на нека решења из Закона држава у окружењу Републике Србије би
по нашој оцени могло да помогне стручној јавности код изналажења евентуалних нових решења у нашем законодавству.
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Др Дијана Јанковић,
судија Апелационог суда у Нишу

АЛКОХОЛИСАНО СТАЊЕ И КРИВИЦА
КОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ
ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА
Апстракт: Алкохолисаност је увек релевантна чињеница
за утврђивање урачунљивости и виности лица у тренутку када
оно изврши кривично дело, односно за процену степена кривице
учиниоца. Кривична дела против безбедности јавног саобраћаја су
дела која веома често врше лица под дејством алкохола и производе веома тешке последице, почев од имовинске штете, различитих облика телесних повреда, до смртног исхода. У раду се разматра субјективна одговорност учинилаца који су били под дејством алкохола у време извршења кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја и указује на неке недостатке садржаја
изреке и образложења пресуда у погледу посматраних околности.
Такође је извршен осврт на судску праксу и ставове првостепених, Апелационих и Врховног касационог суда у овој области..
Кључне речи: јавни саобраћај, алкохолизам, кривица,
вожња у пијаном стању.
Увод
Утицај алкохола на учиниоца у домену његове урачунљивости и
виности је увек релевантно питање за утврђивање субјективне одговорности, управо због чињенице да алкохолисано стање значајно утиче на ментално стање сваког лица. Кривично право и судска пракса су увек пред
великим изазовом када је потребно утврдити кривицу учиниоца који је
извршио кривично дело у алкохолисаном стању. Стручне расправе на
тему управљања возилом под дејством алкохола, као кривичном делу су
актуелне и често подељених ставова.
Ради израде овог реферата прегледани су предмети "Кж1" које је
Апелациони суд у Нишу примио и по којима је у жалбеном поступку
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донео одлуке у периоду од 2010. године до 2018. године поводом кривичних дела против безбедности јавног саобраћаја. Поменућемо да је посматраном периоду (2010 – 2018. година) у Апелационом суду у Нишу примљено и решено у жалбеном поступку 630 предмета - за кривично дело
угрожавање јавног саобраћаја из члана 289. Кривичног законика, 834
предмета - за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из члана 297. Кривичног законика и 24 предмета - за кривично
дело непружање помоћи лицу повређеном у саобраћајној незгоди из члана
296. Кривичног законика1, што укупно износи 1528 предмета2. Поменути
број предмета управо говори о учесталости наведених кривичних дела и
великој количини криминалне опасности коју носе, али и значају уједначене и квалитетне судске праксе у тој области.
Циљ наведених прегледа је био пре свега анализа изрека и образложења првостепених пресуда у погледу њиховог садржаја (битних обележја дела, описа виности у изреци и датих разлога у образложењу), као и
одлука Апелационог суда у Нишу у односу на на наведена кривична дела.
Прегледане су првостепене и другостепене одлуке у конкретним
предметима, како би се испитало да ли се у изрекама првостепених пресуда наводе материјалноправни прописи којих се учинилац дела није придржавао, затим како је у изреци приказана веза између алкохолисаности,
односно непридржавања прописа из члана 187. Закона о безбедности саобраћаја на путевима3 и непридржавања осталих материјалноправних прописа и какав је приказ облика виности у односу на основно кривично дело
и у односу на дело са тежом последицом и да ли су у образложењима пресуда дати разлози о узрочнопоследичној вези између алкохолисаног стања
и наступеле последице.
У даљем току излагања ће бити указано на нека запажања која се
тичу субјективне одговорности учинилаца који су били под дејством
алкохола у време извршења дела, садржаја изреке и образложења пресуда
у погледу посматраних околности, евентуалне недостатке и проблеме у
1

2

3

Приказан је збирно скуп свих предмета по наведним делима без посебног издвајања по ставовима конкретних дела, ради боље прегледности
Остала кривична дела из ове групе кривичних дела јављала су се у занемарљивом броју или
се уопште нису јављала.
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010,
101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018,
41/2018 и 41/2018 - др. закон)
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судској пракси, на ставове Врховног касационог суда, као и на закључке и
мишљења, који су у великој мери утицали на формирање ставова судова у
домену кривице учиниоца у случају кривичних дела против безбедности
јавног саобраћаја.
Виност код кривичних дела против безбедности
јавног саобраћаја
Проблем виности је свакако најспорније питање у вези са кривичним делом угрожавање јавног саобраћаја из члана 289. Кривичног законика и његовим квалификованом облицима из члана 297. Кривичног законика. О томе који је могућ облик виности код ових кривичног дела и каква је
његова садржина постоје веома различита схватања како у теорији кривичног права тако и у судској пракси. То је и разумљиво када се има у
виду специфичност ових деликата у погледу психичког односа учиниоца
према ближим и даљим последицама угрожавања јавног саобраћаја.
Спорно је пре свега у теорији и пракси разграничење евентуалног
умишљаја и свесног нехата код ових кривичних дела. Свест код ових
облика виности је иста, а разлика је само у волунтаристичком елементу. У
конкретним случајевима важно је утврдити да ли учесник у јавном саобраћају који је свестан да поступа супротно саобраћајним прописима
"пристаје да на тај начин угрози јавни саобраћај и доведе у опасност
живот или тело људи, односно имовину већег обима", или "олако држи да
та последица неће наступити".
Основно је у сваком конкретном случају одредити однос свести и
воље према последици ових кривичних дела нарочито код евентуалног
умишљаја и свесног нехата као најчешћих облика виности при угрожавању јавног саобраћаја.
Дилеме и тешкоће које су се у судској пракси јављале у вези са
одређивањем виности код ових кривичних дела, настојале су се отклонити проналажењем неких чвршћих објективних критеријума и категорија
за разграничење умишљајног и нехатног угрожавања јавног саобраћаја.
Тако је на саветовању у Савезном Врховном суду одржаном 1961. године
заузето следеће становиште: "Ако се утврди да је учинилац поступао безобзирно, обесно, грубо вређајући саобраћајне прописе и правила очигледно угрожавајући туђе животе и имовину, мораће се логички закључити да
је пристао на наступање конкретне опасне ситуације, дакле, да је посту133
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пао са евентуалним умишљајем. Ако се пак понашање учиниоца након
савесне оцене околности свих случаја не може квалификовати као безобзирно, већ само као неопрезно и недовољно обазриво, биће оправдан
закључак о постојању нехатног облика кривње".
Овакав став имао је знатног утицаја на каснију судску праксу,
тако да се утврђивање субјективног елемента код угрожавања јавног саобраћаја углавном градило на схватањима суда да ли се понашање учесника у јавном саобраћају може сматрати безобзирним. Оцену о психичком
односу учиниоца према делу суд је углавном заснивао на неким објективним околностима као што су на пример велика несразмера између дозвољене брзине и брзине којом је вожено, стање возила, место претицања и
сл. (Срзентић и сар., 1999:696).
Стриктном интерпретацијом одредаба умишљаја и нехата из
нашег кривичног законодавства произилазило би да се кривично дело
угрожавање јавног саобраћаја из члана 289. Кривичног законика, врши са
евентуалним умишљајем када је учесник у саобраћају био свестан да
поступа супротно саобраћајним прописима и да тако угрожава јавни саобраћај, да доводи у опасност живот или тело других лица, односно туђу
имовину већег обима па на ову последицу пристаје.
Нехатно угрожавање јавног саобраћаја постојало би када учесник
у јавном саобраћају поступа супротно саобраћајним прописима, а свестан
је да услед тога може тако угрозити јавни саобраћај да доведе у опасност
живот или тело другог односно имовину већег обима, али олако држи да
ова последица неће наступити или да ће је моћи спречити (свесни нехат),
или кад није био свестан могућности наступања ове последице, иако је
према својим личним својствима и околностима саобраћајне ситуације
био дужан и могао бити свестан ове могућности (несвесни нехат) (Лазаревић, 2006:730).
У кривичном праву се успоставило начело, да учиниоца не ослобађа од кривице, кршење прописа од стране других лица, ако је он и сам
кршио прописе. У случају да дође до непоштовања прописа више учесника у саобраћају, за кривично дело одговарају сви учиниоци чија су дела у
директној узрочној вези са насталим последицама. Противправна и скривљена вожња једног учиниоца не искључује одговорност другог. У вези са
наведеним је и тзв. начело поверења. То начело полази од тога да се учесник у саобраћају може поуздати у то да ће се други учесници у саобраћа134
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ју придржавати саобраћајних прописа. Ово начело обезбеђује нормално
одвијање саобраћаја, али оно не може важити без ограничења, тако да се
може говорити о начелу ограниченог поверења. Ограничење се састоји у
следећем: 1) ако је учеснику у саобраћају сасвим јасно да се други учесник непрописно понаша, дужан је преузети све да до саобраћајне незгоде
не дође, и 2) у односу на одређену категорију лица не може се очекивати
да ће се понашати у складу са саобраћајним прописима тако да начело
поверења у односу на њих не важи (деца, инвалиди, старе и немоћне особе) (Стојановић, 2009:651). Дакле, у том смислу сваки учесник је у саобраћају дужан да рачуна на неочекиване и непрописне поступке тих учесника у саобраћају и да таквој могућности прилагоди своје понашање.
Свест о радњи кривичног дела тј. о непридржавању саобраћајних
прописа постоји код највећег броја учинилаца овог кривичног дела. Проблем је међутим у њиховом односу према последици. Ако се има у виду
да је последица дела угрожавања јавног саобраћаја којом се "доводи у
опасност живот или тело људи или имовина већег обима" онда се основано може поставити питање да ли одговара животној реланости да учинилац хоће ту последицу, односно да ли на њу пристаје.
Криминолошка истраживања саобраћајне делинквенције указују
да се, опште узевши, могу разликовати две основне категорије учинилаца
ових кривичних дела. Једну чине они учесници у саобраћају који у своје
понашање не уносе довољно пажње, нису довољно опрезни у вожњи или
саобраћајне прописе крше услед њиховог непознавања. Другу чине такозвани недисциплиновани учесници, они који се у саобраћају понашају
бахато, грубо занемарујући безбедност других. Те категорије учинилаца
треба да имају диференцирани третман, посебно са аспекта субјективне
одговорности, за проузроковану саобраћајну незгоду.
У том смислу судској пракси могу да послуже и одређени објективни критеријуми као што су "безобзирна вожња","грубо кршење саобраћајних прописа","недовољна обазривост у вожњи" и сл. Према наведеним критеријумима, нпр. свест да забрањена последица може наступити и
да је возач пристао на њено наступање, па је према томе поступао са евентуалним умишљајем, мора произилазити из високог степена безобзирности коју је показао возач моторног возила у сваком конкретном случају,
на шта може указивати нпр. висок проценат алкохолисаности возача. Они
могу да указују на већу или мању криминалну опасност оног учесника у
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јавном саобраћају који је поступао супротно саобраћајним прописима, али
из њих се не може аутоматски извлачити закључак о постојању таквог
психичког односа према делу као што је евентуални умишљај. Увођење
ових околности у одређивање облика виности представља, по нашем
мишљењу, пре покушај да се изађе из лавиринта у разграничењу евентуалног умишљаја односно свесног нехата.
Треба, имати у виду да је реч о појмовима који и сами нису
довољно прецизни, чија се садржина може различито одређивати и да они
морају бити заиста поткрепљени како објективним радњама учиниоца
тако и његовом свешћу о предузетим радњама, из којих би несумњиво
произилазио закључак о пристајању на забрањену последицу - евентуални
умишљај. Стога сматрамо, да су околности "безобзирно, обесно, грубо
вређање саобраћајних прописа и сл.", околности на основу којих се код
конкретних дела може оцењивати постојање умишљаја, а не при чијем
постојању умишљај увек постоји.
Другим речима, суд ће имати у виду поменуте околности које
неспорно могу постојати у неком случају који је предмет разматрања суда
и исте ценити приликом утврђивања облика виности, али не би требало
аутоматски узимати да је дело учињено са евентуалним умишљајем при
њиховом постојању, уколико не постоји и нека "чвршћа" објективна околност, односно чињеница, која би указивала на евентуални умишљај.
Изрека првостепене осуђујуће пресуде за кривична дела
против безбедности јавног саобраћаја
Кривично дело угрожавање јавног саобраћаја из члана 289. Кривичног законика, је дело са бланкетном диспозицијом. Радња извршења се
састоји у поступању којим се учинилац дела не придржава саобраћајних
прописа и којим доводи у опасност живот или тело људи или имовину
већег обима, па услед тога код другог наступи лака телесна повреда или
имовинска штета преко двеста хиљада динара. То значи да постојање радње извршења кривичног дела, па и самог дела, зависи од многобројних
других прописа којима се регулише саобраћај на путевима.
- Навођење бланкетне норме у изреци
Мишљења о томе да ли се у изреци првостепене пресуде морају
навести материјалноправни прописи којих се учинилац дела није придр136
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жавао, су већ доста дуго подељена. На саветовању Кривичног одељења
Савезног суда, Врховних судова и Врховног војног суда одржаног
10.03.1985. године, усвојен је закључак да код кривичних дела са бланкетном диспозицијом поред навођења чињеница и околности које представљају обележје кривичног дела, треба у образложењу пресуде навести и
материјалноправне прописе од којих зависи постојање кривичних дела, тј.
да се ти прописи не морају навести у изреци пресуде.
Међутим, и поред постојања оваквог закључка, у судској пракси
која је уследила, у већини првостепених пресуда и у изреци се, поред
навођења чињеница и околности које представљају обележје кривичног
дела, наводе и материјално-правни прописи којих се учинилац кривичног
дела није придржавао.
Сматрамо да је наведена судска пракса оправдана, јер чини се да
навођење материјалноправних прописа у изреци пресуде којих се учинилац није придржавао, доприноси јаснијем и потпунијем сагледавању кривичног дела као и радњи за које се окривљени оглашава кривим.
Са друге стране, чињеница да у изреци пресуде није наведен
матерјалноправни пропис (бланкета норма) не чини аутоматски изреку
неразумљивом, уколико су у изреци наведене чињенице и околности које
у довољној мери чине јасном радњу и обележја предметног кривичног
дела и уколико је матерјалноправни пропис наведен у образложењу пресуде и образложен.
Другим речима, ако у изреци пресуде није наведена бланкетна
норма коју је окривљени повредио, већ се у изреци пресуде наведе да је
оптужени поступио супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја
на путевима и описано се наведе у чему се састоји његово непрописно
понашање у саобраћају, а у образложењу пресуде се цитирају и одредбе
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, које је оптужени повредио
својом непрописном вожњом. Чињеница да у изреци пресуде нису цитиране бланкетне норме не чини изреку пресуде неразумљивом, противречном самој себи нити разлоге пресуде противречним изреци, те то не представља битну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1.
тачка 11. и став 2. тачка 2. Законика о кривичном поступку.
Такође према ставу Врховног касационог суда када суд код истог
чињеничног стања, радњу извршења дела за коју је окривљени оптужен
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означи као повреду друге бланкетне норме уместо наведене у оптужном
акту, није прекорачена оптужба, ако та измена а правни положај окривљеног и његово право на одбрану не чини тежим у односу на оптужење.4
Тако је у пресуди Врховног касационог суда Кзз 45/2017 од 06.02.2017.
године наведено: "Иста радња окривљеног (брзина кретања возила окривљеног од 59 км/х), оптужним актом је стављена на терет окривљеном и
утврђена изреком побијане пресуде као пропуст који је проузроковао
предметну саобраћајну незгоду, па измена у пресуди саобраћајног прописа који је прекршен том радњом окривљеног (одредба члана 43. став 1.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима о управљању путничким
моторним возилом недозвољеном брзином, уместо одредбе члана 42. став
1. истог закона о управљању возилом брзином неприлагођеном саобраћајним условима), по налажењу Врховног касационог суда не представља
прекорачење оптужбе већ само другачију правну оцену суда у погледу
саобраћајног прописа који је прекршен тим пропустом окривљеног".
- Чињенични опис стања алкохолисаности
и других материјалноправних прописа у изреци пресуде
Може се изнети пар запажања из прегледаних предмета у делу
изреке. На основу извршеног увида у првостепене пресуде уочава се, да се
у изреци пресуда обично назначује да учинилац дела услед дејства алкохола није био способан за безбедну вожњу.
Међутим, у једном мањем броју случајева, не наводи се непридржавање било ког другог материјалноправног прописа, већ се само каже да
је учинилац управљао возилом под утицајем алкохола у крви од нпр. 1,75
промила, те да је поступао супротно одредби члана 187. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и да је због те неспособности изгубио контролу над возилом и довео до саобраћајне незгоде (нпр. слетео возилом у
кривини с пута и сл.). Такав опис је дела је неприхватљив, непотпун и
чини изреку неразумљивом.
Ово стога, јер није довољно у изреци само навести да учинилац
услед дејства алкохола није био способан за безбедну вожњу и да је
поступао супротно одредби члана 187. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима, без навођења и описа у изреци непридржавања било ког другог
4

Сентенца Врховног касационог суда утврђена на седници Кривичног одељења од
27.04.2017. године
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материјалноправног прописа. Посебно јер се окривљени по правилу у тим
случајевима оглашава кривим да је дело учинио са евентуалним умишљајем. Наведено би значило да се алкохолисаност изједначава са умишљајем, што је неприхватљиво.
Само ако је алкохолисаност праћена кршењем и других саобраћајних прописа у мери и на начин да се може доћи до закључка о пристајању
на забрањену последицу, може се радити о умишљају.
Дакле, неопходно је у изреци навести, поред навођења чињенице
да је учинилац био под дејством алкохола у одређеној концентрацији и
поступао супротно одредби члана 187. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима што га чини неспособним за вожњу, и да се учинилац због те
неспособности није придржавао одређеног материјалноправног прописа
из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, уз чињенични приказ тог
непридржавања и да је то довело до саобраћајне незгоде.
Као што је поменуто, наведено је значајно у односу на питање
како процењивати стање алкохолисаности учиниоца и његов субјективни
однос према радњи и последици дела.
Понекад се веза између дејства алкохола и непридржавања тих
других прописа и изрекама пресуда, приказује веома детаљно. На пример
у изреци једне пресуде се каже да је оптужени био неспособан за безбедну
вожњу: "Јер је због алкохолисаности код њега дошло до поремећаја у
перцепцији и психомоторици до успорења реаговања на препреке смањења просторне оријентације, па управо због алкохолисаности брзину кретања возила која је износила 90,5 км/ч и саму вожњу није прилагодио условима саобраћаја на путу и својој могућностима управљања због описаног
стања, поступајући противно одредби чл. 42 ст. 1. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима, а нити је са довољно пажње осматрао коловоз
пута испред себе, па је тако касно уочио да се испред њега креће трактор
са приколицом …, те стога у престизању трактора са приколицом није на
време предузео такве радње у возилу којима би сигурно избегао налетања
аутомобила на приколицу…".
Апелациони суда у Нишу је у пресуди Кж1 2975/2010 од
22.03.2011. године, нашао да је првостепени суд правилно закључио да је
оптужени био неспособан за безбедну вожњу јер је управљао возилом под
утицајем алкохола од 1,25 промила у крви, услед чега није био способан
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да безбедно управља возилом, брзином од 61,3 км/ч, која је била знатно
већа од дозвољене на том делу пута и која није била прилагођена условима и стању пута за режим саобраћаја у условима смањене видљивости
кроз насељено место, тако да возило може да благовремено заустави пред
свим препрекама које може да предвиди".
У једном броју пресуда, иако се у изреци наводе и други матерјалноправни прописи, не приказује се веза између алкохолисаности и непридржавања материјалноправних прописа, већ се они практично само набрајају. Назначе се сви материјалноправни прописи којих су учинилац није
придржавао и то обрнутим редом, тј. на крају се наведе члан 187. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима и прикаже се у чему се чињенично то
непридржавање састоји, а да се изричито не каже да је непридржавање
тих осталих прописа последица дејства алкохола, те се та веза из саме
изреке не види на довољно јасан начин. Да би изрека била потпуно јасна,
мора се јасно видети из чињеничног описа дела, да се остали материјалноправни прописи крше због тога што је учинилац дела услед дејства алкохола неспособан за безбедну вожњу.
Врховни касациони суд је у пресуди Кзз 113/2012 од 17.01.2013.
године одлучујући по захтеву за за заштиту законитости, укинуо одлуке и
првостепеног и Апелационог суда, јер је нашао да ненавођење конкретног
пропуста у вожњи окривљеног који је у директној узрочној вези са насталом саобраћајном незгодом, изреку првостепене пресуде чини апсолутно
нејасном, а дати разлози у образложењу, и контрадикторном и неразумљивом.
У наведеном предмету, првостепени суд је окривљеног огласио
кривим зато што је управљајући путничким возилом марке ... поступио
супротно одредби члана 41. став 2. ЗООБС-а5 на путевима, јер није држао
своје возило ближе десној ивици коловоза, потом супротно одредби члана
56. став 1. ЗООБС-а на путевима, јер није оставио довољно растојање са
леве стране возила између свог возила и возила са којим се мимоилази и
супротно одредби члана 164. став 1. ЗООБС-а на путевима јер је управљао
возилом под дејством алкохола, са 1,44 промила алкохола у крви због чега
је био неспособан за безбедну вожњу када је изгубио контролу над вози5

Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима, "Службени лист СФРЈ", бр. 50 од 12.
августа 1988, .., "Службени гласник РС", бр. 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 41 од 2.
јуна 2009 - др. закон
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лом и предњим левим делом возила прешао на леву саобраћајну траку
ударио у возило сада пок. Б.Р. која је од задобијених телесних повреда
преминула, а оштећени Ј.К. претрпео лаке телесне повреде.
Према налажењу Врховног касационог суда у наведеној пресуди:
"Из оваквог описа радњи окривљеног у изреци не може се закључити шта је
основни узрок предметне саобраћајне незгоде, односно који је од пропуста
у вожњи окривљеног, наведених у изреци, у директној и узрочној вези са
настанком саобраћајне незгоде - да ли то што окривљени није своје возило
држао ближе десној ивици коловоза супротно одредби члана 41. став 2.
ЗООБС-а на путевима, или што окривљени није оставио довољно растојање
са леве стране у моменту мимоилажења са возилом из супротног правца,
супротно одредби члана 56. став 1. ЗООБС-а на путевима, или то што је
окривљени управљао возилом под дејством алкохола, супротно одредби
члана 164. став 1. ЗООБС-а на путевима, и прешао на леву страну пута, а
имајући у виду то да првостепени суд у изреци пресуде кривицу окривљеног везује управо за стање алкохолисаности тако што наводи да: ''је био
свестан да управљајући возилом под дејством алкохола може проузроковати забрањену последицу, па је на то пристао, олако држећи да до тешких
последица неће доћи'', док у образложењу као узрок незгоде наводи и све
остале видове непрописне вожње, што пресуду чини неразумљивом".
- Опис виности у изреци пресуде у односу на радњу и поседицу
када је учинилац био у алкохолисаном стању
У првостепеним пресудама се по правилу у изрекама посебно описује евентуални умишљај за основно кривично дело а посебно свесни
нехат за тежу последицу. При томе се релативно често у изреци, правилно, назначује да је оптужени још у време стављања под дејство алкохола
био свестан да му предстоји управљање возилом, да због алкохолисаности
неће бити способан за безбедну вожњу и да зато може довести у опасност
живот и тело људи, па да је на ту опасност пристао олако држећи да до
тежих последица неће доћи.
На наведеном месту, се понекад отвара и питање урачунљивости
окривљеног: да ли је био толико интензивно под дејством алкохола да је
дошао у стање привремене душевне поремећености, те да ли је поступао
као неурачунљиво лице, односно да ли је могао да схвати значај свог дела
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и да управља својим поступцима, као и са којим обликом виности (свести
и воље) је предузео конкретне радње.
У погледу утврђивања урачунљивости лица у алкохолисаном стању,
примењују се одредбе из члана 24. Кривичног законика-скривљена неурачунљивост, те уколико је учинилац сам себе довео у стање у коме није могао да
схвати значај свог дела или да управља својим поступцима, кривица се утврђује према времену непосредно пре довођења у такво стање. Дакле, када учинилац сам себе доведе у стање неурачунљивости, утврђивање кривице се
везује за време које је претходило извршењу дела, при чему се виност цени
кроз свест о могућности да у таквом стању може учинити кривично дело.
Ради јасног утврђења урачунљивости и виности, добро је назначити
у изреци пресуде чињеницу (наравно када то одговара конкретном случају)
да је оптужени у време када се стављао под дејство алкохола знао да ће под
дејством алкохола, које ће га чинити неспособним за безбедну вожњу управљати возилом у јавном саобраћају, на наведени начин опис субјективног
односа окривљеног према предузетим радњама је потпуно јасан.
Можемо навести и пример изреке првостепене пресуде где се
наводи да је окривљени аутомобилом управљао са 2,13 г/промила алкохола у крви, па је зато био неспособан да безбедно управља возилом, те је
због те неспособности возилом слетео с пута, те му је погинуо сувозач.
Наводи се у изреци да је окривљени: "на више места пио разна жестока
пића, иако је знао да му предстоји даља вожња и био свестан да ће себе
довести у алкохолисано стање које ће га учинити неспособним за безбедну вожњу, па је... возећи под дејством алкохола од 2,13 грам/промила
алкохола у крви био неспособан за безбедно управљање возилом, противно члану 187. Закона о безбедности саобраћаја на путевима … иако је био
свестан да оваквом неправилном вожњом може угрозити јавни саобраћај
и довести у конкретну опасност живот људи, па је на овакво угрожавање
пристао, олако држећи да до тежих последица неће доћи".
У пресуди Апелационог суда у Нишу Кж1 4061/2012 од
21.12.2012. године је наведено да је првостепени суд правилно на основу
вештачења вештака за судску медицину а на основу извршених анализа
утврдио да је оптужени услед употребе алкохола био неспособан за безбедно управљање возилом и да је попијена количина алкохола утицала
управо на смањење пажње и могућност правовременог реаговања на саобраћајну ситуацију.
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Међутим у изреци приличног броја првостепених пресуда се наведено приказује на другачији начин, који може довести у сумњу разумљивост изреке. Често се наводи да је оптужени у време извршења дела био
свестан да због тога што је под дејством алкохола, није способан за безбедну вожњу и да у таквом стању може довести у опасност животе других
учесника у јавном саобраћају па да је на то пристао, док се и не помиње
да је он у време стављања под дејство алкохола био свестан да ће у
таквом стању управљати возилом, те се његов пристанак на угрожавање
не изводи из тог конзумирања алкохола који га онеспособљава за безбедну вожњу. У извесном броју пресуда са таквим описом облика виности у
изреци на исти начин се дају разлози и у образложењу пресуде.
Може постојати противречност датих разлога у образложењу пресуде и изреке (битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438.
став 2. тачка 2. Законика о кривичном поступку) уколико се у изреци
евентуални умишљај везује за време управљања возилом, односно за време извршења дела, а у образложењу се закључивање о пристанку на конкретну опасност више не заснива само на односу оптуженог према угрожавању јавног саобраћаја у време управљања возилом, и на његовом
понашању у време извршења дела и непосредно пре тога, већ и на добровољном стављању под дејство алкохола - довођењу у стање неспособности за безбедну вожњу кад је постојала јасна свест о предстојећој вожњи и
опасности таквог поступања. Иако је такво закључивање у образложењу
пресуда правилно, уколико то не стоји и у изреци пресуде, може указивати на то да су дати разлози противречни изреци.
Дакле, у случају када је оптужени у време када се стављао под дејство алкохола знао да ће под дејством алкохола, које ће га чинити неспособним за безбедну вожњу управљати возилом у јавном саобраћају, то
треба назначити у изреци пресуде, јер то опис субјективног елемента кривичног дела чини потпунијим и јаснијим.
Накнадно додавање тога у образложењу јесте побољшање пресуде, али није у складу са њеном изреком. Зато се чини много боље да суд
кад год је то могуће и у изреци пресуде назначи да је оптужени у време
када се стављао под дејство алкохола знао да му предстоји вожња у
таквом стању и да се питање пристанка на угрожавање јавног саобраћаја
оцењује и с обзиром на тај моменат.
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Апелациони суд у Нишу је у пресуди Kж1 322/2017 од 12.04.2017.
године нашао да је: "У конкретној саобраћајној ситуацији, оптужени, као
возач, критичном приликом управљао возилом под дејством алкохола, са
концентрацијом алкохола у крви од 1,49 промила, због чега није био способан да безбедно управља возилом, услед чега брзину возила није прилагодио видљивости, особинама и стању пута и другим саобраћајним условима, тако да возило којим управља, може да заустави, те је приликом
наиласка у кривину удесно изгубио контролу над возилом и предњим
десним бочним делом возила ударио у пешаке - оштећене који су се кретали у колони уз десну ивицу коловоза, од ког ударца су мал. оштећени
задобили повреде и то мал. оштећени А.А. тешке телесне повреде, а мал.
оштећена Б.Б, мал. оштећени Б.Б. и мал. Г.Г, лаке телесне повреде".
Облици виности и алкохолисано стање
у образложењима пресуда
Приликом утврђивања облика виности возача моторног возила
при извршењу кривичног дела угрожавање јавног саобраћаја у алкохолисаном стању, једно од суштинских питања које је потребно утврдити је: да
ли је учесник у саобраћајној незгоди у време наступања ове незгоде био
под утицајем алкохола и у којој мери.
То је је једно од централних питања које се на несумњив начин
мора утврдити у кривичном поступку, јер та чињеница сигурно има
карактер чињенице која је предмет доказивања. Поред осталог и због тога
што се зависно од те чињенице судови по правилу опредељују за правну
квалификацију кривичног дела. Заправо од одговора на то питање најчешће зависи одлука суда о томе да ли ће одређене радње окривљеног квалификовати као поступање из нехата или са евентуалним умишљајем.
Такође и казна која ће се изрећи у доброј мери зависи управо од наведене
околности. Знатна је разлика и у висини запрећене казне за кривична дела
ове врсте која су извршена са умишљајем у односу на казну прописану за
дела извршена из нехата, ако и могућности ублажавања казне.
- Различити облици виности у односу на радњу и последицу дела
При оцени постојање кривице за угрожавање јавног саобраћаја од
неспорног је значаја домен квалитета виности учиниоца. И то: онај његов
део који је још увек остао најмање доречена област ове проблематике, а
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тиче се питања како поставити што одређеније критеријуме за разграничење свесног нехата од евентуалног умишљаја код саобраћајних деликата.
Судска пракса по овом питању није уједначена и у неким случајевима иде се из једне крајности у другу. То се огледа у томе да судови у
неким подручјима врло ретко и само изузетно одређено понашање учесника у саобраћајној незгоди квалификују као поступање са евентуалним
умишљајем, па чак и у ситуацији када је утврђено стање алкохолисаности
средњег степена. Насупрот томе, судови у неким подручјима опет одлазећи у другу крајност прихватају поступање са евентуалним умишљајем и у
случајевима када је учесник у саобраћајној незгоди био и под незнатним
утицајем алкохола и код којих је анализом утврђено присуство алкохола у
концентрацији која је незнатно изнад законом дозвољене.
Прави одговор на ово питање би био негде између ових дијаметрално супротних решења. Наиме, не може се занемарити несумњиво
утврђена чињеница да је учесник у саобраћајној незгоди био под утицајем
алкохола, нити, с друге стране, свако стање алкохолисаности само по себи
може представљати основ за прихватање постојања евентуалног умишљаја. Сваки конкретни случај мора бити предмет непосредне и свестране
оцене уз апсолутно искључење аутоматизма у закључивању, који се појављује у знатном броју првостепених пресуда.
Свест да забрањена последица може наступити и да је возач пристао на њено наступање, па је према томе поступао са евентуалним умишљајем, може произилазити и из високог степена безобзирности коју је
показао возач моторног возила у неком конкретном случају. То ће примера ради бити случајеви управљања неисправним моторним возилом,
посебно у погледу неисправности механизма за управљање и кочење, а
возач је свестан тих недостатака, управљање моторним возилом од стране
учесника у саобраћају који није обучен за вожњу, па и управљање моторним возилом од стране возача који је под утицајем алкохола.
Постоји презумпција да су сва лица упозната са чињеницом да
конзумирање алкохола, дрога и др. само по себи негативно утиче на психо-физичке способности, те да сходно томе, лица која користе опојна
средства свесно ризикују њихово умањење, које је веома ретко могуће
превазићи. Поменута претпоставка стоји, чак иако је нарушавање психофизичких способности, нпр. с обзиром на количину опијата или према
конкретним околностима било мало вероватно, уколико је учинилац кон145
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зумирао средства за која је знао да су опојна средства, тј. ако је конзумирао опојна средства која су му позната као опијати (алкохол, дрога и сл.) и
за која је знао да могу негативно да утичу на њега.
Када је реч о возачу који је под утицајем алкохола, сматрамо да се
опредељење судова за правну квалификацију поступања са умишљајем,
не би смело заснивати искључиво и само на чињеници да је возач био под
утицајем алкохола.
Та чињеница сама за себе може бити основ за прекршајну одговорност возача моторног возила који је под утицајем алкохола.
Имајући у виду наведено не може се прихватити ставови који
долазе до изражаја у појединим пресудама у којима судови свој закључак
о постојању евентуалног умишљаја заснивају искључиво на чињеници да
је оптужени био свестан да је употребљавао одређену врсту и количину
алкохолног пића, због чега није способан за безбедну вожњу, па је и
поред постојања те свести започео вожњу. Те чињенице су сигурно значајне али саме по себи нису довољне за закључак о поступању са евентуалним умишљајем.
Ово стога што се за постојање евентуалног умишљаја поред овог
елемента свести тражи и онај други субјективни однос учиниоца који је
изражен у његовој вољној сфери а који се код евентуалног умишљаја
манифестује у пристајању на забрањену последицу.
То пристајање и такав вољни однос извршиоца не произилази сам
по себи и не заснива се само на чињеници што је возач моторног возила
управљао таквим возилом у ситуацији када је био под утицајем алкохола.
Због тога судска пракса и иде у правцу да сама чињеница алкохолисаности (искључујући можда изузетке изузетно високог степена пијанства) по
правилу и сама по себи не може бити довољан основ за закључивање да
ли је оптужени пристао на забрањену последицу, па да је следствено томе
поступао са евентуалним умишљајем.
Закључак суда о пристајању (па према томе и поступању са евентуалним умишљајем) или олаком држању да до забрањене последице неће
доћи (дакле поступању са свесним нехатом) мора се заснивати на комплексној оцени и осталих околности под којима је до конкретне саобраћајне незгоде дошло, а које би указивале и на ову страну субјективног
односа извршиоца према делу.
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Тако је, Врховни суд Србије је у пресуди Кж1 254/05 од 13.04.2005.
године нашао да је: "Алкохолисано стање оптуженог је правилно утврђено
експертизом алкохола у крви, а првостепени суд је алкохолисаност оптуженог правилно довео у узрочну везу са радњом оптуженог и проузрокованом
последицом, с обзиром на то да је вештак др ЂЂ, навео да су возачке способности оптуженог у потпуности компромитоване, пре свега у психичкој
чулној сфери, због чега долази до поремећаја у запажању и психомоторици,
просторна оријентација оптуженог смањена је до три пута у односу на трезно стање, оштрина вида знатно смањена (два до три пута), па се могућност
погрешног реаговања повећава и до 30 пута... Правилно је првостепени суд
закључио да је оптужени био свестан потребе за предузимањем радње обилажења пешака и чињенице да не постоје никакве сметње за предузимањем
те радње, па и убеђен да се возило налази на довољном бочном одстојању
од пешака и да је погрешна процена саобраћајне ситуације од стране оптуженог последица његовог психофизичког стања изазваног алкохолисаношћу, јер му је способност правилне процене узајамног односа са осталим
учесницима у саобраћају била смањена".
Која ће околност у сваком конкретном случају за такву оцену бити
пресудна тешко је рећи. Може бити од значаја читав низ околности под
којима је возач дошао у ситуацију да употребљава алкохолно пиће, затим
околност да ли је то чинио пре или у току саме вожње, па и околности под
којима је уопште дошао у ситуацију да под утицајем алкохола управља
моторним возилом.
Некада за такву оцену може бити од значаја и чињеница да ли је
оптужени сам у возилу или има сапутника, ко су они и у каквом је односу
оптужени са њима и др.
- Узрочна веза између стања алкохолисаности
и наступеле последице
Да би стање алкохолисаности, без обзира да ли се ради о мањој
или већој концентрацији алкохола, било основ за квалификацију поступања са евентуалним умишљајем, мора се утврдити да ли је оно даље непрописно понашање возача моторног возила, као на пример неприлагођена
брзина, непрописно претицање, недовољно растојање, недовољна пажња
и слично, које у суштини и представља основни узрок наступања саобраћајне незгоде, у директној узрочној вези са стањем алкохолисаности и
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негативним утицајем алкохола на способност возача моторног возила за
безбедну вожњу.
Врховни суд Србије6 у пресуди Кж1 274/05 од 06.04.2005. године је
нашао да је: "Првостепени суд правилно закључио да постојала узрочна
веза између алкохолисаног стања оптуженог и његове предузете радње када
је на делу пута са успоном држао мењач у трећем степену преноса уместо у
првом или другом, услед чега је дошло до малаксавања мотора и кретања
трактора уназад а затим и до његовог превртања када је сада покојни ПП
који је седео на хидраулици трактора иза оптуженог пао испод трактора,
тако да је трактор прешао преко његове главе и том приликом задобио
тешке телесне повреде како је то ближе описано у изреци првостепене пресуде, тако да је на лицу места наступила смртна последица. Стога је правилно првостепени суд алкохолисано стање оптуженог од 1,39 грам промила алкохола довео у узрочну везу са његовим кретањем трактором, које
није било прилагођено особинама и стању пута са успоном...".
Врховни суд у истој пресуди повезује наведени узрочно-последични однос и са субјективним односом окривљеног према радњи и
последици дела и наводи да: "Из предњег у повезаности са утврђеним степеном алкохолисаности оптуженог произилази да је оптужени био свестан свог алкохолисаног стања и да предузимањем вожње трактором у
таквом стању угрожава јавни саобраћај, те је на то пристао олако држећи
да тежа последица неће наступити, односно првостепени суд је правилно
утврдио да је у односу на основно кривично дело угрожавања јавног саобраћаја оптужени поступао са евентуалним умишљајем, а да је нехатно
поступао у односу на тежу смртну последицу".
Ту узрочну везу сигурно није увек лако утврдити, јер неприлагођеном брзином возе, непрописно претичу итд., и возачи који нису под
утицајем алкохола. Међутим, то не ослобађа суд обавезе да то питање
расправи и утврди да ли се та неприлагођена брзина, непрописно претицање и слично друго непрописно понашање, може довести у узрочну везу са
стањем алкохолисаности или не.
6

Кривични законик се у односу на кривична дела против безбедности јавног саобраћаја у
погледу битних обележја дела није мењао, као ни основне одредбе које се односе на умишљај, урачунљивост и нехат, тако да је и судска пракса у том делу није у битном мењала
суштину својих ставова.
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Према томе кључ за решење тог проблема је управо у наведеном, а
не у самој чињеници да је возач био у већој или мањој мери под утицајем
алкохола. У таквој ситуацији у одређеним случајевима може се десити да
се стање алкохолисаности и блажег степена одрази на квалификацију
умишљајног поступања, као што је опет могуће да и у случајевима већег
степена алкохолисаности, та квалификација не мора аутоматски доћи у
обзир, јер сваки аутоматизам мора бити искључен.
Овако постављено питање отвара и други проблем, како и на основу чега ће суд утврдити да је то даље непрописно понашање (неприлагођена брзина, непрописно претицање и др) у узрочној вези са стањем алкохолисаности. Директан одговор на то питање се не може добити а по правилу се не може добити ни од вештака медицинске, па ни од вештака саобраћајне струке. Вештак медицинске струке по правилу се на уопштен
начин изјашњава о негативном утицају стања алкохолисаности одређеног
степена на способност возача моторног возила за безбедну вожњу. С друге страсне вештак саобраћајне струке ће дати одговоре на питања које су
из домена његове струке и која се по правилу односе на нека техничка
питања и одговарајуће процене у погледу брзине, могућности заустављања, временско просторне анализе и сл. Међутим, иако ни један од ових
вештака не може дати директан одговор на тражено питање, тај одговор
се може добити пре свега из детаљне анализе сваког конкретног случаја,
околности под којима је до одређене незгоде дошло, ценећи при томе свакако налаз и мишљење поменутих вештака.
Тек на основу свега суд ће закључити и утврдити да ли је основни
пропис у узрочној вези са стањем и негативним утицајем алкохола и уз
утврђено постојање вољног елемента – пристајање на забрањену последицу може узети да ли је оптужени поступао са евентуалним умишљајем.
Чак и у случају када се ради о алкохолисаности блажег степена.
Утолико ће бити лакше када се ради о стању алкохолисаности
тежег степена али не опет аутоматски и само по некаквој претпостављеној
одговорности, већ због тога што такав закључак произилази из потпуне
анализе конкретног случаја.
При свему томе, неопходно је напоменути да у првостепеној пресуди о свим тим питањима морају бити дати потпуни, јасни и непротивречни разлози. Недостатак тих разлога могао би се оценити као недостатак о чињеницама које су предмет доказивања, што би представљало бит149
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ну повреду одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2. тачка 2.
Законика о кривичном поступку.
Закључак
Можемо сумирати да је у изреци првостепене пресуде у односу на
на кривична дела против безбедности јавног саобраћаја учињена у алкохолисаном стању, важно назначити: 1) да је окривљени био под дејством
алкохола и у ком проценту, да услед дејства алкохола није био способан
за безбедну вожњу, 2) да се због те неспособности и кршења прописа из
члана 187. Закона о безбедности саобраћаја на путевима није придржавао
још неког одређеног материјалноправног прописа из Закона о безбедности саобраћаја на путевима (уз чињенични приказ тог непридржавања) и
да је то довело до саобраћајне незгоде, 3) да уколико се ради о квалификованом облику дела посебно опише евентуални умишљај за основно кривично дело а посебно свесни нехат за тежу последицу и 4) да се делу описа виности када је то могуће назначи да је оптужени у време када се стављао под дејство алкохола знао да му предстоји вожња у таквом стању (с
обзиром да се питање пристанка на угрожавање јавног саобраћаја цени и с
обзиром на тај моменат).
Ненавођење конкретног пропуста у вожњи окривљеног који је у
директној узрочној вези са насталом саобраћајном незгодом, изреку првостепене пресуде чини неразумљивом и нејасном.
У образложењу пресуде је неопходно дати јасне и непротивречне
разлоге о узрочној вези између алкохолисаног стања окривљеног и његове
предузете радње. Потребно је алкохолисано стање оптуженог довести у
узрочну везу са његовим управљањем возилом супротно некој конкретној
одредби Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Такође је потребно дати јасно разлоге о постојању евентуалног
умишљаја у односу на основну радњу дела и нехата у односу на квалификовану последицу (уколико је такве последице дела било у конкретном
случају). Дакле у повезаности са утврђеним степеном алкохолисаности
окривљеног јасно образложити да ли је оптужени био свестан свог алкохолисаног стања и довођења у алкохолисано стање пре управљања возилом и да предузимањем вожње у таквом стању угрожава јавни саобраћај,
те да ли је на то пристао олако држећи да тежа последица неће наступити.
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ПРИМЕНА ОДРЕДБИ О УСЛОВНОМ ОТПУСТУ
Уводне напомене
У овом раду се излаже нормативна основа, указује на ставове већ
изражене у судској пракси о питањима која су од значаја за примену
института условног отпуста као криминално-политичке и пенолошке
мере, са посебним освртом на досадашњу нормативну основу примене
условног отпуста као и сугестије у односу на поступање у предметима по
молбама осуђених за условни отпуст, а у односу на тзв. заштитни надзор
и примену одредаба кривичног законика које то омогућавају, што би по
оцени овог аутора довело до већег броја позитивно решених молби.
Појам и кратак осврт на историјат института
условног отпуста
Условни отпуст као институт према законској регулативи представља отпуштање осуђеника са издржавања казне лишења слободе пре истека изречене казне, а по испуњењу одређених претпоставки и уз обавезу
поштовања одређених услова. Казна се сматра издржаном кад условни
отпуст истекне, уколико условно отпуштени није прекршио постављене
услове, док се у супротном обавезно или факултативно опозива, а условно
отпуштени се враћа на издржавање неиздржаног дела казне затвора.
Нужно је напоменути да условни отпуст има одређених сличности са
институтом условне осуде. У оба случаја казна лишења слободе се
суспендује, с тим што код условног отпуста претходи издржавање казне
затвора, а код другог се затворска казна само утврђује. Оно што је најбитније и заједничко за оба института је неопходни надзор над условно осуђеним односно окривљеним коме изречена условна осуда кроз одређено
време проверавања, јер управо вршење надзора над условно отпуштеним
једно је од конститутивних елемената условног отпуста и по оцени овог
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аутора један од најбитнијих елемената. Ова из разлога што обзиром на
искуства примене института условног отпуста у САД-у која показују да
пуштање на слободу осуђеника без спроведеног надзора, без помоћи и
подршке није само лоша одлука него доводи и до бројних случајева виктимизације који су требали бити избегнути обзиром да како се то наводи у
раду др Ђорђа Игњатовића три четвртине милиона отпуштених осуђеника
представљају стварну опасност по безбедност, а да је од условног отпуста који није припремљен и надзиран постоји само једно горе решење, а то је амнестија, јер на такав начин отпуштањем са издржавања
казне затвора, у том случају осуђена лица се отпуштају без икаквог плана
и припреме, а што је још битније без обзира како су се током издржавања казне владали и односили у односу на извршено дело.
Може се рећи да се институт условног отпуста првобитно у пракси појављује у Великој Британији, а у односу на рад реформатора казнених установа Џона Хауарда, као и енглеског морнаричког капетана Александра Маконокиа, тако да је примерено понашање и залагање осуђеника
доводило до могућности да остваре различите повластице, а највећа је
била отпуштање са издржавања казне пре истека времена на које им је
судском пресудом слобода одузета.
У односу на примену института условног отпуста у Европи несумњиво да су у државама чланицама Савета Европе заступљена два основна
модела дискрециони и мандаторни као и њихова комбинација тзв. мешовити
систем. Дискрециони модел се примењује у Француској, где је осуђеним
примарним учиниоцима кривичних дела могуће одобрити условни отпуст
после 1/2 дела издржане казне, а повратници условни отпуст могу остварити
када издрже 2/3 изречене казне. Овај модел почива на начину индивидуализације, који се одвија на више нивоа-одређивањем дужине казне затвора од
стране суда, надаље одлучивање од стране судије за извршење да ли му
се може одобрити ранији излазак на слободу и при избору које мере и
забране које ће отпуштени осуђеник морати да поштује, нужно је напоменути да у државама које примењују овај модел, како је то наведено у раду др
Ђорђа Игњатовића, примећено је да долази до опадања броја случајева одобреног условног отпуста. Мандаторни модел заснован је на принципу једнакости и примењује се у Шведској од 1999. године, а овим моделом је предвиђено да се условни отпуст мора одобрити сваком осуђеном лицу које је
издржало две трећине казне затвора, а минимум изречене казне је један
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месец., с тим што изузетак постоји у два случаја, ако се ради о краткој казни
затвора уз коју је одређена пробациона мера и код осуђених на доживотну
казну затвора. Мешовити модел чија је основна карактеристика прагматизам тако да осуђени на казне затвора до четири године се отпуштају
по "мандаторном моделу" уз могућност да им се одреди надзор, док се
осуђени на казне затвора дуже од четири године могу отпустити по "дискреционом моделу".
Процесно у односу на орган који одлучује о молби постоје два
система условног отпуста и то административни где најчешће се одлука
доноси у оквиру Министарства правде и други, а то је када о предлогу
односно молби за условни отпуст одлучује суд, односно судски поступак.
Нужно је напоменути и конвенције које су од значаја за поступања у
предметима условног отпуста, тако да је од стране Савета Европе донете
Конвенције и то Конвенција о трансферу осуђеника са додатним протоколом,
те Европска конвенција о надзору над условно осуђеном и условно ослобођеним представницима, Европска конвенција о признавању кривичних пресуда, а такође Комитет министара Савета Европе усвојио је и две препоруке и
то препорука о пренасељености заводских установа и инфлацији заводске
популације као и препорука о условном отпусту. Навођење ових конвенција
као и препорука је од значаја из разлога што Европски суд за људска права
изричито наглашава да при одлучивању о предметима који се односе на
условни отпуст, тај суд примењује не само три наведене конвенције Савета
Европе него и правила две наведене препоруке, оне које се односе на пренасељеност казнених установа да у складу са идејом о коришћењу лишавања
слободе као крајњег средства, треба развити све правно предвиђене начине
да се смањи трајање лишења слободе, а као нарочити начин односно
институт се наводи условни отпуст и у наведеним одлукама Европског
суда за људска права се утиче на ширу примену овог института из разлога што пружа најбољу прилику да се осуђеном лицу које издржава казну
пружи подршка, помоћ и надзор у друштвеној заједници. Оно што је значајно и нужно напоменути да мере којима се спроводи надзор над условно
отпуштеним лицима са издржавања казне затвора, су плаћање и накнада штете оштећеном кривичним делом, подвргавању лечења од психоактивних супстанци као и алкохоличара надаље професионалном оспособљавању, забраном боравка на одређеним местима као и друго. Дакле суштински услови у
односу на примену института условног отпуста морају бити законом јасно
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одређени, реалистични, а одбијање одобрења не може се правдати немогућношћу да осуђено лице не може да се запосли или да нема обезбеђен
смештај, а орган који је надлежан за одлучивање о молби односно предлогу осуђеног лица мора јасно указати и у својој одлуци образложити
зашто нису испуњени у закону предвиђени услови, осуђеном лицу омогућити да поново подноси молбу као и да улаже правни лек у односу на
негативну одлуку од стране надлежног органа. Нужно је напоменути да у
односу на препоруку о условном отпусту истом је, а у односу на процедуру
да осуђени мора имати право да буде лично саслушан од стране надлежног органа који одлучује о његовој молби односно предлогу, да имају
тзв. формалну одбрану односно браниоца из реда адвоката, а самим тим
да осуђено лице има могућност да има увид у односу на све чињенице
које се односе на његову поднету молбу односно предлог, те да у односу
на одлуку органа који је надлежан за одлучивање о условном отпусту у
истој се мора јасно указати на разлоге на основу којих је одлука донета и
да то мора бити у писменој форми са омогућавањем улагања правног
лека како је то напред наведено у колико је одлука негативна и то вишој
независној и непристрасној власти која је дужна да свестрано размотри
одлуку о условном отпусту као и о испуњености процесних гаранција о
осуђеном лицу у спроведеном поступку.
Условни отпуст као законска категорија, а у односу на простор бивше државе Југославије, а самим тим и Републике Србије, уведена је први пут
доношењем Закона о условном отпуштању криваца из казнителних заведења
1869. године, кривично законодавство Краљевине Југославије према законској регулативи предвиђало је условни отпуст као последњу фазу извршења
казне под условима да казна лишења слободе је дужа од једне године, да се
може са основом узети да ће се осуђени на слободи добро владати и ако је
према својим могућностима накнадио штету нанету кривичним делом, ако је
осуђени млађи од двадесет једне године, може се ставити под заштитни надзор, те да је осуђени у заводу за извршење казне издржао прописани део
казне, за оне који су по први пут у казненом заводу, ако раније нису били
осуђени за кривично дело, осуђеним лицима на тзв. вечиту робију која је
изречена уместо смртне казне опроштене Краљевом милошћу таква лица су
такође могла бити условно отпуштена. Условни отпуст трајао је до завршетка остатка неиздржане казне, код тзв. вечите робије трајао је седам, у односу
на ону која је била замена за опроштену смртну казну десет година, уколико
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условно отпуштени својим владањем или дело због кога би се изгубила вера
у његов даљи честити живот није дао повода за поништење, сматрало се да је
казну потпуно издржао, а у противном у колико изврши какво ново кривично
дело или наруши који од услова под којима је пуштен долазило је до поништења условног отпуста. Предлог за условни отпуст давао је управник
Казненог завода уз консултовање заводског Саветодавног одбора, а одлуку је
доносио министар правде пошто саслуша мишљење посебне комисије свог
министарства, а такође одлуку о поништењу условног отпуста доносио је
министар правде на предлог комисије свог министарства.
Хронолошки приказ досадашње законске регулативе од значаја
у односу на примену института условног отпуста
У односу на примену института условног отпуста у бившој Југославији од значаја је напоменути да се у КЗ-у из 1951. године овај институт уводи и даје могућност сваком осуђеном да без обзира за које је кривично дело осуђен и да ли је рецидивиста или не, ако је издржао половину казне строгог затвора или затвора, а који је својим радом и владањем показао да се толико поправио да се може очекивати да даље неће
вршити кривична дела. Такође да је законском регулативом било предвиђено и то да се осуђеном лицу које се за време издржавања казне нарочито истакне својим радом и владањем, овакво лице могло пустити
са издржавања казне и пре него што је издржало половину казне, а
такође да и у односу на осуђено лице на доживотну казну затвора
овим лицима је после 15 година издржане казне могао бити одобрен
условни отпуст, у колико је уверио надлежне да више неће вршити
кривична дела. Поступак за условни отпуст се покретао на основу молбе
осуђеног или по службеној дужности, а до 1961. године одлуку о условном отпусту доносио је Републички секретар за унутрашње послове, по
прибављеном мишљењу Комисије за условни отпуст коју су чинили јавни
тужилац и представници Републичког Врховног Суда и секретаријата
унутрашњих послова, а од 1961. године у односу на поступање по молбама за условни отпуст надлежност је пренета на Министарство правде.
Изменама и допунама Законика о кривичном поступку из 2012.
године и то одредбама члана 522. одређен је поступак за пуштање на
условни отпуст те се одредбом става 2. наведеног члана одређује да се
молба за условни отпуст подноси суду који је судио у првом степену,
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на који начин се као надлежни орган за одлучивање о условном отпусту имајући у виду и одредбе става 3. наведеног члана 522. ЗКП сада
прелази у судску надлежност.
Доношењем Кривичног законика Републике Србије (''Службени
гласник РС'' бр. 85/05, 88/05 примењује се од 01.01.2006. до 10.09.2009.
године) у члану 46, је одређено следеће:
Став 1. осуђеног који је издржао половину казне затвора суд
може условно отпустити са издржавања казне, ако се у току издржавања
казне тако поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи
добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена казна
не учини ново кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно
отпустити узеће се у обзир његово владање за време издржавања казне,
извршавање радне обавезе, с обзиром на његову радну способност, као и
друге околности које показују да је постигнута сврха кажњавања.
Став 2. у случају из става 1. овога члана, ако условни отпуст не
буде опозван, сматра се да је осуђени издржао казну.
Изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије
(''Службени гласник РС'' број 72/2009 примењује се од 11.09.2009. до
31.12.2012. године) одређено је следеће изменама члана 46.
Став 1. осуђеног који је издржао две трећине казне затвора суд
може условно отпустити са издржавања казне, ако се у току издржавања
казне тако поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи
добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена казна не
учини ново кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити узеће се у обзир његово владање за време издржавање казне, извршавање радних обавеза, с обзиром на његову радну способност, као и друге
околности које показују да је постигнута сврха кажњавања. Не може се
условно отпустити осуђени који је покушао бекство или је побегао из
Завода за извршење казне затвора у току издржавања казне.
Став 2. суд може у одлуци о условном отпусту одредити да је осуђени дужан да испуни обавезе предвиђене кривично правним одредбама.
Став 3. у случају из става 1. овога члана, ако условни отпуст не
буде опозван, сматра се да је осуђени издржао казну.
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Изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије
(''Службени гласник РС'' број 121/2012 примењује се од 01.01.2013. до
31.05.2017. године) одређено је следеће изменама члана 46.
Став 1. осуђеног који је издржао две трећине казне затвора суд ће
условно отпустити са издржавања казне, ако се у току издржавања казне тако
поправио да се може са основом очекивати да ће се на слободи добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена казна не учини ново
кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно отпустити узеће се у
обзир његово владање за време издржавање казне, извршавање радних обавеза, с обзиром на његову радну способност, као и друге околности које показују да је у односу на њега постигнута сврха кажњавања. Не може се условно отпустити осуђени који је током издржавања казне два пута дисциплински кажњаван и коме су одузете додељене погодности.
Став 2. уколико испуњава услове из става 1. овога члана, суд
може, условно отпустити осуђеног:
- који издржава казну затвора од 30 до 40 година;
- који је осуђен за кривична дела против човечности и других добара
заштићених међународним правом (чл. 370. до 393а), кривична дела против
полне слободе (чл. 178. до 185б), кривично дело насиље у породици (члан
194. ст. 2. до 4), кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога (члан 246. став 49), кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије (чл. 305. до 321), кривично дело примање мита (члан 367) и кривично дело давање мита (члан 368);
- који је осуђен од стране надлежних судова, односно њихових
посебних одељења, у поступцима вођеним у складу са надлежношћу одређеном Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела;
- који је више од три пута правноснажно осуђен на безусловну
казну затвора, а није извршено брисање или не постоје услови за брисање
неке од осуда.
Став 3. суд може у одлуци о условном отпусту одредити да је
осуђени дужан да испуни обавезе предвиђене кривично правним
одредбама.
Став 4. у случају из ст. 1. и 2. овога члана, ако условни отпуст не
буде опозван, сматра се да је осуђени издржао казну.
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Изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије
(''Службени гласник РС'' број 94/16 примењује се од 01.06.2017. године)
одређено је следеће изменама члана 46.
Став 1. осуђеног који је издржао две трећине казне затвора суд ће
условно отпустити са издржавања казне, ако се у току издржавања казне
тако поправио да се може са основном очекивати да ће се на слободи
добро владати, а нарочито да до истека времена за које је изречена казна
не учини ново кривично дело. При оцени да ли ће се осуђени условно
отпустити узеће се у обзир његово владање за време издржавања казне,
извршавања радних обавеза, с обзиром на његову радну способност као и
друге околности које указују да осуђени док траје условни отпуст неће
извршити ново кривично дело. Не може се условно отпустити осуђени
који је током издржавања казне два пута кажњаван за теже дисциплинске преступе и коме су одузете додељене погодности.
Став 2. уколико испуњава услове из става 1. овога члана, суд може
условно отпустити осуђеног:
- који издржава казну затвора од 30 до 40 година;
- који је осуђен за кривична дела против човечности и других добара
заштићених међународним правом (чл. 370. до 393а), кривична дела против
полне слободе (чл. 178. до 185б), кривично дело насиље у породици (члан
194. ст. 2. до 4), кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога (члан 246. став 49), кривична дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије (чл. 305. до 321), кривично дело примање мита (члан 367) и кривично дело давање мита (члан 368);
- који је осуђен од стране надлежних судова, односно њихових
посебних одељења, у поступцима вођеним у складу са надлежношћу одређеном Законом о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, корупције и других тешких кривичних дела;
- који је више од три пута правноснажно осуђен на безусловну
казну затвора, а није извршено брисање или не постоје услови за брисање
неке од осуда.
Став 3. суд може у одлуци о условном отпусту одредити да је
осуђени дужан да испуни неку од обавеза из члана 73. овог законика,
као и неку другу обавезу предвиђену кривично правним одредбама.
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Став 4. у случају из ст. 1. и 2. овога члана, ако условни отпуст не
буде опозван, сматра се да је осуђени издржао казну.
Чланом 73. се одређује садржина заштитног надзора и гласи:
Заштитни надзор може обухватити једну или више од следећих
обавеза:
1) јављање органу надлежном за извршење заштитног надзора у
роковима које тај орган одреди;
2) оспособљавање учиниоца за одређено занимање;
3) прихватање запослења које одговара способностима учиниоца;
4) испуњавање обавеза издржавања породице, чувања и васпитања
деце и других породичних обавеза;
5) уздржавање од посећивања одређених места, локала или приредби, ако то може бити прилика или подстицај за поновно вршење кривичних дела;
6) благовремено обавештавање о промени места боравка, адресе
или радног места;
7) уздржавање од употребе дроге или алкохолних пића;
8) лечење у одговарајућој здравственој установи;
9) посећивање одређених професионалних и других саветовалишта или установа и поступање по њиховим упутствима;
10) отклањање или ублажавање штете причињене кривичним
делом, а нарочито измирење са жртвом учињеног кривичног дела.
Чланом 74. се регулише избор мера заштитног надзора и гласи:
При избору обавеза из члана 73. овог законика и одређивања
њиховог трајања, суд ће нарочито узети у обзир године живота учиниоца,
његово здравствено стање, склоности и навике, побуде из којих је извршио кривично дело, држање после извршеног кривичног дела, ранији
живот, личне и породичне прилике, услове за испуњење надлежних обавеза, као и друге околности које се односе на личност учиниоца, а од значај су за избор мера заштитног надзора и њихово трајање.
Институт условног отпуста примењује се и на малолетне учиниоце кривичних дела обзиром да је чланом 28. Закона о малолетним
учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних
лица предвиђено кажњавање старијих малолетника, тако да према наведеном члану старијем малолетнику који је учинио кривично дело за које је
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законом прописана казна затвора тежа од пет година, може се изрећи
казна малолетничког затвора ако због високог степена кривице, природе и
тежине кривичног дела не би било оправдано изрећи васпитну меру.
Одредбама члана 32. Закона о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица одређен је условни
отпуст код казне малолетничког затвора и гласи:
Лице коме је изречена казна малолетничког затвора суд може
условно отпустити ако је издржало трећину изречене казне, али не пре
него што је протекло шест месеци, ако се на основу постигнутог успеха
извршења може оправдано очекивати да ће се на слободи добро понашати
и да неће вршити кривична дела. Уз условни отпуст суд може да одреди и
неку од мера појачаног надзора уз могућност примењивања једне или
више одговарајућих посебних обавеза из члана 14. овога закона.
На опозивање условног отпуста сходно се примењују одредбе
Кривичног законика и члан 144. став 4. овог закона.
Одредбама члана 144. Закона о малолетним учиниоцима кривичних
дела и кривичноправној заштити малолетних лица регулисано је да о условном отпусту одлучује веће за малолетнике суда који је судио у првом степену, а пре доношења одлуке председник већа за малолетнике ће по потреби
усмено саслушати малолетника, његове родитеље, представнике органа
старатељства и друга лица и прибавити извештај и мишљење казненопоправног завода о оправданости отпуста. Усмено саслушање малолетника
обавезно је ако се одлучује о условном отпусту после две трећине издржане казне, осим ако веће за малолетнике на основу доступне документације не оцени да су испуњени услови за условни отпуст. Те да о опозивању
условног отпуста када се стекну услови одлука се доноси после саслушања
јавног тужиоца за малолетнике и малолетника, а о опозиву одлучује суд
који је донео одлуку о условном отпусту.
Док члан 4. Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и
кривичноправној заштити малолетних лица се одређује примена општих
одредби кривичног права те наведеним чланом одређено да одредбе Кривичног законика, Законика о кривичном поступку, Закона о извршењу
кривичних санкција и други општи прописи примењује се ако нису у
супротности са овим законом.
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Доношењем Закона о посебним мерама за спречавање вршења
кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима
(''Службени гласник РС'' број 32/2013 од 08.04.2013. године), а који ступио на снагу 16.04.2013. године, тзв. "Маријин закон" где је чланом 3.
наведеног закона одређено на које учиниоце кривичних дела се примењује наведени закон, а наведеним чланом 3. став 2. одређено да се овај
закон не примењује на малолетне учиниоце кривичних дела из става
1. наведеног члана. Наведеним законом и то одредбама члана 5. став 2.
одређено да лице осуђено на казну затвора за кривично дело из члана 3.
овог закона не може се условно отпустити.
У односу на опозивање условног отпуста презентују се одредбе
члана 47. Кривичног законика (''Службени гласник РС'' број 72/09, а примењивао се од 11.09.2009. до 31.12.2009. године) и гласи:
Став 1. суд ће опозвати условни отпуст ако осуђени, док је на
условном отпусту, учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора преко шест месеци.
Став 2. суд може опозвати условни отпуст, ако условно отпуштени учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора
до шест месеци, односно не испуни неку од обавеза које му је суд одредио у складу са чланом 46. став 2. овог законика. При оцени да ли ће опозвати условни отпуст суд ће нарочито узети у обзир сродност учињених
кривичних дела, побуде из којих су учињене и друге околности које указују на оправданост опозивања условног отпуста.
Став 3. одредбе ст. 1. и 2. овога члана примењиваће се и када се
условно отпуштеном суди за кривично дело које је учинио пре него што је
условно отпуштен.
Став 4. кад суд опозове условни отпуст изрећи ће казну применом
одредаба чл. 60. и 62. став 2. овог законика, узимајући раније изречену казну
као утврђену. Део казне који је осуђени издржао по ранијој осуди урачунава
се у нову казну, а време проведено на условном отпусту не урачунава се.
Став 5. ако условно отпуштени буде осуђен на казну затвора до
једне године, а суд не опозове условни отпуст, продужава се условни
отпуст за време које је осуђени провео на издржавању те казне затвора.
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Став 6. у случају из ст. 1. до 3. овога члана условни отпуст се
може опозвати најкасније у року од две године од дана када је условни
отпуст истекао.
Изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије
(''Службени гласник РС'' број 121/12 а примењује се од 01.01.2013. године). Одредбе члана 47. КЗ сада одређују следеће:
Став 1. суд ће опозвати условни отпуст ако осуђени, док је на
условном отпусту, учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора преко једне године.
Став 2. суд може опозвати условни отпуст, ако условно отпуштени учини једно или више кривичних дела за која је изречена казна затвора
до једне године, односно не испуни неку од обавеза које му је суд одредио у складу са чланом 46. став 3. овог законика. При оцени да ли ће опозвати условни отпуст суд ће нарочито узети у обзир сродност учињених
кривичних дела, побуде из којих су учињене и друге околности које указују на оправданост опозивања условног отпуста.
Став 3. одредбе ст. 1. и 2. овога члана примењиваће се и када се
условно отпуштеном суди за кривично дело које је учинио пре него што је
условно отпуштен.
Став 4. кад суд опозове условни отпуст изрећи ће казну применом
одредаба чл. 60. и 62. став 2. овог законика, узимајући раније изречену казну
као утврђену. Део казне који је осуђени издржао по ранијој осуди урачунава
се у нову казну, а време проведено на условном отпусту не урачунава се.
Став 5. ако условно отпуштени буде осуђен на казну затвора до
једне године, а суд не опозове условни отпуст, продужава се условни
отпуст за време које је осуђени провео на издржавању те казне затвора.
Став 6. у случају из ст. 1. до 3. овога члана условни отпуст се
може опозвати најкасније у року од две године од дана када је условни
отпуст истекао.
Како је напред наведено Закоником о кривичном поступку и то
одредбама члана 522. одређен је поступак за пуштање на условни отпуст
("Службени лист СРЈ" бр. 71/01 и 68/02 и "Службени гласник РС" бр.
58/04, 85/05 и др) док доношење Законика о кривичном поступку (''Службени гласник РС" бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012 и др) одредбама чл.
562. до 568. односе се на поступак за остваривање права осуђеног, а у
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односу на условни отпуст те ће се овде приказати само одредбе чл. 563,
564. и 567. наведеног законика.
Члан 563. ЗКП гласи:
Осуђени који је издржао две трећине изречене казне затвора или
његов бранилац може поднети молбу за пуштање на условни отпуст.
О молби одлучује веће (члан 21. став 4) суда који је судио у првом
степену.
Члан 564. ЗКП гласи:
Одмах по пријему молбе за пуштање на условни отпуст веће ће
испитати да ли су испуњени законски услови за подношење молбе и
решењем ће одбацити молбу ако утврди:
1) да је поднета од стране неовлашћеног лица;
2) да осуђени није издржао две трећине изречене казне затвора;
3) да је у току издржавања казне осуђени покушао бекство или је
побегао из завода.
Ако не донесе решење из става 1. овога члана, веће ће затражити
извештај од завода у којем осуђени издржава казну затвора о његовом
владању и другим околностима које показују да ли је постигнута сврха
кажњавања, као и извештај повереника из органа управе надлежног за
извршење кривичних санкција.
Члан 567. ст. 2. и 3. ЗКП гласе:
У решењу о условном отпусту веће може одредити да је осуђени дужан да испуни одређене обавезе предвиђене кривичним законом,
а може одлучити и да осуђени за време условног отпуста буде под
електронским надзором.
Решење о условном отпусту се доставља осуђеном и његовом браниоцу, јавном тужиоцу, Заводу у којем осуђени издржава казну, суду који
је осуђеног упутио на издржавање казне, судији за извршење кривичних
санкција надлежном према пребивалишту осуђеног, органу полиције,
поверенику из Органа управе надлежног за извршење кривичних
санкција и Центру за социјални рад према пребивалишту осуђеног.
Надаље одредбама члана 22. став 4. Законика о кривичном поступку (''Службени гласник РС" бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012 и др, а примењује се од 01.10.2013. године у судовима опште надлежности) којим наве164
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дено да у поступку извршења кривичних санкција и у другим случајевима
предвиђеним законом одлучује судија за извршење кривичних санкција.
У односу на примену института условног отпуста у даљем делу приказаће се само одредбе Закона о извршењу кривичних санкција који је на снази
(''Службени гласник РС'' број 52/14 од 23.05.2014. године, а који се примењује
од 01.09.2014. године; тако да одредбама чл. 33. до 42. наведеног закона је
одређен појам судије за извршење кривичних санкција стварна и месна надлежност, поступак пред судијом за извршење као и одлуке, а у односу на право
осуђених лица да у колико им је повређено неко право путем овог института
судије за извршење кривичне санкције се штити право осуђених лица уколико
осуђено лице сматра да су му повређена нека права.
Одредбама члана 43. ЗИКС-а одређена је сврха извршења
казне затвора односно како законски текст гласи, сврха извршења
казне затвора је да осуђени током извршења казне, применом одговарајућег програма поступања, услови друштвено прихватљиве вредности у циљу лакшег укључивања у услове живота после извршења
казне како у будуће не би чинио кривична дела.
Одредбама чл. 49. до 52. ЗИКС-а регулисано је упућивање и распоређивање осуђених лица у заводе за издржавање казне затвора, док
одредбама чл. 59. до 70. ЗИКС-а, регулисано је одлагање извршења казне
затвора. Одредбама чл. 132. до 138. ЗИКС-а, регулисан је прекид извршења казне затвора. Док одредбама чл. 156. до 177. ЗИКС-а, регулисани су
дисциплински преступи, мере и поступак одговорности осуђеног лица, на
ово је нужно указати обзиром на претходни приказ измена и допуна Кривичног законика у односу на одредбе члана 46. КЗ.
Законом о извршењу кривичних санкција Републике Србије и то
одредбама члана 184. предвиђено је да директор управе може превремено
отпустити осуђеног са издржавања казне највише шест месеци до истека
казне, ако је издржао девет десетина казне, због доброг владања осуђеног и
постигнутих резултата у програму поступања, на предлог управника завода.
Од значаја је навести Правилник о третману, програму поступања, разврставању и напредном разврставању осуђених лица (''Службени гласник РС'' број 66/2015 од 27.07.2015. године, а ступио на снагу
04.08.2015. године), и то одредбе члана 9. које се односе на процену ризика односно програм поступања којим се процењује степен ризичног пона165
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шања осуђеног и процењени ризик се степенује као низак, средњи и висок
у односу на то да ли осуђени представља опасност за друге осуђене, запослене у заводу или друга лица која посећују завод, да ли постоји вероватноћа да ће покушати да се само повреди или изврши самоубиство, да ли је
склон бекству, да ли може представљати опасност за заједницу у случају
бекства или изласка из завода, да ли ће вршити кривична дела након
извршене казне. Одредбе члана 15. Правилника о третману, програму
поступања, разврставању и напредном разврставању осуђених лица којима одређено да припрема осуђеног за отпуст започиње након доласка у
завод и саставни је део програма поступања као и да се осуђени подстиче
да активно учествује у припреми за отпуст и друго. Те одредбама чл. 24.
до 31. Правилник о третману, програму поступања, разврставању и
напредном разврставању осуђених лица се говори о проширеним правима
и погодностима у оквиру група те наведене групе А1, А2, Б1, Б2, В1 и В2.
Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера (''Службени
гласник РС'' број 52/2014 од 23.05.2014. године ступио на снагу
31.05.2014. године, а примењује се од 01.09.2014. године). Одредбама члана 2. Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера говори шта је сврха
и садржај извршења, а да је између осталог и извршење условног отпуста
и пружање подршке и помоћи после извршене казне затвора, чланом 3. да
послове извршења спроводи организациона јединица надлежна за алтернативне санкције повереничка служба у оквиру Управе за извршење кривичних санкција. У глави пет која носи наслов "Надзор над извршењем
мера одређених уз условни отпуст" и то чл. 44. до 55. Закон о извршењу
ванзаводских санкција и мера тачно је регулисано како се врши надзор и
које су обавезе осуђеног, а то су обавезе из члана 73. КЗ које већ таксативно наведене цитирањем овога члана на страни 6 овога рада, надаље да је
повереник дужан да након истека условног отпуста обавести надлежни
суд о испуњености обавеза, ако кривицом осуђеног извршење обавеза не
отпочне у року од 15 дана од дана израде програма, или осуђени не испуњава обавезе које су му одређене, односно испуњава их делимично Повереник је дужан да одмах о томе обавести надлежан суд, а суд ће у року од
8 дана донети одлуку о опозиву условног отпуста или обавестити Повереника и осуђеног о наставку извршења условног отпуста.
Наведеним препорукама Савета Европе о пренасељености заводских
установа и инфлацији заводске популације и о условном отпусту посебни
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делови су посвећени информисању о условном отпусту и истраживању и статистичком праћењу и да у погледу овога да политичари, правосудни ауторитети, лидери локалних заједница, удружења задужена за помоћ жртвама као
и универзитетски професори и истраживачи треба да буду обавештени о
функционисању условног отпуста, али и консултовање о томе, нарочито приликом увођења нових законодавних решења или праксе. Нарочито се указује да је неопходно изучавати под којим условима је условни отпуст успешан и како примена условног отпуста утиче на систем кривичних санкција као и ефектима проблема за припрему изласка из завода. У односу
на ово нужно је указати на рад од стране Николе Вујичића, Зорана Стевановића и Љепосаве Илић са Института за криминолошка и социолошка истраживања Београд који дат у експертској анализи "Примена института условног отпуста од стране судова у Републици Србији" из 2017. године. Према
наведеном истраживању и прикупљеним подацима, а обрађивани су само
подаци добијени из установа КПЗ Сремска Митровица, КПЗ Пожаревац и
КПЗ Ниш за период од 2011. до 2015. године, где се наводи да су у периоду
од 2011. до 2015. године осуђена лица поднела укупно 11.349 молби за
условни отпуст, од којих је усвојено укупно 1.583 молбе или 13,95%, посматрано по годинама бележи се пораст примене института условног отпуста јер
је 2011. године усвојено 4,68% од укупног броја поднетих молби, док је у
2015. години проценат усвојених молби укупно 23,48%, 2012. године 7,91%,
2013. године 12,36%, 2014. године 18,86%. У односу на пенолошки поврат да
је 27% условно отпуштених лица раније већ издржавало казну затвора, док
72,8% није. Дата мишљења Казнено-поправног завода поводом поднете молбе за условни отпуст се карактерисало као позитивно или неутрално, с тим
што према добијеним подацима није уочен ни један извештај у коме је
децидно дато негативно мишљење поводом поднете молбе. Код не усвојених молби у 86,5% случајева заводи су давали неутрално мишљење, док
је код усвојених у 98% случајева мишљење било позитивно. У односу на
дата неутрална мишљења на крају сваког извештаја Завода, наведен је посебан закључак и уочено да се ради да се тај закључак даје у једној уобичајеној
форми "у конкретном случају има места напредовању", и "ресоцијализација је у току", а да су такви извештаји Завода били један од разлога да
тужиоци дају негативно мишљење поводом поднете молбе, јер се суштински
посматрано овакви наводи у оквиру извештаја могу тумачити и као негативно мишљење. У односу на извештаје Казнено поправних завода врло је битан
део који се односи на упитник за процену ризика те се наводи да упитник
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који се користи у нашим заводима, а темељи се на статистичком израчунавању јачине везе између појединих обележја и рецидивизма, на основу чега се
утврђује и сет карактеристика које су најуже повезане са криминалним понашањем и да је најважнији недостатак наведеног упитника за процену
ризика што су динамични фактори заступљени у мањој мери на који
начин упитник оставља врло мало простора за бележење промена понашања осуђеника током затворске казне. Према добијеним подацима, а што
је и по оцени овог аутора нужно напоменути да је у периоду од 2011. до 2015.
године само у три предмета односно одлукама Вишег суда у Лесковцу Као
76/15 и Као 84/15 те одлуком Вишег суда у Чачку Као 74/15 судови приликом условног отпуштања одредили и примену заштитног надзора односно
одговарајуће мере предвиђене одредбама члана 73. КЗ, односно у сва три
случаја одредбе члана 567. став 2. ЗКП. Надаље, а оно што је битно такође
мада су аутори рада обрађивали само податке које су добили у односу на три
наведена завода за извршење кривичних санкција, да у односу на лица која су
условно отпуштена у односу на опозив условне осуде да у 92,9% није дошло
до опозива условног отпуста, ово је нужно напоменути, јер питање рецидива је
важно питање због основне сврхе због које се институт условног отпуста примењује јер је за проверу поновног вршења кривичних дела од стране раније
осуђиваног лица пожељно да прође неколико година, а према истраживањима
обично се препоручује период од пет година.
Досадашња судска пракса и ставови који су заузети,
а од значаја за примену института условног отпуста
као и сугестије у односу на поступање у предметима по молбама
осуђених за условни отпуст, а у односу на тзв. заштитни надзор
и примену одредаба кривичног законика које то омогућавају,
што би по оцени овог аутора довело до већег броја
позитивно решених молби
Како је напред наведено цитирајући законске одредбе члана 46.
КЗ несумњиво да су одредбе овога члана изменама и допунама Кривичног
законика Републике Србије мењане, како у односу на формални услов
подношења молбе, а то је првобитно било да је осуђени издржао 1/2 дела
казне док се изменама Кривичног законика Републике Србије из 2009.
године сада тражи 2/3 дела казне, надаље да је задњим изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије, а који се примењује од 01.
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јуна 2017. године, код услова за условни отпуст не тражи више да је
остварена сврха кажњавања, а такође и друге измене што несумњиво
доводи до питања примене блажег закона односно члана 5. КЗ. Но с тим у
вези обзиром на различите ставове где су поједини судови налазили да
код условног отпуста има места примени блажег закона и да треба применити закон који је важио у време извршења кривичног дела, или да је
меродаван датум ступања на издржавање казне осуђеног, те заузето правно схватање Апелационог суда у Београду "приликом одлучивања о
условном отпусту нема места примени одредби члана 5. КЗ", надаље
одлуке Врховног касационог суда по поднетим захтевима за заштиту
законитости и то Кзз 1096/2015 од 16.12.2015. године, Кзз ОК 22/2014 од
14.10.2014. године и друге одлуке да се у односу на молбе осуђених за
условни отпуст не могу примењивати одредбе о примени блажег закона
члана 5. КЗ, јер се блажи закон обавезно примењује до правноснажности,
а након правноснажности пресуде само у колико по ванредном правном
средству дође до укидања пресуде, односно поновног суђења.
На заједничкој седници представника апелационих судова, са
представником кривичног одељења Врховног касационог суда Петроварадин 25.03.2016. године усаглашени став у односу на питање да ли су испуњени услови за пуштање осуђеног на условни отпуст у ситуацији када у
писаном извештају Завода у коме осуђени издржава казну затвора наведено да код осуђеног постоји средњи степен ризика, а истовремено се образлаже да су испуњени законски услови и предлаже да осуђени буде
пуштен и др., заузет је став "да у колико Завод у писаном предлогу или
представник Завода на рочишту и даље наводи да код осуђеног постоји
средњи степен ризика, али истовремено остаје код предлога да осуђени
буде условно отпуштен са издржавања казне и то детаљно и убедљиво
образложи, као и када је у извештају у суштини дато позитивно мишљење
за условни отпуст, али није изричито предложен већ је остављено суду на
оцену па и када се Завод уопште не изјашњава у том правцу, не искључује
се могућност суда да донесе позитивну одлуку ако постоје законски услови за пуштање осуђеног на условни отпуст".
Нужно је напоменути да између одредби члана 46. КЗ, а који ступио
на снагу изменама и допунама КЗ и примењује се од 01. јуна 2017. године где
се више не тражи да је остварена сврха кажњавања као услов, док у
одредбама члана 564. став 3. ЗКП је одређено да ће суд донети одлуку о
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условном отпусту тако што ће претходно затражити извештај од Завода у
којем осуђени издржава казну затвора о његовом владању и другим околностима које показују да ли је постигнута сврха кажњавања. Дакле несумњиво је постојање колизије између ова два закона у овом делу, те су јавни тужиоци у најчешћем броју случајева код позитивних одлука првостепених судова улагали жалбе и истицали управо ову околност да нема места условном
отпусту, јер није остварена сврха кажњавања у потпуности обзиром на неиздржани део казне. У досадашњем раду судови су примењивали одредбе члана 46. став 1. КЗ као основни закон којим се одређује институт условног
отпуста и услови под којима се условни отпуст може одобрити, јер се изменама и допунама Кривичног законика од 01. јуна 2017. године више не тражи
као услов и остварење сврхе кажњавања.
Према ставу Уставног суда Републике Србије од 22. јула 2010. године да пропуштање надлежног суда да донесе одлуку о молби осуђеног за
условни отпуст у поступку прописаном одредбама члана 522. ЗКП, може
довести до повреде права на приступ суду, као елемента права на правично
суђење зајамченог одредбама члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
Такође врло битан став и усаглашена пракса поступања у односу на
заједничку седницу представника апелационих судова, са представником
кривичног одељења Врховног касационог суда у Новом Саду од 24.03.2014.
године "Уколико је окривљени правноснажно осуђен на казну затвора, у притвору провео 2/3 исте, а још није ступио на издржавање те казне затвора, има
право на подношење захтева за условни отпуст и може се условно отпустити
само уколико суд утврди да су испуњени сви законом прописани услови."
Нужно је напоменути да је овакав став заузет још 2004. године у одлуци
Врховног суда Србије Кж-II-206/04 од 25. фебруара 2004. године и који објављен у Билтену судске праксе Врховног суда Србије број 2/2004.
На почетку излагања овога рада наведено је да питање и институт
условног отпуста није само правно питање, него је институт условног отпуста има и криминолошки - пенолошки, а оно што је најбитније за Републику
Србију политичке конотације. Ово се напомиње из разлога што гледајући
цитирани рад и експертску анализу дату у раду "Примена института условног отпуста од стране судова у Републици Србији", дати статистички подаци
да је у периоду од 2011. до 2015. године осуђена лица поднела укупно 11349
молби за условни отпуст од којих је усвојено укупно 1583 молбе или у просеку 13,95% а да је 2015. год. тај проценат усвојених молби укупно 23,48%, у
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вези овога нужно је напоменути да у земљама чланицама Савета Европе просек усвојених молби се креће од 50% до 70%, да је у Краљевини Југославији
просек усвојених молби био 50%, као и у бившој СФРЈ где је био идентичан
просек усвојених молби, а да се у наведеном раду као и у раду мр Сретка Јанковића указују на слабости у раду суда док из наведене експертске анализе
произлази да је у 2011. години усвојено свега 4,68% поднетих молби, а да се
заборавља да је 01. јануара 2010. године извршен реизбор свих судија у Републици Србији. Ово се наводи из разлога што је у овом раду наведене две битне препоруке Савета Европе од којих у односу на ово се указује да осим статистичког истраживања као и консултовања истраживача, универзитетских
професора битан је однос медија и правилног извештавања у односу на
институт условног отпуста, јер имајући у виду препоруке Савета Европе неопходно је ставити акценат на развој бољих односа са јавношћу, посебно на
конкретне потребе и проблеме корисника у оквиру кривичног правосуђа, те
односе са информативним медијима, невладиним сектором и њиховим демократским институцијама (парламентима, локалном самоуправом). У вези
овога нужно је напоменути поступање у предмету условног отпуста Милорада Брацановића где је од стране тада другостепеног суда Врховног суда
Србије донета позитивна одлука, а да је то имајући у виду личност осуђеника
довело до медијске харанге, тако да је неопходно да медији објективно извештавају о овом институту и да пре свега истичу позитивне ефекте, јер је по
оцени овог аутора нејасно да медији извештавају о пренатрпаности и пренасељености затвора, неусловним условима издржавања казне, да се од стране
извршне власти судовима препоручује да се институт условног отпуста у
што је могуће више мери примењује, односно позитивно решава. Исто тако
како би се сагледала у потпуности проблематика условног отпуста да како је
то већ напред наведено у овом раду и наведена два модела процесног поступања и да је изменама и допунама Законика о кривичном поступку из 2002.
године изменама члана 522. ЗКП поступање у предметима условног отпуста
са тадашњег административног поверено судовима, ово из разлога што је
након 05. октобра 2000. године а у тзв. "међуфази" у Министарству правде
била три коминистра, те због одређених проблема дошло до измене Законика
о кривичном поступку и поступање по условним отпустима одређена судска
надлежност.
Већ је наведено да је од условног отпуста који није припремљен и
надзиран само једно горе решење, а то је амнестија, јер на тај начин отпу171
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штање са издржавања казне затвора, у том случају осуђена лица се отпуштају без икаквог плана и припреме, а што је најбитније како су се
током издржавања казне владала и односила у односу на извршено
дело. У највећем броју случајева како је то већ изложено, а може се рећи у
99,9% случајева условни отпуст се одобравао без заштитног надзора, а да
је само у периоду од 2011. до 2015. године у три предмета и то две одлуке
Вишег суда у Лесковцу и једна одлука Вишег суда у Чачку које су цитиране одређен условни отпуст уз примену заштитног надзора уз електронски надзор. По оцени овог аутора ово је основни проблем када постоје
извештаји Установа за издржавање кривичних санкција "у конкретном
случају "има места напредовању и ресоцијализација је у току" , надаље у
односу на процену ризика да ли ће се осуђени на слободи добро владати
односно да неће вршити кривична дела несумњиво да како је то већ цитирано у овом раду постоје одређени параметри који су неподложни промени тако да осуђени који је на почетку издржавања казне затвора има
"средњи степен ризика", а да је имајући у виду одредбе чл. 17, 28. и 34.
Правилника о третману, програму поступања, разврставању и надкнадном
разврставању осуђених лица, осуђени који је према напредовању разврстан у групе А1 или у А2, за које групе се тражи низак степен ризика, а и
даље према извештају му се даје "средњи степен ризика". Управо с обзиром на напред наведено да се извештај Управе за извршење кривичних
санкција "има места напредовању и ресоцијализација је у току", а да се
овакви извештаји могу сматрати негативним, надаље предмети у којима
су осуђени медијски пропраћени, не може се очекивати од суда да има
такву моћ да предвиди да ли ће се такав осуђени на слободи добро владати а поготово да неће учинити ново кривично дело, јер сасвим је природно очекивати од сваког осуђеника да се изјашњава да прихвата дело, да се
каје и друго јер у супротном сигурно не може очекивати погодности које
би му биле додељене. Зато, је неопходно да имајући у виду пре свега
измене и допуне Кривичног законика, а које се примењују 01. јуна 2017.
године те одредбе члана 567. став 2. ЗКП које говоре о томе да у решењу
о условном отпусту суд може одредити да је осуђени дужан да испуни
одређене обавезе предвиђене кривичним законом (а то су обавезе предвиђене у члану 73. КЗ, како то напред цитирано), а може одлучити и да осуђени за време условног отпуста буде под електронским надзором. На ово
се указује пре свега што по оцени аутора овога рада условни отпуст без
заштитног надзора није ваљан из ког разлога је нужно да приликом дава172

Кривична секција
ња извештаја Управе за извршење кривичних санкција користе могућност
да укажу и на примену одредби члана 73. КЗ поготово што је како то већ
цитирано доношењем Закона о извршењу ванзаводских санкција и мера
члан 17. као и цитираним чл. 34. до 43. наведеног закона, сада уведена
могућност вршења надзора над условно отпуштеним лицима, обзиром да
када се осуђени условно отпусти без заштитног надзора не постоје могућности надзора над његовим понашањем као и подршка таквом лицу да се
што адекватније поново укључи у заједницу.
Коришћена литература:
- Међународни уговори књига I i II ("Сл. гласник РС, 1990. год.) Владимир Тодоровић - Основни Кривични закон и Кривични закон Републике Србије мр Светислав Вуковић
(Пословни биро 2003.),
- Коментар Кривичног законика проф. др Зоран Стојановић ("Сл. гласник РС", 2006.),
- Закон о изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије ("Сл. гласник РС
бр. 72/2009),
- Закон о изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије ("Сл. гласник РС
бр. 121/2012),
- Закон о изменама и допунама Кривичног законика Републике Србије ("Сл. гласник РС
бр. 94/2016),
- Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима ("Сл. гласник РС бр. 32/2013),
- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица ("Службени гласник РС" бр. 85/2005.),
- Законик о кривичном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 71/01, 68/02 и "Сл. гласник РС" бр.
58/04, 85/05 и др.),
- Законик о кривичном поступку ("Сл. гласник РС" бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012 и др.),
- Закон о извршењу кривичних санкција ("Сл. гласник РС" бр. 72/14),
- Правилник о третману, програму поступања, разврставању и напредном разврставању
осуђених лица ("Сл. гласник РС" бр. 66/2015.),
- Закон о извршењу ванзаводских санкција и мера ("Сл. гласник РС" бр. 52/14),
- Збирка одабраних препорука Савета Европе из 2004. год.,
- Рад мр Сретка Јанковића "Неки практични аспекти условног отпуста из 2015. год. објављен у избору судске праксе,
- Рад мр Слађане Јовановић, "Могући правци преиспитивања института условног отпуста из 2003. год.,
- Експертска анализа "примена института условног отпуста од стране судова у Републици Србији" дата од стране Николе Вујичића/Зорана Стевановића и Љепосаве Илијић.
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Радоман Спарић,
судија Апелационог суда у Крагујевцу

СПОРНА ПРАВНА ПИТАЊА У ПРИМЕНИ ЗАКОНИКА
О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Право окривљеног (одбране) да испитује сведоке
у кривичном поступку
- судска пракса и међународни стандарди Један од основних услова за правичну расправу пред судом је поштовање принципа једнакости странака пред судом. Право на једнакост странака
пред судом "једнакост оружја" мора да се поштује током целог судског
поступка, а то значи да странке у спору имају једнак процесни положај током
суђења и да имају једнак положај приликом изношења одбране или оптужбе.
Суштина овог принципа се огледа у праву сваке стране да јој се омогући да
изнесе свој случај под условом и на начин који је не доводи у битно
неповољнији положај у односу на противничку страну.
Када су у питању кривични поступци, у којима тужилац има комплетан државни апарат иза себе, принцип "једнакости оружја" је најважнија гаранција права на одбрану. Као такав представља гаранцију одбрани да ће бити у једнаком положају с тужиоцем током припреме и изношења случаја.
Основни елеменат принципа "једнакости оружја" и права на
одбрану је право окривљеног да позове и испитује сведоке. Ово право даје
окривљеном исто правно овлашћење да обезбеди присуство сведока, као и
право да испитује или унакрсно испитује све сведоке као и тужилац.
Право да се позову и испитају сведоци обезбеђује одбрани могућност да испита сведоке, који ће дати исказе у корист окривљеног и да
оспори доказе против окривљеног. Исто тако поступак испитивања сведока од стране тужиоца, окривљеног и браниоца даје суду могућност да
саслуша изношење доказа и њихово оспоравање, на који начин се остварује реализација начела утврђивања истине у кривичном поступку, као и
начела контрадикторности и принципа права на правично суђење.
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Нормативни оквир права окривљеног да испитује сведоке
као дела права на правично суђење
1. Устав Републике Србије1
Члан 32. став 1. Устава
Свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о
његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за
покретање поступка, као и о оптужбама против њега.
Члан 33. став 5. Устава
Свако коме се суди за кривично дело има право да сам или преко
браниоца износи доказе у своју корист, испитује сведоке оптужбе и да
захтева да се, под истим условима као сведоци оптужбе и у његовом
присуству, испитују и сведоци одбране.
Члан 16. Устава
Спољна политика Републике Србије почива на општепризнатим
принципима и правилима међународног права.
Општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни су део правног поретка Републике Србије и
непосредно се примењују. Потврђени међународни уговори морају бити у
складу с Уставом.
2. Међународни пакт о грађанским и политичким правима
(у даљем тексту Међународни пакт)2
Члан 14. став 3. тачка е) Међународног пакта
Свако лице које је оптужено за кривично дело има, уз потпуну
равноправност, права бар на следеће гаранције: ... е) да саслуша или да
предложи да други саслушају сведоке који терете оптуженог и да издеј1
2

Устав Републике Србије ("Службени гласник РС" 98/2006) у даљем тексту Устав
Међународни пакт о грађанским и политичким правима (ICCPR-a), усвојен у Генералној
скупштини УН-а 1966. године, ступио је на снагу 1976 . године
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ствује долазак и саслушање сведока одбране под истим условима као и
сведока оптужбе.
3. Европска конвенција за заштиту људских права
и основних слобода (у даљем тексту Европска конвенција)3
Члан 6. став 3. тачка д) Европске конвенције
Свако ко је оптужен за кривично дело има следећа минимална права: …
да испитује сведоке против себе или да постигне да се они испитају и да
се обезбеди присуство и саслушање сведока у његову корист под истим
условима који важе за оне који сведоче против њега.
* * *
Након што су Међународни пакт и Европска конвенција ратификовани у скупштини, постали су саставни део правног поретка Републике
Србије и непосредно се примењују у смислу члана 16. став 2. Устава.
Законик о кривичном поступку
(у даљем тексту ЗКП)4
Права окривљеног
Члан 68. став 1. тачка 10. Законика о кривичном поступку
Окривљени има право да: … се изјасни о свим чињеницама и
доказима који га терете и да износи чињенице и доказе у своју корист, да
испитује сведоке оптужбе и захтева да се, под истим условима као сведоци оптужбе, у његовом присуству испитају сведоци одбране.
Доказна радња испитивање сведока у кривичном поступку
Испитивање сведока је традиционално, али незаменљиво доказно
средство у кривичном поступку. И поред напретка науке и технологије
која је своје место нашла у откривању и доказивању криминалитета, као и
своју примену у кривичном поступку, већина савремених кривичних
3

4

Закон о ратификацији Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода "Службени лист СЦГ" - Међународни уговори, бр. 9/2003, 5/2005, 7/2005, "Службени
гласник РС - Међународни уговори", бр. 12/2010;
Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС" 72/2011, 101/2011, 121/2012,
32/2013, 45/2013, 55/2014)
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поступака се највећим делом ослања на испитивање сведока и друге личне доказе који су и даље незаменљиви у доказивању чињеница релевантних за доношење судске одлуке.
Према члану 91. ЗКП сведок је лице за које је вероватно да ће дати
обавештења о кривичном делу, учиниоцу или другим чињеницама које се
утврђују у поступку. Међутим значење израза сведок из Европске конвенције и праксе Европског суда за људска права5 често се разликује од значења које тај појам има у домаћем законодавству. Наиме појму "сведока"
из одредбе члана 6. став 3. тачка д) Европске конвенције Европски суд је
дао самостално (аутономно) значење које је знатно шире у односу на
националне правне системе. То су класични сведоци, али и сваки други
доказ оптужбе који у битној мери може послужити као основ за осуђујућу
пресуду (вештак6, писани доказ - исправа7). Израз сведок обухвата и саокривљеног који терети окривљеног под условом да је национални суд
узео у обзир ту изјаву код одлучивања о кривици8.
Право окривљеног да испитује сведоке, како оне које је предложила одбрана, тако и сведоке који сведоче против њега као конститутивни
елеменат права на правично суђење је потребно поштовати у свим фазама
кривичног поступка, дакле не само на главном претресу, већ и у поступку
истраге. Према пракси Европског суда остваривање наведеног права
окривљеног треба бити зајамчено већ у поступку истраге, али евентуални
пропуст се може надоместити остваривањем тог права у некој од следећих фаза кривичног поступка, пре свега на главном претресу, јер је битно
да окривљени током кривичног поступка бар једном може непосредно да
5

6
7

8

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
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57972, Доорсон против Холандије, став 81и 82
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90099, Мириласхавил против Русије, став 158 и 158- Оригинална документа и компјутерски досијеи релевантни за оптужења подносиоца представке
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90026, Трифимов против Русије, став 37
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испита сведока оптужбе, односно, учествује у предузимању те процесне
радње и тако утиче на ток и резултат поступка.
Међутим, с обзиром на карактер и сврху поступка истраге није
увек могуће постићи равнотежу и једнакост странака у учествовању у
појединим процесним радњама у овој фази поступка. Ово из разлога што
се суштина истраге огледа у прикупљању доказа и података који су
потребни да би се могло одлучити да ли ће се подићи оптужница пред
надлежним судом или обуставити поступак, при чему је терет доказивања
на тужиоцу без обавезе окривљеног да прибавља доказе којима би указивао на своју невиност.
Према одредбама ЗКП9 наведено право у истрази није спроведено
као на главном претресу. Наиме, у поступку истраге сведока испитује јавни тужилац, а окривљени и бранилац могу само да присуствују тој доказној радњи са могућношћу да предложе јавном тужиоцу да ради разјашњења ствари постави одређена питања сведоку, а само изузетно, по
дозволи јавног тужиоца могу постављати питања и непосредно. Осим
тога, постоји могућност да буду ограничени у свом праву да присуствују
испитивању сведока у поступку истраге у ситуацији када позив осумњиченом и његовом браниоцу није достављен у складу са одредбама ЗКП,
односно ако се истрага води против непознатог учиниоца, у ком случају
јавни тужилац може предузети испитивање сведока по претходном одобрењу судије за претходни поступак.
Реформа домаћег кривичног процесног законодавства је донела
значајне новине у кривичну процедуру, а то се посебно односи на увођење појединих адверзијалних елемената у поступак. Тако је на главном
претресу ЗКП10 окривљеном омогућио реализацију права да испитује сведоке увођењем контрадикторног начина испитивања сведока коришћењем
правне технике традиционално успостављене у англоамеричком процесном систему. При томе је испитивање сведока ЗКП конципирао као својеврсан динамичан процес који се састоји из неколико фаза од којих свака
има свог испитивача, као и посебан циљ који се жели постићи. Наиме,
сведока најпре испитује странка која га је предложила (основно испитивање), затим противна странка (унакрсно испитивање) којим се проверава
поузданост сведока и веродостојност његовог исказа, а затим га може
9
10

Члан 300. ст. 1, 6. и 8. ЗКП
Члан 402. став 6 и члан 2. став 1. тач. 21. и 22. ЗКП
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опет по одобрењу председника већа испитати странка која га је предложила (додатно испитивање).
Остваривањем наведеног права окривљеног обезбеђује се одбрани не
само могућност да испита сведоке, који евентуално могу дати исказ у корист
окривљеног, односно оспорити доказе против окривљеног, него се и омогућава посматрање понашања сведока током испитивања, с обзиром да одређени физички знаци, као што су мимика лица, начин говора и слично могу утицати на оцену истинитости или неистинитости исказа сведока.
Међутим, у условима када је окривљени скоро по правилу неука
странка у поступку, а у ситуацији када нема браниоца, може се оправдано
поставити питање на који начин окривљени може да оствари своје право
на правично суђење, које треба да му омогући да пред судом може делотворно и под једнаким условима да остварује своја права, па и право на
унакрсно испитивање сведока. То по правилу неће бити случај, јер вештином испитивања сведока окривљени не располаже, а уколико не зна који
је значај и циљ ове фазе испитивања сведока, остаће ускраћен за утврђивање за њега правно релевантних чињеница, а самим тим окривљеном
није осигурана стварна реализација права на одбрану.
Ограничења права окривљеног да испитује сведоке
Према пракси Европског суда, коју прихвата и Уставни суд сви
докази морају бити изведени у присуству окривљеног у контрадикторном
поступку, дакле уз давање одговарајуће прилике окривљеном да непосредно испита сведока против њега, било док сведок даје изјаву или у
каснијој фази поступка, а изузеци од овог правила су могући само под
условом да се не крши право на одбрану.
Изузеци од наведеног правила ближе су прописани чланом 406.
ЗКП, у коме су наведени случајеви када је суд на главном претресу овлашћен да изврши упознавање са садржином записника, уместо непосредног испитивања сведока, вештака, саоптужених или већ осуђених саучесника. Тако је чланом 406. став 1. тачка 1. ЗКП прописано упознавање са
садржином записника наведених лица 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.
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Према пракси Европског суда околност да је сведок одсутан из
земље сама по себи није довољан разлог да би се оценило да постоји
оправдан разлог за изостанак са претреса. Потребно је да се за њим трагало, па се ипак није могао пронаћи. Чак и ако није познато где се сведок
налази, национални судови морају активно тражити сведока и предузети
све разумне мере за осигурање његовог присуства на претресу11, а не
постоји добар разлог за недолазак сведока ако се утврди да расправни суд
није уопште позивао сведока12. Према Европском суду добар разлог за
недолазак сведока на претрес су озбиљни здравствени проблеми сведока,
ако се сведок боји за своју сигурност, ако се не може пронаћи упркос
предузетим разумним мерама или је у међувремену преминуо. Према
пракси Суда смрт сведока представља оправдан разлог да се прихвати
читање његове претходно дате изјаве као доказа, у којој ситуацији одбрана нема прилику да унакрсно испита сведока лично. Међутим, то прихватање није безусловно, већ је нужно да је смрт сведока наступила убрзо
након што је изјава дата у припреми суђења или пре завршетка првостепеног суђења, тако да се немогућност одбране да испита такве сведоке не
може приписати недостатку марљивости на страни домаћих судова.
Чланом 406. став 1. тачка 2. ЗКП, предвиђена је могућност упознавања са садржином записника, уместо непосредног испитивања сведока и
вештака који није присутан, без обзира да ли је био позван или не, под
условом да су странке сагласне да се тако поступи. Наиме, право окривљеног да испита сведока против њега није апсолутно, те се окривљени
може наведеног права одрећи, с обзиром да је реч о његовом праву, а не
дужности, па у таквој ситуацији суд може користити за осуду исказ сведока кога окривљени није имао прилику да испита.
Чланом 406. став 1. тачка 3. ЗКП, прописана је могућност упознавања са садржином записника са исказима сведока или вештака, који су
већ испитани непосредно пред истим председником већа или у складу са
одредбом члана 404. овог законика. У питању су сведоци или вештаци
који су већ дали исказ на ранијем одложеном главном претресу пред
истим председником већа који председава и на новом претресу, односно
који су дали исказ ван главног претреса јер нису могли доћи пред суд или

11
12

https://uredzastupnika.gov.hr - Лучић против Хрватске – Став 79 пресуде
https://uredzastupnika.gov.hr - Паић против Хрватске – Став 36 пресуде
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им је долазак био знатно отежан13. У конкретним случајевима окривљени
је већ имао могућност да непосредно испита наведена лица на ранијем
одложеном главном претресу, односно приликом испитивања ван главног
претреса14.
Чланом 406. став 1. тачка 4. ЗКП, прописана је могућност упознавања са садржином записника са исказима сведока или вештака, уколико
они без законских разлога неће да дају исказ на главном претресу. Имајући у виду околност да Европски суд користи аутономно значење појма
сведок, за наведену ситуацију је карактеристичан предмет Европског суда
КАСТЕ И МАТХИСЕН (Kaste i Mathisen) против НОРВЕШКЕ15, из 2007.
године. У кривичном предмету пред норвешким судом саокривљени је
свој исказ дао пред полицијом, да би након тога у поступку користио право да не износи одбрану, па је суд на захтев тужиоца прочитао његов
исказ из полиције. Пре читања записника, окривљеном кога је исказом
датим у полицији саокривљени теретио није дата могућност ни у једној
фази поступка да га испитује. Након читања његовог исказа окривљеном
поново није дата могућност да га испитује, јер се саокривљени и даље
користио правом да не износи одбрану и одбијао је да одговара на питања
суда и одбране окривљеног, чиме је и на претресу ускратио право окривљеном да га испитује. Европски суд није прихватио став норвешког суда
и Владе да је у конкретном случају централно питање конфликт два
основна права, права на ћутање током саслушања и права на испитивање
сведока оптужбе, те да национални суд није смео повредити право саокривљеног на ћутање, већ је закључио да држава мора поштовати оба права одбране, али да се као доказ сме користити само контрадикторно изведен доказ без обзира на узрок немогућности поштовања права одбране да
испитује сведоке оптужбе, па и по цену губитка кључног доказа за осуду.
Када је реч о читању исказа саоптуженог према коме је кривични
поступак раздвојен или је већ окончан правноснажном пресудом, која могућност је предвиђена чланом 406. став 1. тачка 5. ЗКП, значајна је пресуда
Врховног касационог суда Кзз 1142/2017 од 23.11.2017. године, према којој
се осуђујућа пресуда не може искључиво или у одлучујућој мери заснивати
13
14
15

Члан 404. став 1. ЗКП
Члан 404. став 3. ЗКП
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77959, CASE OF KASTE AND MATHISEN v. NORWAY,
stav 50 i 51.
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на исказу саокривљеног прибављеном у другом кривичном поступку, уколико окривљени није имао могућност да побија његову веродостојност услед
неприсуствовања извођењу те доказне радње. Наиме, Врховни касациони суд
утврђује да је у конкретном случају осуђујућа пресуда16 заснована искључиво на исказу саокривљеног којим он терети окривљеног у погледу радњи
извршења кривичног дела, без могућности одбране окривљеног да се о том
доказу изјашњава непосредно приликом извођења истог, односно без могућности да окривљени користи право да се изјасни о свим чињеницама и доказима који га терете, да износи чињенице и доказе у своју корист и да поставља питања саокривљеном, сходно одредби члана 68. став 1. тачка 10. ЗКП,
која је истоветна одредби члана 4. став 1. тачка 6. Законика о кривичном
поступку ("Службени гласник СРЈ" бр. 70/01, 68/02 и "Службени гласник
РС" бр. 58/04 ...76/10) важећег у време прибављања предметног доказа,
пошто се ради о процесној радњи (саслушањем окривљеног у истрази) чијем
извођењу окривљени и његов бранилац нису присуствовали, нити је њихово
присуство истој по закону обавезно.
Иако то одредбама Законика о кривичном поступку није изричито
предвиђено, таква процесна ситуација када је доказ који терети окривљеног
прибављен у другом кривичном поступку, без могућности окривљеног да
се о том доказу изјасни и да побија његову веродостојност услед неприсуствовања окривљеног извођењу те доказне радње, по налажењу Врховног
касационог суда може се уподобити процесној ситуацији и положају окривљеног у случају понављања кривичног поступка у коме је окривљени осуђен у одсуству (члан 479. ЗКП). У том случају, према одредби члана 481.
став 2. ЗКП, саучесник окривљеног који је већ осуђен не може се саслушавати, нити се може суочити са окривљеним већ се упознавање са садржином исказа осуђеног саучесника обавља у складу са чланом 406. став 1. тачка 5. ЗКП, с тим да се пресуда не може искључиво или у одлучујућој мери
заснивати на таквом доказу. Како је осуђујућа пресуда у конкретном случају заснована искључиво на исказу раније осуђеног саокривљеног, који је он
оповргао и који није поткрепљен доказима на које се позивају првостепени
и другостепени суд нити проверен евентуално другим доказима, основано
бранилац окривљеног у захтеву за заштиту законитости указује да је побијаним правноснажним пресудама учињена битна повреда одредаба кривич16

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж1-481/17 од 09.06.2017. године и пресуда
Основног суда у Крагујевцу 9К-1240/17 од 02.02.2017. године
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ног поступка из члана 438. став 2. тачка 1. ЗКП, која је била од утицаја на
законитост правноснажних пресуда.
У вези коришћења изјава саокривљених датих у предистражном
поступку којом терете окривљеног као доказа, и поштовања права одбране окривљеног да се о том доказу изјашњава непосредно приликом извођења истог у некој од фаза током суђења карактеристична је пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж1-393/17 од 30.03.2017. године. Наиме,
Апелациони суд је одбио као неосновану жалбу јавног тужиоца изјављену
против ослобађајуће пресуде налазећи, да сама чињеница да је сада покојни саокривљени у својој одбрани у полицији, у присуству браниоца, навео
да је предметно кривично дело извршио са окривљеним, може представљати извесну индицију о окривљеном као извршиоцу, али никако довољан, поуздан и несумњив доказ да је управо окривљени извршилац предметног кривичног дела, јер би се у супротном осуда одлучујуће заснивала
на непровереном доказу, односно, одбрани сада пок. саокривљеног из
предистражног поступка, кога окривљени није био у могућности да испита на главном претресу због смрти истог, на који начин би право на одбрану окривљеног било неоправдано ограничено. Ово посебно из разлога јер
је саокривљени изменио одбрану у претходном поступку, негирајући како
своје, тако и учешће окривљеног у извршењу предметног кривичног дела.
Апелациони суд у наведеној пресуди такође истиче да није било других
доказа који би поткрепили оптужбу, с обзиром да су и оштећени изјавили
да нису у могућности да препознају лица која су извршила предметно
кривично дело, јер су била маскирана.
Ограничења испитивања сведока оптужбе
Право окривљеног да испита сведоке против себе може бити ограничено ради заштите интереса који својим значајем конкуришу основним
процесним правима окривљеног. То је у првом реду ради заштите интереса посебно осетљивих сведока, што се нарочито дешава код суђења за
кривична дела чије су жртве биле жене, а пре свега за силовања и друге
облике тешког сексуалног злостављања, као и заштите сведока којима
прети опасност од учиниоца кривичног дела и других лица, због чега им
се одређује статус посебно заштићеног сведока.
Одредбама члана 104. ЗКП прописана су посебна правила о испитивању посебно осетљивих сведока. У питању су сведоци који су с обзиром
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на узраст, животно искуство, начин живота, пол, здравствено стање, природу, начин или последице извршеног кривичног дела, односно друге околности случаја посебно осетљиви17, тако да би њиховим суочењем са учиниоцима кривичних дела могло код сведока да се изазову непотребне патње и
дубоке емоционалне трауме. Одредбама напред наведеног члана ЗКП поред
осталог је прописано да се питања посебно осетљивом сведоку могу постављати само преко органа поступка; да се испитивање може обавити уз
помоћ психолога, социјалног радника или другог стручног лица; да орган
поступка може одлучити да се посебно осетљиви сведок испита употребом
техничких средстава за пренос слике и звука, у ком случају се испитивање
спроводи без присуства странака и других учесника у поступку у просторији у којој се сведок налази; да се посебно осетљиви сведок може испитати и
у свом стану или другој просторији, односно у овлашћеној институцији
која је стручно оспособљена за испитивање посебно осетљивих лица и да
посебно осетљиви сведок не може бити суочен са окривљеним, осим ако то
сам окривљени захтева, а орган поступка то дозволи водећи рачуна о степену осетљивости сведока и о правима одбране.
У вези повреде права на правичан поступак и права одбране да
испитује сведока оптужбе значајна је одлука Уставног суда Уж2768/2009 од 13.06.2012. године18 у којој је утврђено да првостепени суд
није повредио право окривљеног да на главном претресу испитује сведока
оптужбе, коме је првостепени суд одредио статус посебно осетљивог сведока. Наиме, у предметном кривичном поступку исказ оштећене са главног претреса, који је дала у присуству браниоца окривљеног, а без присуства окривљеног, накнадно је предочен окривљеном. Сагледавајући кривични поступак у целини, Уставни суд је оценио да је у конкретном случају легитимни интерес одбране да непосредно испита оштећену уравнотежен са њеним интересом за заштитом од могућих штетних последица
кривичног поступка по њену личност, телесно и душевно стање, те да
ограничење које је суд на почетку главног претреса наметнуо одбрани,
онемогућивши окривљеном да присуствује испитивању оштећене и да јој
непосредно поставља питања, отклоњено је у каснијој фази поступка, с
обзиром да му је њен исказ предочен и дата му могућност да га оспори и
доведе у питање. Поред тога, Уставни суд је нашао да присуство бранио17
18

Члан 103. став 1.ЗКП
http://www.ustavni.sud.rs/page/predmet/sr
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ца окривљеног свим фазама поступка, а посебно саслушањима сваког од
сведока оптужбе, представља ону меру која је додатно обезбедила поштовање права окривљеног на одбрану у смислу зајемченог права да сам или
преко браниоца испитује сведоке оптужбе. Исто тако, по налажењу
Уставног суда кривични суд свој закључак о кривици окривљеног није
засновао искључиво нити у одлучујућој мери на спорном исказу оштећене, већ и на другим доказима изведеним на главном претресу, тако да су у
оспореном кривичном поступку били испуњени услови "уравнотежавања
интереса", те да права одбране нису била ограничена у мери која је неспојива с јемствима која пружају члан 32. став 1. и члан 33. став 5. Устава.
Апелациони суд у Крагујевцу у предмету Кж1-49/18 је оценио
као неосноване наводе жалбе браниоца окривљеног да је првостепени суд
учинио битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 438. став 2.
тачка 3. ЗКП, при чему се у жалби указивало на повреду права окривљеног из члана 68. ЗКП, и захтевало да се малолетна оштећена изричито
појави да сведочи. Апелациони суд је нашао да је правилно поступио
првостепени суд, када је изјаву малолетне оштећене, којој је одређен статус посебно осетљивог сведока, и која је испитана уз примену посебних
техничких средстава за пренос слике и звука у поступку тужилачке истраге, на главном претресу репродуковао. При томе је првостепени суд имао
у виду природу кривичног дела и њен узраст, оштећена је рођена 2002.
године, као и мишљење психолога Центра за социјални рад, да малолетну
оштећену не би више требало испитивати на околности самог догађаја јер
би то негативно утицало на њен здравствени и образовни развој19.
Према пракси Европског суда посебно осетљиви сведоци могу
бити испитани без присуства окривљеног, али при томе њихов исказ мора
бити регистрован аудиовизуелним снимком који се може репродуковати
окривљеном пред судом на главном претресу. На тај начин окривљени ће
логички и психолошки оценити исказ сведока и припремити питања којима ће настојати да оспори наводе сведока оптужбе, а која ће на следећем
саслушању поставити сведоку путем посредника.
У вези повреде права на правичан поступак и права одбране да
испитује посебно осетљивог сведока оптужбе карактеристична је пресуда

19

Пресуда Апелационог суда у Крагујевцу Кж1-49/18 од 26.01.2018. године
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Ковач против Хрватске, 503/05, од 23. јула 2007. године20. У овом предмету Европски суд је закључио да је окривљеном у поступку пред хрватским судом повређено право на испитивање сведока оптужбе, јер ни у једној фази кривичног поступка, дакле ни у истрази, ни на главном претресу
није имао могућност да непосредно или посредно поставља питања оштећеној, нити оспорава њен исказ дат пред истражним судијом, који га је
теретио и био од одлучујућег значаја за доношење осуђујуће пресуде.
Осим тога окривљени није могао посматрати на који начин је оштећена
одговарала на питања истражног судије, с обзиром да није био уредно
позван на истражно рочиште, нити је сачињен снимак тог исказа како би
се накнадно могао репродуковати на главном претресу, која околност је за
окривљеног и расправни суд значила ускраћивање могућности формирања властитог уверења о поузданости исказа оштећене. На крају, на главном претресу суд није детаљно испитао оштећену, нити је прочитао записник из истраге како би проверио њен исказ који је дала пред истражним
судијом, већ ју је само кратко испитао у одсуству окривљеног.
У вези заштићеног (анонимног) сведока одредбама члана 106. ст. 2.
и 3. ЗКП је прописано да меру посебне заштите којом се окривљеном и његовом браниоцу ускраћују подаци о истоветности заштићеног сведока суд
може изузетно одредити ако утврди да је живот, здравље или слобода сведока или њему блиског лица у тој мери угрожена да то оправдава ограничење
права на одбрану и да је сведок веродостојан. Такође је предвиђено да се
ускраћивање истоветности заштићеног сведока одбрани може само временски ограничити, с обзиром да је суд обавезан да открије идентитет сведока
окривљеном и браниоцу најкасније 15 дана пре почетка главног претреса.
Европски суд је становишта да анонимне сведоке треба избегавати
и да је за одређивање статуса заштићеног сведока потребно по објективним критеријумима утврдити постојање угрожености сведока и његове
породице. Начело правичног суђења захтева да се у одређеним предметима постигне равнотежа између интереса одбране и интереса сведока и
жртава које су позване да сведоче21. Став је Суда да прихватањем исказа
анонимног сведока само по себи неће имати за последицу кршење права
на правично суђење под условом да је конкретни поступак као целина био
правичан у смислу члана 6. ст. 1. и 3. Европске конвенције.
20
21

https://uredzastupnika.gov.hr/sudska-praksa
https://www.vk.sud.rs, Дорсон против Холандије, став 70
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Услови под којима је то могуће наведени су у одлуци Костовски против Холандије22. У наведеном предмету окривљеном је достављен примерак
стенограма са изјавом анонимног сведока из поступка истраге, коју је дао у
одсуству окривљеног и његовог браниоца, и од окривљеног је тражено да
достави своја питања истражном судији. Након тога истражни судија је поново испитао сведока и поставио му питања која је доставио окривљени, али ни
том приликом окривљеном и браниоцу није било дозвољено да присуствују
испитивању. Изјава тог сведока као и другог анонимног сведока који је испитан само у полицији, коришћене су као доказни материјал на суђењу и пресуда којом је окривљени оглашен кривим заснивала се у одлучујућој мери на
исказима анонимних сведока. Европски суд је нашао да је дошло до кршења
члана 6 став 3 тачка д) Европске конвенције јер је одбрана била озбиљно
доведена у неповољан положај због немогућности да оспори поузданост
исказа анонимних сведока, при чему ни кривични суд није био у могућности,
с обзиром на одсуство анонимних сведока, да види како би се они понашали
током унакрсног испитивања, да би и на основу тога формирао мишљење о
њиховој поузданости.
Анонимност сведока је према члану 187. ЗКП задржана једино у
случају испитивања прикривеног иследника који се изузетно може у
кривичном поступку испитати као сведок, али се судска одлука у кривичном поступку не може заснивати искључиво или одлучујућој мери на
његовом исказу.
Према пракси Европског суда прикривене полицијске иследнике
треба користити као анонимне сведоке само у изузетним околностима, с
обзиром да они имају општу дужност послушности према државним извршним властима и обично су повезани са тужилачком страном23.
Ограничења права да се позову и испитају
сведоци одбране
Право окривљеног да износи доказе у своју корист, које обухвата
и право да се позову и испитају сведоци одбране не даје окривљеном неограничено право да предлаже извођење доказа пред судом, нити му се
гарантује да ће сви предложени докази бити прихваћени. Право да се
22
23

https://www.vk.sud.rs, Костовски против Холандије, став 41,42 и 44.
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позову и испитају сведоци одбране под истим условима као и сведоци
оптужбе даје кривичном суду релативно широка овлашћења у одлучивању о томе које ће предложене сведоке одбране позвати, с тим да суд при
томе не сме да крши принцип правичности и једнакости странака пред
судом. Европски суд не захтева присуство и испитивање свих сведока у
корист окривљеног, али сматра да нема оправдања када национални суд
користећи своје дискреционо право одбије образложен захтев за позивање
и испитивање сведока без навођења релевантних разлога за такву одлуку.
У вези повреде овог права карактеристична је пресуда Топић против Хрватске, 503/05, од 10. октобра 2007. године24. У овом предмету
Европски суд је закључио да је окривљеном у поступку пред хрватским
судом повређено право на правично суђење у кривичном поступку који се
водио против њега због кривичног дела поседовање опојне дроге. Европски суд је утврдио да је окривљеном повређено право на правично суђење
јер суд није испитао сведоке које је окривљени предложио, а који су
могли потврдити његову верзију догађаја да опојна дрога није његова и
тако евентуално довести до његовог ослобађања од оптужбе, а исто тако
што кривични суд није довољно образложио своју одлуку којом је одбио
испитивање предложених сведока.
Уставни суд у одлуци број Уж-3020/2011 од 05.06.2014. године25,
указује да гаранција из члана 33. став 5. Устава не даје одбрани неограничено право да предлаже извођење доказа пред судом, јер кривични суд у
сваком случају цени целисходност извођења сваког предложеног доказа и
одлучује које ће доказе извести, а које не. Међутим, суд је обавезан да
образлаже разлоге због којих је одлучио да не изведе доказе које је одбрана изричито захтевала, као и да на одговарајући начин образложи како је
утврдио правно релевантне чињенице, а да таквим поступањем не доведе
у сумњу поштовање наведеног права окривљеног.
Стандарди Европског суда за прихватање исказа сведока
који није испитан од стране окривљеног (одбране)
У складу са начелима развијеним у својој пракси Европски суд је
узимајући у обзир разлике правних система и кривичних поступака,
укључујући и различите приступе дозвољености доказа у кривичним
24
25
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поступцима, поставио одговарајуће опште стандарде који се траже у примени члана 6. става 3. тачка д) Европске конвенције, без обзира на правни
систем у коме је конкретни случај настао26.
Према наведеним стандардима у првој фази суд мора да размотри
да ли постоји добар разлог за недолазак сведока и последично прихватање непровереног исказа одсутног сведока. Европски суд увек оцењује
да ли је национални суд имао ваљане чињеничне и правне разлоге због
којих није осигурао присуство сведока на претресу.
У другој фази неопходно је утврдити да ли се осуђујућа пресуда
заснива "искључиво или у одлучујућој мери" на исказу сведока кога
окривљени није имао прилику да испита. "Искључиво" представља ситуацију
када је реч о једином доказу за осуду, па у случају када је осуда окривљеног
искључиво заснована на исказу сведока кога окривљени није могао да испита
у некој фази суђења, његова права одбране су неоправдано ограничена.
"Одлучујући" доказ треба тумачити на начин да означава доказ таквог значаја или важности да је вероватно да ће одредити исход предмета.
У трећој фази суд мора да утврди да ли је било довољно уравнотежујућих фактора, укључујући јаке процесне гаранције, како би се надокнадиле тешкоће које одбрана трпи због прихватања непровереног исказа и да се
осигура да суђење, у целини, буде правично. То се огледа кроз приступ расправног суда непровереном доказу, доступности и снази других инкриминишућих доказа и процесне мере које су предузете како би се надокнадила
немогућност директног испитивања сведока на суђењу. То је поред осталог
давање могућности окривљеном и браниоцу да ставља примедбе на прочитани исказ сведока, као и прихватање доказних предлога одбране којима се
оспорава прочитани исказ, јер у таквој ситуацији извођење предложених
доказа представља остваривање процесне равнотеже која је нарушена читањем исказа сведока који није присутан на претресу.
Све три наведене фазе су јасно видљиве у предмету Димовић против Србије, представка број 24463/1127, где се Суд посебно бавио
критеријумом да ли је постојао добар разлог за недолазак сведока и
последично прихватање непровереног исказа одсутног сведока. У наведе26

27

Schatschaschwili против Немачке представка, број 9154/10 пресуда Великог вијећа од 15.
децембра 2015.године, Димовић против Србије, представка број 24463/11, пресуда од
28.06.2016. године
www.zastupnik.gov.rs/ - Димовић против Србије
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ном предмету подносиоци представке су тврдили да нису имали правично
суђење, јер нису добили прилику да испитују саокривљеног, након што је
његова изјава дата у полицији у преткривичном поступку прихваћена као
доказ за време поновног суђења, као и да је њихова осуда у поновном
поступку заснована искључиво на тој изјави. Европски суд истиче чињеницу да је сведок преминуо пре поновног суђења, (Европски суд користи
аутономно значење појма сведок) али да је био доступан испитивању у
оквиру првог суђења у коме је порекао оптужбу и бранио се ћутањем,
када није коришћена као доказ његова изјава дата у полицији, што би подносиоцима представки као окривљенима пружило прилику да је лично
оспоре и одбрани да га унакрсно испитају. Суд је закључио да је немогућност одбране да разматра спорни доказ личним суочавањем сведока
углавном била резултат недостатка марљивости на страни домаћих судова
и утврђује да не постоји добар разлог за прихватање непровереног исказа.
У вези чињенице да ли је исказ одсутног сведока био једини или одлучујући основ за осуду подносилаца представке Европски суд констатује да
је предметна изјава једини нови доказ изведен у поновном поступку и да
је била довољна да се уместо ослобађајуће пресуде у новом поступку
донесе осуђујућа пресуда, истичући посебно чињенице да на суђењу није
изведен ниједан материјални доказ и да изјаве других сведока нису потврђивале наводе оптужбе. Европски суд на крају утврђује да суд у кривичном поступку непровереном исказу одсутног сведока датом у полицији
није приступио са посебном пажњом нити му је због тога дао мањи значај, да недостају други оптужујући докази и констатује постојање неактивности домаћих органа ради сакупљања доказа како би се утврдиле битне чињенице од значаја за кривичну одговорност подносилаца представки, па закључује да нису постојали довољно уравнотежујући фактори да
би се надокнадиле потешкоће под којима је одбрана радила због прихватања непроверене изјаве сведока као доказа који је послужио као одлучујућа основа за осуду подносилаца представке.
У истом смислу важне су и одлуке Уставног суда који у својој
пракси такође има одлуке које се односе на право одбране да се позову и
испитају сведоци. Уставни суд у својим одлукама исто тако примењује
наведене стандарде Европског суда што је видљиво из напред поменуте
одлуке Уж-2768/2009 од 13.06.2012. године.
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Такође у предмету Уставног суда број Уж-3020/2011, као спорно
поставило се питање да ли је током предметног кривичног поступка28 окривљеном омогућено да испитује сведока на чијем исказу се претежно заснивала оспорена пресуда и да ли се окривљени тог права одрекао. У конкретном случају се радило о сведоку који се налазио у Холандији и био у програму заштите сведока у кривичном поступку који се водио пред холандским судом, због чега му није омогућено да лично приступи на главни претрес пред првостепеним судом, већ је могао бити испитан само путем видео
конференције (видео линка) на рочишту за главни претрес, под условима
одређеним од стране холандских правосудних органа, међу којима је, да
сведок може бити испитан само једанпут, и то у два термина наведена у
постављеним условима. Међутим, непосредно након што је првостепени
суд донео решење да се рочиште за главни претрес одржи и доказни поступак настави испитивањем сведока, окривљени је присутном изабраном браниоцу отказао пуномоћје због чега је суд одложио главни претрес и одредио да се испитивање сведока обави наредног дана, ван главног претреса, у
форми истражне радње, имајући у виду да испитивање сведока није трпело
дуже одлагање. С обзиром да је остао без браниоца на главном претресу, а
радило се о обавезној одбрани, окривљеном је постављен бранилац по службеној дужности, у чијем присуству је испитан сведок, док је окривљени
непосредно пре започињања истражне радње, испитивања сведока одлучио
да истој не присуствује. Уставни суд је оценио да је првостепени суд у
околностима конкретног случаја, предузео све неопходне мере како би се
испитивање сведока извело на начин који поштује принцип правичности у
виду присуства окривљеног на главном претресу, у контрадикторном
поступку, уз могућност да окривљени активно учествује у расправи, који се
својом слободном вољом одрекао јемстава правичног суђења. Уставни суд
је такође закључио да окривљени није неоправдано ограничен у свом праву
да испита сведока, чије је сведочење одиграло одлучујућу улогу у његовој
осуди, те да је одбијање првостепеног суда да по предлогу одбране поново
испита наведеног кључног сведока било оправдано с обзиром на околности
конкретног случаја.

28

Пресуда Апелационог суда у Београду Кж.1.6133/10 од 18.фебруара 2011. године и пресуда
Вишег суда у Београду К. 601/10 од 03. јуна 2010. године
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У одлуци Уставног суда број Уж-1338/2011 од 18.09.2014. године29 као спорно се поставило питање да ли су у предметном кривичном
поступку30 постојали оправдани разлози да ниједан од четири сведока –
оштећена, од којих је један у међувремену преминуо, који су саслушани
замолним путем у Републици Хрватској не дођу на главни претрес, већ да
се прочитају записници са њиховим исказима. Уставни суд је оценио да
су у конкретном случају испуњени услови наведени у члану 337. став 1.
тачка 1. тада важећег ЗКП, (сада члан 406. став 1. тачка 1. ЗКП) којима је
предвиђено ограничење права на контрадикторни поступак, јер осим смрти једног сведока и старости и болести других сведока - оштећених као
важан узрок за читање записника о њиховим исказима налази у обележјима кривичног поступка који се води због одређених кривичних дела, као
што је у овом предмету ратни злочин, када постоји потреба да се уравнотеже интереси одбране, жртава и сведока. Наиме, оштећени у таквим
поступцима често доживљавају психички бол и патњу приликом саслушања, а посебно ако се против своје воље морају суочити са окривљеним и
дозволити му да их испитује, што им може нанети додатне трауме. Уставни суд је даље нашао да се искључење права окривљеног да испита сведоке – оштећене мора ускладити с одговарајућим делотворним остваривањем права на одбрану, које је у овом случају, по оцени Уставног суда,
било обезбеђено тако што је саслушање оштећених обављено у присуству
браниоца окривљеног, што су њихови искази презентирани окривљеном
на главном претресу, па је био у могућности да их оспорава, износи
супротне аргументе и предлаже извођење доказа којима би се оспоравали
искази оштећених. Иако су по оцени Уставног суда искази оштећених
били одлучујући за доношење осуђујуће пресуде, Уставни суд је нашао да
су у предметном кривичном поступку прибављени бројни писмени докази, као и да је саслушано више сведока, тако да искази оштећених нису
били једини докази на којима је заснована оспорена пресуда. С тим у вези
Уставни суд је истакао да сама чињеница да се осуђујућа пресуда темељи
на исказима сведока или оштећених које окривљени није имао прилику да
испита, не представља аутоматски повреду права на правично суђење, јер
је битно у којој мери је суд подвргао такве исказе озбиљној провери и да
29
30

http://www.ustavni.sud.rs/page/jurisprudence/35/
Пресуда Апелационог суда у Београду – Одељење за ратне злочине Кж.1.По.2. 10/10 од 24.
јануара 2011. године и пресуда Вишег суда у Београду – Одељење за ратне злочине К.По.2.
32/10 од 25. јуна 2010. године
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ли је несумњиво утврдио њихову веродостојност. У конкретном случају
Уставни суд је утврдио да је првостепени суд пажљиво анализирао сваки
појединачни доказ, при чему је исказе сведока – оштећених ценио како у
односу на исказе других саслушаних сведока који су имали само посредна
сазнања о догађајима везаним за радње извршења кривичног дела које је
окривљеном стављено на терет, тако и у вези са писменим доказима на
основу којих је вршена провера исказа оштећених.
Закључак
Из напред наведених одлука Уставног суда, Врховног касационог
суда и апелационих судова се види да су домаћи судови следили праксу
Европског суда приликом оцењивања да ли је поштовано право окривљеног да испитује сведоке и уопште начело правичности. Уставни суд је у
својим одлукама посебно утврђивао постојања довољно уравнотежујућих
чинилаца због прихватања исказа сведока кога окривљени није имао прилику да испита и ценио правичности кривичног поступка посматрано у
целини, па и у ситуацијама када су одбијени доказни предлози одбране.
Међутим, оцена правичности поступка у вези права окривљеног да испитује сведоке требала би чешће бити разматрана у првостепеном поступку,
јер је управо тада могуће остварити наведено право окривљеног, као и
право на контрадикторан поступак и на једнакост странака у поступку.
На крају се може закључити да право окривљеног да испитује сведоке у кривичном поступку представља један од битних елемената принципа једнакости странака пред судом, као саставног дела права на правичан поступак, а истовремено и важан елеменат права на одбрану окривљеног. Савремени кривични поступци, какав је и наш, настоје остварити
равнотежу између поштовања права окривљеног да позове и испита сведоке, с једне стране, и са друге стране заштиту друштва од криминалитета, и заштиту живота, слободе и сигурности сведока, а пре свега спречавање секундарне виктимизације оштећених као сведока, путем одговарајућих мера које неће ићи на штету права на правично суђење. Напред наведени примери непоштовања права окривљеног да испитује сведоке пред
националним судовима потврђују важност постојања наднационалне
заштите основних људских права и слобода грађана у случајевима у којима одговарајућу заштиту нису добили пред домаћим судовима. Када је
реч о поштовању принципа једнакости странака пред судом и праву окри193
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вљеног да позове и испита сведоке, и поред појединачних случајева његове неправилне примене и законом дозвољених ограничења наведеног права, могуће је закључити да су домаћа законска решења и судска пракса у
складу са општеприхваћеним међународним правним стандардима и
праксом међународних судова.
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КРИВИЧНА ДЕЛА И НАДЛЕЖНОСТ
ЗА ПОСТУПАЊЕ У КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА
ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
У оквиру спровођења мера предвиђених Националном стратегијом за борбу против корупције, Акционим планом и Ревидираним акционим планом, међународних обавеза, и првенствено у настојању да борба
против корупције буде јака и озбиљна, у РС у области кривичног законодавства донети су Закон о организацији и надлежности државних органа у
сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (''Службени
гласник РС'' 94/2016) и Изменама и допунама КЗ, дефинисана релевантна
кривична дела.
Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању
организованог криминала, тероризма и корупције је ступио на снагу 8.
децембра 2016. године, док се одредбе које се односе на сузбијање корупције
примењују од 1. марта 2018. године. У делу који се односи на сузбијање
корупције Закон дефинише кривична дела и предвиђа формирање посебних
органа, надлежност и обавезе државних органа у овој области. Закон уређује
образовање, организацију, надлежност и овлашћења државних органа и
посебних организационих јединица државних органа ради откривања, кривичног гоњења и суђења за кривична дела одређена тим законом.
У поглављу III Закона под називом "Организација и надлежност
државних органа у сузбијању корупције" дефинисана је надлежност органа за сузбијање корупције и предвиђено да су за поступање у предметима
кривичних дела из члана 2. Закона (осим из члана 3. Закона), надлежна
Посебна одељења Виших тужилаштва за сузбијање корупције, посебна
одељења Виших судова и у Министарству унутрашњих послова - организациона јединица надлежна за сузбијање корупције. Предвиђено је формирање посебних одељења у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду, за
подручја одговарајућих апелационих судова. Како је од почетка примене
195

Билтен Врховног касационог суда
закона већ протекло неколико месеци у моменту писања рада сва одељења судова и тужилаштва су већ формирана и увелико раде.
За судије и тужиоце предвиђено је распоређивање и упућивање у
ова одељења из реда заменика и судија и сагласност уколико се упућивање у одељење врши из суда односно тужилаштва у коме одељење није
формирано. Закон обавезује да се приликом распоређивања и упућивања
води рачуна о поседовању потребних стручних знања и искуства из области борбе против привредног криминала и сузбијања кривичних дела против службене дужности и корупције. Председник суда, односно Виши
тужилац, одређују председника одељења односно руководиоца у тужилаштву из реда оних који су распоређени у одељење. За судије је изричито
предвиђено да се у одељење распоређују на период од шест година, док се
председник одељења поставља на период од четири године. За тужиоце да координацију рада посебних одељења врши Тужилац и најмање једном
месечно сазива састанке на којима учествују руководиоци свих одељења.
Удружење тужилаца критиковало је ово решење јер сматра да ДВТ мора
имати улогу у распоређивању и упућивању тужилаца.
У Закону је предвиђено да су носиоци правосудних функција
дужни да похађају програм сталне обуке који спроводи Правосудна академија. Ово је први пут да се законом предвиђа обавеза сталне обуке носилаца правосудних функција.
Састав судова исти је као и у редовним поступцима односно ситуацији када се суди за остала кривична дела и зависи од висине запрећене
казне. Суди судија појединац односно веће састављено од судије и судија
поротника. У почетку појавила се дилема да ли се суди у већу састављеном
од троје судија имајући у виду да је у истом закону на тај начин предвиђен
састав суда за кривична дела организованог криминала и тероризма. Међутим, Врховни касациони суд доставио је дана 15.5.2018. године под бројем
Су II-1796/18 одговор на допис Посебног одељења за сузбијање корупције из
Ниша Закључак: "Посебна одељења виших судова за сузбијање корупције
приликом поступања у предметима кривичних дела из члана 2. Закона о
организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог
криминала, тероризма и корупције, у зависности од квалификације дела и
запрећене казне суде у првом степену у већу састављеном од једног судије и
двоје судија поротника (члан 21. став 1. тачка 1. ЗКП) или као судија појединац (члан 22. став 1. ЗКП)". Ово решење отклонило је дилеме и изгледа прак196
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тично, али отвара питања која се тичу примене специјалних одредби које
закон предвиђа за судије које суде у посебним одељењима за корупцију.
Како према овом закључку и судије поротници учествују у одлучивању,
отворена су питања примене свих одредби које се односе на судије, и то како
оних које захтевају посебна знања код упућивања у ова одељења, обавезног
сталног професионалног усавршавања кроз обавезне обуке на Правосудној
академији, тако и питања провере имовног стања и безбедносних провера
које су установљене за лица која врше функцију и обављају послове и задатке у државним органима и посебним организационим јединицама. Имајући у
виду формулацију из Закона везано за пружање података о имовном стању и
безбедносним проверама: "лица која врше функцију и обављају послове и
задатке", могуће је да је Закључак подразумевао да се ове одредбе односе и
на судије поротнике.
Осим посебних одељења судова и тужилаштва закон предвиђа да
се и у МУП организује организациона јединица надлежна за сузбијање
корупције, која обавља полицијске послове и која поступа по захтеву
Вишег јавног тужиоца. У оквиру ове јединице одредиће се један службеник као координатор свих надлежних јединица полиције ради поступања
по захтевима надлежног ВЈТ. Рокови, начин поступања и начин службене
комуникације посебних одељења ВЈТ и организационе јединице уређује
се актом који заједно доносе министар надлежан за правосуђе и министар
надлежан за унутрашње послове. Министар надлежан за унутрашње
послове доноси акт којим ближе уређује ради организацију ове организационе јединице. Решење да о роковима, начину поступања и службене
комуникације одлучује и уређује их министар надлежан за правосуђе је
критиковано од стране Удружења тужилаца које сматра да се на тај начин
ствара опасност од утицаја извршне власти.
Законом је у посебној глави предвиђена Сарадња државних органа и
постојање службеника за везу. Службеници за везу у државним органима и
организацијама Пореска управа-пореска полиција, Управа царина, Народна
банка Србије, Управа за спречавање прања новца, Агенција за привредне
регистре, Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности, Државна
ревизорска институција, Републички геодетски завод, Агенција за борбу против корупције, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Републички фонд за здравствено осигурање, Републичка дирекција за имовину
Републике Србије, и Управа за јавне набавке, морају да одреде најмање јед197
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ног службеника ради остваривања сарадње и ефикаснијег достављања података тих органа и организација Тужилаштву за организовани криминал и
посебним одељењима тужилаштва која се баве корупцијом у циљу гоњења
ових кривичних дела. Изузетно на захтев тужиоца службеници могу бити
одређени и у другим органима. Службеници могу бити привремено размештени у тужилаштво на захтев јавног тужиоца и најдуже три године уз сагласност и решење надлежног тужиоца.
Закон предвиђа могућност формирања ударних група у тужилачким
одељењима. Ударне групе су замишљене као мултидисциплинарне стручне
групе којима руководи јавни тужилац, а чији су чланови полицијски службеници и службеници других државних органа у зависности од потреба конкретног предмета рада. Циљ формирања ударних група је рад на откривању и
гоњењу кривичних дела која су предмет рада те групе. Оне се формирају одлуком надлежног Вишег јавног тужиоца по прибављеној сагласности Републичког јавног тужиоца и њоме се уређује састав ударне групе, начин рада, задатак,
период за који се група образује и друга питања од значаја за рад групе. Ударном групом руководи јавни тужилац, руководилац посебног одељења или
заменик. Запослени у државним органима се могу именовати у састав ударне
групе само уз њихову сагласност и уз сагласност њиховог руководиоца, а за
време за које су ангажовани могу бити потпуно или делимично ослобођени
обављања редовног посла у органу у коме су запослени.
У посебној глави IV предвиђено је образовање службе финансијске форензике које обављају финансијски форензичари. Предвиђено је да
је финансијски форензичар лице које помаже тужиоцу у анализи токова
новца и финансијских трансакција у циљу кривичног гоњења. Наводи се
да је то државни службеник који поседује посебна знања из области рачуноводства, ревизије, банкарског, берзанског и привредног пословања, а
који је завршио и специјализовану обуку у Правосудној академији из
области кривичног права. Финансијски форензичар сада је први пут експлицитно поменут у закону, са ограничењима да то мора бити државни
службеник, који осим посебних знања мора имати завршену обуку из кривичног права. У Србији се форензичко рачунарство развија, а увођењем у
закон службе финансијске форензике ради помоћи тужиоцу се омогућава
развој и коришћење ове методе, као и у свим савременим друштвима.
Решење да је финансијски форензичар државни службеник је нужно као и
услов да он мора имати завршену обуку из области кривичног права. Без
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обзира што тужилац руководи истрагом ревизори и рачуновође морају
познавати регулативу, морају знати да детектују преваре и имати знања из
области финансија и финансијског планирања и наравно познавати Међународне и рачуноводствене ревизорске стандарде, и поседовати компјутерска знања. У земљама које су финансијски развијеније финансијски
форензичари су и појединци, у некима као у Америци они су део ФБА и
посебне владине агенције за прикупљање пореских прихода. Пословна
форензика (и форензичко рачунарство) представља методу која истражује
финансијске трансакције и пословне ситуације што је значајно за откриће
финансијских превара и елиминисање њихових негативних последица, јер
као истражно рачуноводство се користи када постоји сумња или могућност финансијских превара и подразумева финансијско криминалистичке
провере и независне форензичке ревизије финансијских извештаја. Увођење финансијског форензичара у тужилаштво значајан корак је у осавремењивању приликом откривања и спречавања кривичних дела корупције.
Као и код других кривичних дела за која су надлежни органи и
организације који се формирају по овом закону, и код сузбијања кривичних дела корупције из члана 2. Закона, сва лица која извршавају послове и
задатке дужна су да податке и сазнања о којих дођу приликом обављања
тих послова и задатака чувају као тајне податке, у складу са прописима
који уређује тајност података. Подаци из предистражног поступка и из
истраге не могу се јавно износи без одобрења јавног тужиоца.
У глави VII "Подаци о имовном стању и безбедносне провере
лица" предвиђено је да су лица која врше функцију и обављају послове и
задатке у државним органима и посебним организационим јединицама
дужна да у писаној форми дају потпуне и тачне податке о својој и имовини супружника и ванбрачних супружника и малолетне деце, као и да ће се
извршити безбедносно проверавање лица.
У прелазним и завршним одредбама предвиђено је да посебна одељења судова и тужилаштва почињу са радом даном почетка примене овог
закона, а да независно од овог закона БИА и ВБА настављају са радом у
предметима кривичних дела организованог криминала, тероризма и
корупције, одређених овим законом у складу са надлежностима и овлашћењима, одређеним законом и другим прописима којима се уређује рад
ових агенција, као и законом којим се уређује кривични поступак. Кривични поступци покренути због кривичних дела из члана 2. овог закона
199

Билтен Врховног касационог суда
окончаће се пред јавним тужилаштвом или пред стварно и месно надлежним судом односно одељењем суда које је било функционално надлежно
пре дана почетка примене овог закона.
Посебна одељења судова и тужилаштва, МУП-а и други набројани
актери предвиђени у Закону, везано за корупцију поступају у кривичним
делима дефинисаним у члану 2. Закона у коме је одређено да се Закон
примењује "ради откривања, кривичног гоњења и суђења за кривична
дела против службене дужности (члан 359, 361 до 368 КЗ и кривично дело
давање и примање мита у вези са гласањем члан 156 КЗ), кривична дела против привреде: чл. 223, 223а, 224, 224а, 227, 228, 228а, 229, 230, 231, 232, 232а,
233, 235. став 4, 236. и 245. КЗ; кривична дела против државних органа чл. 322.
ст. 3. и 4, 323. ст. 3. и 4. КЗ и кривична дела против правосуђа: чл. 333. и 335,
336. ст. 1, 2. и 4, чл. 336б, 337. и 339. КЗ, ако су извршена у вези са кривичним делима из тач. 1-5. овог члана".
У области Кривичног законодавства 1. март 2018. године донео је
значајне измене због тога што се примењују одредбе нове главе 22. у Кривичном законику са новим кривичним делима, нека кривична дела су у
међувремену и декриминализована и нека од њих имају потпуно другачију концепцију.
Закон о изменама и допунама Кривичног законика предвиђа 29
кривичних дела против привреде, за разлику од онога који је до тада
важио и који је у глави 22 имао 25 кривичних дела. Међутим, више као
кривично дело није предвиђено издавање чека и коришћење картице без
покрића и обмањивање купаца, нити изазивање стечаја из нехата што је
био посебан облик кривичног дела проузроковање стечаја. Законодавно
технички читава глава кривичних дела против привреде је предвиђена у
том једном члану Закона о изменама и допунама где се налазе сва кривична дела против привреде. Значајне измене су код кривичног дела злоупотребе положаја одговорног лица које сада носи нумеричку ознаку 227.
Новим решењима је у самом кривичном делу предвиђен законски супсидијаритет; па ће примена ове инкриминације доћи у обзир само у случају
ако нису остварени елементи неког другог кривичног дела, то је била идеја још приликом увођења овог кривичног дела у закон.
Уведена су и нова кривична дела и то превара у обављању привредне делатности члан 223, кривично дело злоупотребе поверења у обављању привредне делатности члан 224а, злоупотреба у поступку привати200
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зације члан 228а. Злоупотреба и поверења у обављању привредне делатности, која се раније у области привредних односа нису примењивала.
Кривична дела корупције у јавном и приватном сектору су раздвојена тако да кривично дело примање мита и давање мита и преваре постоје како у приватном сектору, тако и у обављању привредне делатности.
Кривично дело преваре у осигурању је постављено другачије.
Код више кривичних дела је промењено својство учиниоца, то
више не мора бити службено или одговорно лице већ може бити свако
лице које оствари радњу извршења и остала обележја кривичног дела.
Кривична дела у овој глави против привреде и друга кривична дела
са елементом корупције су члан 223: превара у обављању привредне делатности, члан 223а: превара у осигурању, члан 224: проневера у обављању привредне делатности, члан 224а: злоупотреба поверења у обављању привредне
делатности, члан 226: неуплаћивање пореза по одбитку, члан 227: злоупотреба положаја одговорног лица, члан 228: злоупотреба у вези са јавном набавком, члан 228а: злоупотреба у поступку приватизације, члан 229: закључење
реструктивног споразума, члан 230: примање мита у обављању привредне
делатности, члан 231: давање мита у обављању привредне делатности, члан
232: проузроковање стечаја, члан 232а: проузроковање лажног стечаја, члан
233: оштећење поверилаца, члан 234: недозвољена производња, члан 235:
недозвољена трговина, члан 236: кријумчарење, члан 237: онемогућавање
вршења контроле, члан 238: неовлашћена употреба туђег пословног имена и
друге посебне ознаке роба или услуга, члан 239: нарушавање пословног угледа и кредитне способности (веома је дискутабилно да ли је ово било нужно
да буде кривично дело имајући у виду да се кроз грађанско правну одговорност и накнаду штете могу да регулишу последице овога предузимања радњи
које имају обележје овог кривичног дела) затим члан 240: одавање пословне
тајне, члан 241: фалсификовање новца, члан 242: фалсификовање хартија од
вредности, члан 243: фалсификовање и злоупотреба платних картица, члан
244: фалсификовање знакова за вредност, члан 244а фалсификовање знакова,
односно државних жигова за обележавање робе, мерила и предмета од драгоцених метала, члан 244б: прављење, набављање и давање другом средстава
за фалсификовање, члан 245: прање новца, члан 208б: договарање исхода
такмичење, члан 209: неосновано добијање и коришћење кредита и друге
погодности, члан 359: злоупотреба службеног положаја, члан 361: несавестан
рад у служби, члан 362: противзаконита наплата и исплата, члан 362а: нена201
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менско коришћење буџетских средстава, члан 363: превара у служби, члан
364: проневера, члан 365: послуга, члан 366: трговина утицајем, члан 367:
примање мита, члан 368: давање мита.
Значајна је и измена код кривичног дела пореске утаје. Код овог
кривичног дела давање лажних података о "законито стеченим приходима"
већ је изостављено као битно обележје кривичног дела. Члан носи и нову
ознаку 225. Међутим, законско решење да пореска утаја није обухваћена
пописом кривичних дела у члану 2. Закона о организацији и надлежности
одељења за корупцију, већ се критикује, и сугерише да се законским изменама суђење за ово дело повери посебним одељењима за корупцију.
У споредном Кривичном законодавству постоји одређени број
кривичних дела која имају елементе корупције па тако у Закону о тржишту капитала, у Закону о пореској администрацији, у Закону о приватизацији, у Закону о девизном пословању, у Закону о финансирању политичких активности, у Закону о банкама, у Закону о осигурању, Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, Закон о генетички модификованим организмима, Закон о водама, Закон о рударству и
геолошким истраживањима, Закон о Агенцији за борбу против корупције,
Закон о привредним друштвима Закон о стечају, Закон о преузимању
акционарских друштава, Закон о инвестиционим фондовима, Закон о
поступку регистрације Агенцији за привредне регистре.
За пар месеци, колико се закон примењује, почев од 1. марта па до
1. августа 2018. године, пред Вишим судом у Београду донете су три пресуде и то две због кривичног дела Проневера у обављању привредне
делатности из члана 224. став 1. КЗ, и једна због кривичног дела Оштећење поверилаца из члана 237. став 2. КЗ. Једина дилема која се до сада
појавила у пракси јесте питање надлежности и примене закона код суђења
за Злоупотребу положаја одговорног лица раније предвиђене у члану 234.
КЗ, сада у члану 227. КЗ. Према решењима која се примењују за све радње
и дела извршена после почетка примене Закона о изменама и допунама,
надлежна су Посебна одељења. Питање примене закона и повољнијег
закона је у надлежности суда који пресуђује у сваком конкретном случају.
Закључак овог осврта на Закон о организацији и надлежности и
Измене и допуне КЗ јесте да је доношење ових прописа било нужно. Обележја привредног криминала су динамичност, мноштво форми испољавања, прикривеност, он је интернационални и глобални проблем, са различитим обли202
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цима као што су банкарске и финансијске преваре, прање новца, пореске и
царинске преваре, злоупотребе у поступку приватизације, кршење права
интелектуалне својине, преваре са платним картицама и друге, злоупотребе у
јавном сектору, фалсификовање новца. Како се Србија по извештајима с
почетка године налази на 77, од 180 места на листи Индекса перцепције
корупције "Тransparency International" најпознатијег глобалног рангирања те
врсте, а у извештају Греко за 2017 годину од 15.3.2018. године за Србију,
(али и многе друге државе), се наводи оцена "незадовољавајуће". Србија није
применила ни једну од 13 препорука за спречавање корупције међу посланицима, судијама и тужиоцима, а ниво испуњења препорука је веома низак,
примена новог Закона свакако је значајан напредак.
Закон о организацији и надлежности је донет у оквиру спровођења
националне стратегије за сузбијање корупције, акционог плана, међународних обавеза и препорука и напора да се држава озбиљно избори са
корупцијом.
Национална стратегија за сузбијање корупције 2013-2018. године као
један од циљева установила је "нулту толеранцију корупције". Истовремено
и међународна докумената која је усвојила РС постављају низ захтева пред
домаће законодавне и правосудне органе. Најзначајнији међународни документ је кривичноправна Конвенција о корупцији савета Европе која је ступила на снагу 1. јула 2002. године, СР Југославија је ратификовала 18. децембра
2002. године (''Службени лист СРЈ'' Међународни уговори 2/02), а Србија је
поново усвојила 2005. године (''Службени лист СЦГ'' Међународни уговори
18/05), као и додатни протокол уз Конвенцију који је Србија ратификовала 9.
јануара 2008. године (''Службени гласник РС'' Међународни уговори број
102/08). Конвенција полази од тога да борба против корупције треба да подразумева мултидисциплинарни приступ, да је неопходно да се усвоје одговарајући законски прописи што пре и да делотворна борба против корупције
захтева и прекограничну сарадњу између држава, сарадњу држава и међународних институција, унапређењем координираних мера на европском нивоу
и шире. Значајан документ је и Конвенција Уједињених нација против корупције, ратификована 22.10.2005. године, чији су циљеви да унапреди и ојача
мере за ефикасније и успешније спречавање и борбу против корупције, олакша и унапреди међународну сарадњу и техничку помоћ у спречавању и борби и унапреди интегритет и одговорност и правилно управљање јавним
пословима и јавном имовином. Србија и Црна Гора су 2003. године постале
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чланица групе Држава за борбу против корупције ГРЕКО који има задатак да
промовише сарадњу у области борбе против корупције, организованог криминалитета и прање новца и да подстиче законски институционалне и практичне реформе. Комитет министара је резолуцијом (98 број 7) предвидео
формирање групе држава против корупције GRECO, а споразум о формирању и статут су усвојени 5. маја 1998. године, са задатком да прати кроз процес узајамног оцењивања спровођење водећих принципа у борби против
корупције и примену међународно правних инструмената усвојених у складу
са програмом деловање против корупције. Услов за чланство у GRECU је да
држава у потпуности учествује у процесу узајамног оцењивања и прихвата
да буде оцењена.
Сви побројани документи, а посебно Национална Стратегија за борбу против корупције у РС за период од 2013. до 2018. године и Акциони
план, као и Ревидирани Акциони план који се примењује од 7.7.2016. године
у области правосуђа, и постављени циљеви - "развијено ефикасно и проактивно поступање у откривању и кривичном гоњењу коруптивних кривичних
дела, унапређено материјално законодавство и усклађено са међународним
стандардима, успостављање сарадње и размене информација између полиције, јавног тужилаштва, судства и других државних органа и институција,
регуларних и надзорних тела, као и европских и међународних институција и
организација, успостављање јединствене евиденције за кривична дела са
коруптивним елементом у складу са законом који обезбеђује заштиту података о личности, појачани механизми за превенцију сукоба интереса у правосудним професијама, обезбеђени адекватни ресурси јавних тужилаштава и
судова за поступање у случајевима корупције, доношење дугорочне стратегије која на свеобухватан начин унапређује финансијске истраге и у Акционом плану и Ревидираном акционом плану увођење сталне обуке за све носиоце правосудних функција, координирани програм мултидисциплинарних
обука за вођење проактивних истрага за полицију ВБА, јавна тужилаштва и
судове, спровођење и развијање проактивних истрага, и јачање капацитета за
спровођење проактивних истрага, континуирану обуку судова и тужилаштва
за финансијске истраге и усаглашавање судских депозита и спровођење
постављених циљева на предвиђени и планирани начин" представљају озбиљан корак за испуњавање свих препорука и обрачун са корупцијом.
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Проф. др Милан Шкулић,
судија Уставног суда
редовни професоро Правног факултета Универзитета у Београду

УЛОГА УСТАВНОГ СУДА У КРИВИЧНОПРАВНОМ
СЕГМЕНТУ ПРАВНОГ СИСТЕМА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Резиме: У раду се објашњава улога Уставног суда Србије у
кривичноправном сегменту правног система Републике Србије. У
тексту се дефинишу уставна права која су примарно предмет одлучивања Уставног суда у кривичноправној материји, те се објашњава
да Уставни суд није инстанциони суд, нити сме да се упушта у оцену чињеничног стања, као ни да начелно не би смео да негира начело
слободне оцене доказа редовних судова у кривичном поступку. Аутор
посебно објашњава и ефекте деловања начела ne bis in idem у кривичноправном систему Србије, као и неке аспекте праксе Уставног суда
Србије у односу на деловање/неделовање тог начела.
У раду се посебно анализирају одређене норме Законика о
кривичном поступку које делују рестриктивно у односу на надлежност редовних кривичних судова, али посебно и у правцу неоправданог сужавања надлежности Врховног касационог суда у
кривичноправној материји, те се износе предлози у de lege ferenda
смислу који се своде на потребу: 1) увођења већег броја повреда
закона о којима би другостепени суд водио рачуна по службеној
дужности, 2) проширење могућности за жалбу против пресуде
другостепеног суда, те 3) давање у пракси више могућности за
улагање захтева за заштиту законитости од стране одбране. На
овај начин би се с једне стране, више афирмисало редовно кривично правосуђе, а посебно Врховни касациони суд у области заштите људских права, док би се тако с друге, стране, значајно смањио број уставних жалби из кривичноправне материје.
Кључне речи: Уставни суд Србије, Врховни касациони суд,
кривични суд, кривично право, уставна жалба, људска права.
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1. Уводна разматрања
Уставни суд Србије, иако није део судске власти, нити наравно,
представља кривични суд, онда када одлучује о уставним жалбама против
правноснажних одлука кривичних судова против којих су искоришћења
сва расположива процесна средства, својим одлукама остварује и одговарајући кривичноправни ефекат.
Некада се недовољно јасно уочава суштина деловања Уставног
суда Србије у поступку одлучивања по уставним жалбама уопште, а тако
је такође и када се ради о уставним жалбама које су усмерене против
одлука кривичних судова. Уставни суд и у овом сегменту свог деловања,
поступа као и иначе, само у односу на заштиту људских права и основних
слобода прокламованих Уставом Србије, што примарно значи да с једне
стране, он нема функцију инстанционог суда, нити може да се упушта у
решавање чињеничних питања.
2. Уставна права и основне слободе које су примарно
предмет одлучивања Уставног суда Србије
у кривичноправној материји
Читав низ људских права и слобода прокламованих и гарантованих Уставом Србије јесу или могу бити од значаја и са становишта њихове заштите у кривичном поступку и уопште у кривичноправном смислу.
То се односи на уставне норме што су оне које утврђују забрану дискриминације (члан 21. Устава Србије), право на достојанство и слободан развој личности (члан 23. Устава Србије), право на живот (члан 24. Устава
Србије), неповредивост физичког и психичког интегритета (члан 25. Устава Србије), право на слободу и безбедност (члан 27. Устава Србије),
поступање с лице лишеним слободе (члан 28. Устава Србије), допунска
права у случају лишења слободе без одлуке суда (члан 29. Устава Србије),
притвор (члан 30. Устава Србије), трајање притвора (члан 31. Устава
Србије), право на правично суђење (члан 32. Устава Србије), посебна права окривљеног члан 33. Устава Србије), правна сигурност у казненом праву (члан 34. Устава Србије), право на рехабилитацију и накнаду штете
(члан 35. Устава Србије), право на једнаку заштиту права и на правно
средство (члан 36. Устава Србије), слобода кретања (члан 39. Устава
Србије), неповредивост стана (члан 40. Устава Србије), тајност писама и
других средстава општења (члан 41. Устава Србије) итд. Читав низ устав206
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них права и слобода је или непосредно повезан са кривичноправном материјом или може у одређеној ситуацији имати и одговарајућу кривичноправну компоненту.
Од посебног значаја у пракси Уставног суда Србије су следеће
норме Устава, на којима се примарно и заснива највећи број уставних
жалби:
 Уставне норме које гарантују право на слободу и безбедност,
утврђено у члану 27. Устава Србије, према којем свако има право на личну слободу и безбедност , лишење слободе допуштено је само из разлога и
у поступку који су предвиђени законом, при чему се лице које је лишено
слободе од стране државног органа одмах, на језику који разуме, обавештава о разлозима лишења слободе, о оптужби која му се ставља на терет
као и о својим правима. Поред тога, лице лишено слободе има право да
без одлагања о свом лишењу слободе обавести лице по свом избору, а свако ко је лишен слободе има право жалбе суду, који је дужан да хитно
одлучи о законитости лишења слободе и да нареди пуштање на слободу
ако је лишење слободе било незаконито. Казну која обухвата лишење слободе може изрећи само суд.
 Одредбе Устава које се односе на општа правила одређивања
притвора (члан 30.), сходно којима лице за које постоји основана сумња
да је учинило кривично дело може бити притворено само на основу одлуке суда, ако је притварање неопходно ради вођења кривичног поступка.
Ако није саслушано приликом доношења одлуке о притвору или ако
одлука о притвору није извршена непосредно по доношењу, притворено
лице мора у року од 48 часова од лишења слободе да буде изведено пред
надлежни суд, који потом поново одлучује о притвору. Писмено и образложено решење суда о притвору уручује се притворенику најкасније 12
часова од притварања. Одлуку о жалби на притвор суд доноси и доставља
притворенику у року од 48 часова.
 Одредбе устава које се односе на трајање притвора (члан 31.),
према којима трајање притвора суд своди на најкраће неопходно време,
имајући у виду разлоге притвора, а притвор одређен одлуком првостепеног суда траје у истрази најдуже три месеца, док га виши суд може, у
складу са законом, продужити на још три месеца. Ако до истека овог времена не буде подигнута оптужница, окривљени се пушта на слободу.
После подизања оптужнице трајање притвора суд своди на најкраће неоп207
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ходно време, у складу са законом. Притвореник се пушта да се брани са
слободе чим престану разлози због којих је притвор био одређен.
 Уставне норме које гарантују право на правну сигурност у
казненом праву, што се односи на следеће аспекте:
1) начело законитости (nullum crimen, nulla poena sine lege) - нико
се не може огласити кривим за дело које, пре него што је учињено, законом или другим прописом заснованим на закону није било предвиђено
као кажњиво, нити му се може изрећи казна која за то дело није била
предвиђена, а казне се одређују према пропису који је важио у време кад
је дело учињено, изузев кад је каснији пропис повољнији за учиниоца.
Кривична дела и кривичне санкције одређују се законом;1
2) претпоставку невиности - свако се сматра невиним за кривично дело док се његова кривица не утврди правноснажном одлуком суда;
3) начело ne bis in idem и прописане изузетке од тог начела који
важе само у корист окривљеног - 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, 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, а само изузетно, понављање поступка је допуштено у складу с казненим прописима, ако се открију
докази о новим чињеницама које су, да су биле познате у време суђења,
1

Начело законитости је, историјски посматрано, "потекло још из Устава неких америчких
држава (Вирџинија и Мериленд, 1776), као и из аустријског Кривичног законика Јозефа II
од 1787; било је садржано у француској Декларацији о људским и грађанским правима и
низу других националних аката, да би данас постало међународно признато, а при том су
његови корени у националним законодавствима везани за следеће факторе: 1) утицај политичког либерализма, чији један од основних постулата представља начело законитости, које
је брана политичком и правном апсолутизму; 2) демократија и подела власти – то начело и
посебно у њему садржана забрана ретроактивног дејства кривичноправних норми су важан
сегмент поделе власти, која у основи почива на идејама Монтескјеа; 3) генерална превенција – сматра се у духу учења Фојербаха да је начело законитости важан елеменат опште превенције, као једна врста унапред познате претње за случај извршења кривичног дела; 4)
принцип кривице је такође повезан са начелом законитости, јер се не може говорити о нечијој кривици, уколико кривично дело као такво није било прописано пре његовог извршења."
Више о томе: C. Roxin, Strafrecht – Allgemeiner Teil, Band I, - Grundlagen und Aufbau der Verbrechenslehre, 3. Auflage, "C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung", München, 1997, стр. 98–99 и
М.Шкулић, Начело законитости у кривичном праву, Анали Правног факултета Универзитета у Београд, број 1/2010, Београд, 2010., стр. 66 – 128.
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могле битно да утичу на његов исход или ако је у ранијем поступку
дошло до битне повреде која је могла утицати на његов исход.
3. Шта заиста јесте, а шта у ствари, није Уставни суд
Улога Уставног суда Србије је веома важна и изузетно специфична, како уопште, у правном систему Србије, тако и у његовом кривичноправном сегменту. Не треба заборавити да Уставни суд Србије није неки
"над суд", "супер суд" или "суд над судовима" у правном систему Србије,
те да чак уопште и није део редовног система судске власти у оквиру
Уставом установљеног система поделе власти. То је тако, без обзира што
Уставни суд иначе има право у неким ситуацијама и да поништава одлуке
редовних судова, па чак и Врховног касационог суда, као највишег суда у
систему судске власти. Ни тада се наравно, одлукама самог Уставног суда
Србије ништа "дефинитивно не решава", већ се тако практично само формално из правног система отклања оно што је тај Суд оценио неуставним,
односно утврдио повреду неког Уставом гарантованог права, а редовним
судовима се потом, препушта да мериторно реше конкретан предмет. Од
значаја су наравно и тзв. декларативне одлуке Уставног суда Србије, што
је, када је реч о кривичноправној области, посебно упадљиво када се ради
о утврђивању повреде одређених права у кривичном поступку, попут права на слободу или права на ограничено трајање притвора.
До измена ЗКП-а из 2001. године (у септембру 2009.), начело слободне оцене доказа је код нас деценијама било формулисано на "класичан" начин – као право суда и државних органа који учествују у кривичном поступку, да оцењују постојање или непостојање одређених чињеница, без постојања ограничења у виду посебних формалних доказних правила. Начело слободне оцене доказа је новелама из 2009. године нешто
другачије дефинисано, тако што је прописано да изведене доказе који су
од значаја за доношење судске одлуке, суд оцењује по слободном судијском уверењу, а пресуду или решење које одговара пресуди, суд може
засновати само на чињеницама у чију је извесност потпуно уверен. У
ствари, овде се експлицитно уопште више није ни спомињала слободна
оцена доказа, за шта суштински није било ваљаног оправдања, али би се у
контексту логичног интерпретирања правила о оцењивању доказа по слободном судијском уверењу, могло закључити да је наш законодавац и тада
познавао ово важно начело, које је иманентно већини савремених либе209
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ралних кривичних процедура, јер се слободно судијско уверење, по логици ствари, може остваривати једино у систему слободне оцене доказа. На
сличан начин, као и када се радило о претходно објашњеним новелама
ЗКП-а из 2001. године, поступљено је и у одредбама "новог" (сада важећег), Законика о кривичном поступку из 2011. године, у којем је прописано да изведене доказе који су од значаја за доношење судске одлуке суд
оцењује по слободном судијском уверењу, а пресуду, или решење које
одговара пресуди, суд може засновати само на чињеницама у чију је извесност уверен (члан 16. ст. 3. и 4). Начело слободног уверења суда, али и
органа поступка уопште, је уско повезано са начелом слободне оцене
доказа, јер с једне стране, судија, односно други субјект кривичног
поступка који доноси одговарајуће одлуке у кривичном поступку, не
може имати слободно уверење уколико нема право да слободно оцењује
доказе, док се с друге стране, докази не могу слободно оцењивати, уколико субјект одлучивања нема могућност стицања слободног уверења, односно слободног расуђивања о томе шта је доказ у конкретном кривичном
поступку, који ће се докази изводити у кривичном поступку и колико ће
им се поверења поклонити, односно који степен доказног кредибилитета
ће бити дат одређеним чињеницама.
Обавеза суда да образложи своју одлуку, те могућност правног
"напада" одлуке улагањем жалбе, односно ванредног правног лека, представља нужни коректив у односу на дејство начела слободне оцене доказа
и слободног судијског уверења, те се тиме суд приморава да доказе оцењује слободно у смислу да не мора у томе да буде спутан формалним
законским оквирима, али он то мора чинити савесно, без испољавања
арбитрарности, те у складу не само са правилима кривичне процедуре,
већ и са логичким правилима.
Одлучујући по уставним жалбама у кривичноправној материји,
Уставни суд се наравно, непосредно не упушта у оцену чињеничног стања, али он то некада у пракси чини имплицитно, када у суштини априорно утврђује да су решења против којих је поднесена уставна жалба недовољно образложена, односно да "разлози за продужење "мере притвора",
нису релевантни и довољни. Наиме, образложење било које судске одлуке, се не може посматрати апстрактно, без икакве везе са утврђеним чињеницама. Увек када се тврди да таква судска одлука није адекватно, релевантно или довољно образложена, то се бар донекле заснива на одговара210

Кривична секција
јућој сумњи у чињенично стање које је утврдио редовни суд, што иначе,
ни не може да буде предмет уставно-правне оцене Уставног суда.
Уставни суд који никада не одлучује сходно "редовним" процесним начелима непосредности и расправности, не може да доводи у
питање исправност чињеница које су утврдили редовни судови али када
Уставни суд без икаквог доказног поступка, некада прилично лаконски
закључује да разлози на којима редовни судови темеље своје одлуке, нису
релевантни и "довољни", он се тиме у таквим ситуацијама с једне стране,
индиректно упушта у утврђивање и оцену чињеничног стања, док на
такав начин с друге стране, делује као инстанциони суд. И једно и друго
је погрешно.
Дакле, Уставни суд, иако није део судске власти у уставном систему поделе власти, свакако јесте суд у једном sui generis смислу, што значи
и онда када је реч о уставним жалбама у погледу заштите Уставом гарантованих права и слобода, али Уставни суд није истанциони суд, не сме се
упуштати у утврђивање/оцену чињеничног стања, нити би начелно смео
да негира слободну оцену доказа редовних судова, испољену у њиховим
правноснажним одлукама.
4. Утицај Европске конвенције о људским правима и праксе
Европског суда за људска права
За нашу државу је моментом пријема у Савет Европе, изузетно
важна за правни систем уопште, а посебно за кривични поступак у конкретној примени, постала Европска конвенција о људским правима,2 али
не само њен нормативни садржај, који је ипак релативно сумаран, већ у
одређеној мери и актуелна, односно већ створена, као и будућа пракса
Европског суда за људска права у односу на одређене правне стандарде
утврђене у ЕКЉП.3 Иначе, стандарди прописани У ЕКЉП су тзв. минимални стандарди, што значи да свака држава коју ова конвенција обавезује, може имати и знатно више стандарде од оних из конвенције, као што је
то на пример, у вези нашег кривичног процесног законодавства, случај са
чланом 7 став 2 ЗКП, којим се омогућава да у судовима на чијем подручју
2
3

У даљем тексту ЕКЉП.
М.Шкулић, Кривично процесно право, десето измењено и допуњено издање, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2017., стр. 39.
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живе припадници националних мањина, у службеној употреби у кривичном поступку, буду и њихови језици и писма, у складу са законом. Поред
тога, када је реч о заштити људских права уопште, укупни економски
ниво одређене државе коју ЕКЉП обавезује, политички и други услови у
којима делује њен правни систем, не представљају ваљан разлог да се у
њој примењују нижи стандарди него у државама у којима су такви општи
услови на вишем нивоу, јер у области поштовања и заштите људских права важи принцип "прилагођавања брзине конвоја, не најспоријем – већ
најбржем броду"4.
Европска конвенција о људским правима је свакако најважнији
међународноправни акт који је донет у оквирима Савета Европе, она важи
као прва правно обавезујућа међународна кодификација о људским правима, а у њој, укључујући и 13 допуњујућих протокола, су утврђене важне и
такође са кривичнопроцесног становишта, веома значајне гаранције, које су
за Европу прописане као минимални кривичнопроцесни стандарди5.
Са становишта кривичног материјалног и процесног права, ЕКЉП
садржи следеће важне гаранције: • забрана мучења (члан 3), • право на
слободу и безбедност личности (члан 5), • право на правичан кривични
поступак (члан 6 I), • претпоставка невиности (члан 6 II), • право на саслушање без одлагања о природи и основама оптужбе (члан 6 III (а)), • право
на одбрану (члан 6 III (c)), • право на суочавање са сведоцима који терете
окривљеног (члан 6 III (d)), • начело законитости – nulla poena sine lege
(члан 7), као и • потпуна забрана смртне казне (6 и 13 протокол).
Одредбе ЕКЉП које се односе на кривичнопроцесне гаранције
доживљавају своју примену и у поступцима пред Европским судом за
људска права у Стразбуру,6 а пошто су његове одлуке обавезујуће за
државе чланице Савета Европе, оне имају своје индиректне или директне
реперкусије и за национална правосуђа. Тај суд може утврдити да је
повређено одређено право садржано у ЕКЉП, а сам поступак пред њим се
може започети на два начина – путем одговарајућег захтева (жалбом)
4

5
6

Тако, на пример, без обзира што у некој земљи можда нема довољно средстава да се школе
или чак, болнице на одговарајући начин греју, или што је добар део становништва знатно
осиромашен и не може себи да приушти довољно квалитетну храну, надлежни органи су
дужни у оквиру правног система испоштују одговарајуће стандарде који се односе на грејање и исхрану у установама у којима се извршавају кривичне санкције.
H. Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht, Nomos, Baden-Baden, 2005,, стр. 142.
У даљем тексту – ЕСЉП.
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државе, или индивидуалном жалбом, али Европски суд за људска права
нуди само супсидијарну основну правну заштиту, јер он није некаква
"суперревизиона инстанца", а индивидуална жалба том суду се може поднети тек након што се исцрпе сва одговарајућа правна средства на националном нивоу.7 Независно од врсте поступка (да ли је покренут од стране
државе или појединца), одлуке ЕСЉП имају само "inter partes" дејство, па
тако држава чланица (странка) ЕКЉП може одлуком ЕСЉП бити обавезана да санира повреду права, надокнади штету, те спречи истоветне повреде у будућности, а ЕСЉП може такође, према члану 41. ЕКЉП и самостално да досуди правично обештећење, ако се националним правом омогућава само непотпуно санирање повреде.8 Поред тога, одлуке ЕСЉП
немају аутоматско касационо дејство у односу на неку кривичну пресуду, која је већ постала правноснажна, тако да ради омогућавања дејства
одлука овог суда, државе чланице морају да пропишу посебне процесне
механизме, као што је утврђивање посебног разлога за понављање кривичног поступка ради отклањања повреде на коју својом одлуком указује
ЕСЉП, односно установљавање других врста (ванредних) правних лекова, чијом се применом на националном нивоу омогућава оживотворење
одлуке тог суда.
Према члану 16. став 2. Устава Републике Србије општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни су део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују,
а потврђени међународни уговори морају бити у складу са Уставом. Када
је реч о одлукама и гледиштима одређених међународних тела, на њих се
односе одређени ратификовани међународни уговори на темељу којих су
та тела настала. Мада је непосредна примена таквих одредби гарантована
Уставом, она у ствари, по правилу захтева и одређене правне механизме,
тј. пре свега, адекватна процесна правила. Наиме, без одговарајућих процесних правила није могуће ефективно испоштовати одређене захтеве
који произлазе било из потврђених међународних уговора, било из одлука
или гледишта органа, тј. тела, насталих на основу одредби таквих уговора. Поред тога, иако је тешко замислити да би неко међународно тело
могло да делује само на основу општеприхваћених правила међународног
права и то се у једном чисто теоријском смислу може разматрати. Сматра7
8

Ibid., стр. 143.
Ibidem.
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мо помало нелогичним то што су општеприхваћена правила међународног права сврстана у формалне изворе права у нашем правном систему,
јер то неоправдано отвара простор за не увек прецизна тумачења о томе
да ли се одређена норма и у ком обиму може сматрати општеприхваћеним
међународним правилом, а у сваком случају може бити веома спорно и ко
ће бити власан да даје таква тумачења и са каквим ауторитетом он то
може чинити. То би можда могао да буде Уставни суд, али би то такође
захтевало посебну процедуру, а да при том није ни извесно са начелног
становишта, колико би могло бити оправдано да орган једне државе, па
макар то био и највиши домаћи судски ауторитет у односу на питање
уставности, одлучује о томе да ли неко правило има својство норме која
се може сматрати општеприхваћеним међународним правом.
С друге стране, није јасно ни зашто би на почетку 21. века, када
постоје читави корпуси међународноправних уговорних правила, било
потребно позивање на тако магловит појам, као што су то "општеприхваћена правила међународног права". Наиме, сва она правила која су у
неким раним периодима развоја међународног права, могла бити сматрана општеприхваћеним, увелико су и формално постала правила међународног уговорног права, а нови међународни односи стварају могућност
да се будућа регулатива релативно брзо унесе у нове међународне уговоре
и без потребе да такве норме претходно буду третиране као део корпуса
"општеприхваћеног међународног права", као прилично неодређеног појма. Поред тога, није јасно, а то у пракси може бити и веома проблематично, те отварати простора за врло широка тумачења на ивици легалитета,
зашто се не захтева (члан 16 став 2 Устава), да и општеприхваћена правила међународног права за која се наводи да су саставни део нашег унутрашњег правног поретка, морају бити у сагласности с Уставом, као што се
то оправдано чини у односу на потврђене међународне уговоре. У Уставу
се ово питање боље решава у члану 145. који има конкретнији значај, јер
се директно односи на формалне изворе права из којих извиру судске
одлуке. Према члану 145. став 2. Устава Србије судске одлуке се заснивају на Уставу, закону, потврђеном међународном уговору и пропису донетом на основу закона. То значи да се судска одлука не може заснивати на
неком "општеприхваћеном правилу међународног права" и то је, баш због
претходно поменутих опасности од широког и потенцијално арбитрарног
тумачења, веома добро решење које је потпуно у складу са интересима не
само легалитета, већ и правне сигурности, тако да те одредбе у битној
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мери санирају могуће проблеме који би произишли из потенцијално прешироког тумачења једног у основи веома неодређеног појма, као што су
"општеприхваћена правила међународног права".
Независно од врсте поступка (да ли је покренут од стране државе
или појединца), одлуке ЕСЉП имају само inter partes дејство, па тако
држава чланица (странка) ЕКЉП може одлуком ЕСЉП бити обавезана да
санира повреду права, надокнади штету, те спречи истоветне повреде у
будућности, а ЕСЉП може такође, према члану 41. ЕКЉП и самостално
да досуди правично обештећење, ако се националним правом омогућава
само непотпуно санирање повреде.
Поред тога, како одлуке ЕСЉП немају аутоматско касационо дејство у односу на неку кривичну пресуду, која је већ постала правноснажна, државе чланице ради омогућавања дејства одлука овог суда, морају
да пропишу посебне процесне механизме, као што је утврђивање посебног разлога за понављање кривичног поступка ради отклањања повреде
на коју својом одлуком указује ЕСЉП, односно установљавање других
врста (ванредних) правних лекова, чијом се применом на националном
нивоу омогућава оживотворење одлуке тог суда. Ово се у нашем позитивном кривичном процесном праву решава тиме што је један од могућих
разлога за подношење захтева за заштиту законитости и повреда или
ускраћивање људског права и слободе окривљеног или другог учесника у
поступку које је зајемчено Уставом или Европском конвенцијом о заштити људских права и основних слобода и додатним протоколима, а то је
утврђено одлуком Уставног суда или Европског суда за људска права.
Сличан разлог ономе који постоји у нашем Законику о кривичном поступку, када је реч о захтеву за заштиту законитости, егзистира у немачком
кривичном поступку, али у погледу понављања кривичног поступка, што
је иначе, за разлику од наше земље, могуће како у корист, тако и на штету
окривљеног. Без обзира што је Немачка рано приступила Европској конвенцији о људским правима и основним слободама, те омогућила да њене
одредбе буду сматране унутрашњим правом, које се може директно примењивати у кривичном поступку, то ипак није производило одговарајуће
практичне консеквенце, све док није дошло до одређених промена у националном правном систему. С једне стране, повреда одређеног права из
Конвенције није могла да у Немачкој буде непосредни разлог за уставну
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жалбу,9 док с друге стране, све док у немачко кривично процесно право
није унесен посебан разлог за понављање кривичног поступка, који се
односи на одлуку Европског суда за људска права, била је искључена и
таква могућност.10 Према тачки 6 § 359. Законика о кривичном поступку
Немачке (StPO), један од разлога за понављање кривичног поступка
постоји и када Европски суд за људска права утврди повреду Европске
конвенције о заштити људских права и основних слобода или њених протокола и да је пресуда заснована на тој повреди. Овај разлог може да
доведе до понављања кривичног поступка само у корист окривљеног.11
Поред тога, слично као што би то требало да важи и за наш нови кривични поступак, у немачкој пракси,12 али и у кривичнопроцесној теорији,
истиче се да овако формулисан разлог за понављање кривичног поступка,
никако не значи да постоји законска претпоставка каузалитета између
одређене повреде неког процесног основног права у смислу Европске
конвенције и правноснажне пресуде.13 Наиме, како се то наводи у немачкој доктрини, за понављање кривичног поступка је потребно, не само да
Европски суд за људска права утврди да је учињена повреда одређеног
основног права, већ је потребан и следећи услов – да је пресуда донета у
кривичном поступку, заснована на тој повреди.14
4.1. Неколико примера погрешног позивања Уставног суда Србије
на праксу Европског суда за људска права
Уставни суд Србије који као што је претходно објашњено, своје
одлуке често, а некада и рутински темељи на пракси ЕСЉП, је некада
користио и сасвим, или углавном неадекватне примере из праксе ЕСЉП.
Аутор овог рада је на то посебно указао у свом издвојеном мишљењу на
једну одлуку Уставног суда Србије,15 којом је усвојена уставна жалба због

9 BverfGE, 64, 135, 157.
10 G. Pfeiffer, (Hrsg), део који је писао W. Schmidt, Karlsruher Kommentar zur Strafprozessordnung, 5., neu bearbeitete Auflage, "Verlag C. H. Beck", München, 2003, стр. 1864–1865.
11 G. Pfeiffer, (Hrsg), део који је писао W. Schmidt, op. cit., стр. 1865.
12 OLG Stuttgart NStZ-RR 2000, 244.
13 G. Pfeiffer, (Hrsg), део који је писао W. Schmidt, стр. 1865.
14 Kleinknecht/Meyer-Goßner, Strafprozeßordnung mit GVG und Nebengesetzen, 44., neubearbeitete
Auflage, "Verlag C. H. Beck", München, 1999, стр. 1157.
15
Издвојено мишљење судије Уставног суда Србије др Милана Шкулића на одлуку Уставног
суда број УЖ-738/2014.
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повреде права на и ограничено трајање притвора у кривичном поступку.
У конкретном случају (подносилац уставне жалбе – окривљени М.Ђ.),
радило се о тзв. кућном притвору.
Проблем је дакле, што се некада Уставни суд Србије у својим
одлукама некритички "ослања" на праксу Европског суда за људска права, те чак користи у образложењима својих одлуке и неке примере одлука
ЕСЉП, који су или погрешни или недовољно релевантни за конкретан
случај. У свом издвојеном мишљењу аутор овог чланка наводи читав низ
примера погрешног цитирања одлука ЕСЉП у тој одлуци Уставног суда,
али и читав низ других проблематичних ставова Уставног суда Србије
заступљених у тој одлуци. Поред тога, у том издвојеном мишљењу су
истакнути и неки озбиљни проблеми у закључивању Уставног суда Србије у конкретној одлуци у односу на коју је судија издвојио мишљење, који
имају начелан карактер, чији је значај знатно већи од саме конкретне
одлуке, у односу на коју је издвојено мишљење једног судије Уставног
суда Србије16.
Уставни суд Србије је на својој седници одржаној 29. марта 2018.
године, донео одлуку о усвајању уставне жалбе М.Ђ. и утврдио да је
решењем Вишег суда у Београду – Посебно одељење К.По1. 57/13 од 11.
децембра 2013. године и решењем Апелационог суда у Београду – Посебно одељење Кж2.По1 525/13 од 24. децембра 2013. године, подносиоцу
уставне жалбе повређено право на ограничено трајање притвора, гарантовано одредбама члана 31. став 2. Устава Србије.
Одлука Уставног суда УЖ-738/2014 је заиста препуна примера из
праксе ЕСЉП. Наведено је чак 12 одлука ЕСЉП (од којих је већина крајње сумарно коментарисана), али при том, у одлуци Уставног суда постоји
одређена несразмера, не само у односу на садржај уставне жалбе (у којој
се "скромније", него у одлуци Уставног суда Србије, наводи знатно мање
одлука ЕСЉП којима се "поткрепљују" ставови подносиоца уставне жалбе), већ и стога, што се ни једна једина од наведених одлука ЕСЉП, не
може на било који конкретнији начин и са иоле вишим степеном релевантности, довести у везу са одлуком Уставног суда у предмету УЖ738/2014. Ово се може илустровати са неколико упадљивих примера
16

Ово издвојено мишљење је од 26. априла 2018. године, а објављено је у "Сл. гласнику РС",
број 34/2018.
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погрешног позивања Уставног суда Србије приликом образлагања усвајајуће одлуке у предмету УЖ-738/2014, на праксу Европског суда за људска
права, при чему неки примери прилично грубих грешака ове врсте (попут
случаја "А.B. против Швајцарске"), који се односи на потпуно друго питање (тзв. случај "урин"), донекле имају чак и бизаран карактер.
У одлуци Уставног суда у односу на коју је издвојено мишљење
аутора овог чланка се, када је реч о позивању на праксу ЕСЉП, може
уочити један "манир" који је по потпуно погрешан, те чак индиректно
веома лоше утиче и на праксу самог Уставног суда Србије уопште. Овај
проблем се своди на три основна аспекта:
 Први аспект је да се да се у одлуци Уставног суда "рутински"
наводи низ одлука ЕСЉП од којих већина нема уопште, или бар нема
неке и иоле битн(иј)е везе са "кућним притвором", већ се те одлуке ЕСЉП
тичу одређене комбинације у кривичном поступку "класичног притвора"
и "кућног притвора" и то по правилу, у знатно дужем трајању, него у случају М.Ђ., или се односе само на "класичан притвор", или се тичу "принудног смештаја/боравка у душевној болници, у одређеној "комбинацији"
са казном затвора, односно одређеног фактичког лишења слободе приликом "против-терористичких" акција оружаних снага, када лица лишена
слободе, потом "присилно/принудно нестају", где суштина и није у самом
лишењу слободе (које и није формалног, већ фактичког карактера), већ у
постављању/решавању питања да ли се ради о тзв. принудном нестанку
особе, што иначе, може под одређеним условима да буде и облик злочина
против човечности.
 Други аспект је да се из тог низа одлука ЕСЉП, које често имају и више десетина страница, те су веома обимне и сложене, потом "извлачи" и посебно апострофира један сасвим "миноран део", тј. само по нека
реченица, или чак "полу-реченица", која би се евентуално и бар у извесној, најчешће сасвим минималној мери, могла бар донекле довести у везу
са проблематиком лишења слободе, односно притвора, чему се онда још
потпуно "механички" уподобљава "кућни притвор", што је потпуно неоправдано, а у извесном смислу асоцира на ону чувену констатацију француског кардинала Ришељеа, за кога се сматра да је рекао: "Дајте ми само
једну, било коју реченицу, из било којег текста и ја ћу већ пронаћи
начин, да се писац обеси."
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 трећи аспект се своди на упорно објашњавање и својеврсно
"инсистирање у одлуци Уставног суда у предмету УЖ-738/2014, да према пракси ЕСЉП, "кућни притвор несумњиво представља лишење слободе", те да се "по интензитету не разликује од мере притвора, без обзира на боље услове", иако тако нешто уопште није спорно (те се заиста и
не мора посебно поткрепљивати праксом ЕСЉП), не само према пракси
редовних судова Србије, већ према стриктним законским решењима у
кривичноправном систему Србије, како са становишта кривичног
поступка, јер су у самом Законику о кривичном поступку прописане све
потребне процесне и на Уставу засноване гаранције у односу на "кућни
притвор", у основи корелативно таквим гаранцијама које постоје у
погледу "класичног притвора", тако и према одредбама материјалног
кривичног права, јер се време проведено у тзв. кућном притвору, потпуно исто, као и време проведено у "затвору" током извршења "класичног
притвора", урачунава у евентуално изречену казну затвора. Такође, лице
којем је у кривичном поступку изречена мера "кућног притвора", а које
је касније ослобођено од оптужбе или је оптужба одбијена, односно
поступак обустављен или му је изречена казна затвора у краћем трајању
од времена које је провео у тзв. кућном притвору, има право на накнаду
штете, према истим правилима која се односе на такве ситуације као и
када је лице било у "класичном притвору". И која је онда сврха посебног
илустровања некакве "изједначености кућног и класичног притвора",
према пракси ЕСЉП ? Једина сврха тога би могла бити да се додатно
објасни нешто што уопште и није спорно, а то је заиста бесмислено, те
у ствари, личи на "куцање на отворена врата".
Дакле, што се тиче праксе Европског суда за људска права, односно одређених примера из праксе ЕСЉП, који се наводе у пресуди Уставног суда Србије, иако као што је претходно наведено, одлука Уставног
суда Србије, садржи читав низ примера из праксе ЕСЉП и позивања на
велики број одлука ЕСЉП, то се чини у једном екстремно сумарном облику, некада чак и прилично површно, те се стога, може јасно закључити
следеће:
1. Већина примера из праксе Европског суда за људска права
односи се на "комбинацију" класичног притвора, односно типичног лишења слободе у кривичном поступку, са тзв. кућним затвором, при чему се
притвор иако наравно, није кривична санкција, увек извршава у затвор219
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ским условима, док ни за ЕСЉП никада није било спорно (то се уосталом
примећује и у свим одлукама којима се "илуструје" став Уставног суда у
предмету УЖ-738/2014), да је "кућни затвор", далеко блажа мера процесне принуде. Дакле, прилично је необично и чак је веома чудно, да се став
Уставног суда Србије у одлуци предмету УЖ-738/2014, илуструје примерима који се доминантно односе на "класичан" притвор, јер је у одлукама
ЕСЉП-а, које се наводе у образложењу одлуке Уставног суда у предмету
УЖ-738/2014 и онда када се ради о "комбинацији" притвора и "кућног
притвора", углавном ставља нагласак на "класичан" притвор, те питања
као што су његова арбитрарност, неоправдано дуго трајање, пропуштање
одређених рокова и сл., с обзиром да се предмет одлучивања по уставној
жалби, односи на тзв. кућни притвор, који је, без обзира што је начелно
реч о облику "лишења слободе", суштински ипак, знатно блажи по карактеру, а посебно степену депривације у погледу окривљеног (притвореника), него када се ради о "класичном" притвору.
2. Када је у питању случај "Lavents против Летоније", ту се уопште ни не ради примарно о тзв. кућном притвору, већ пре свега о класичном притвору, који је у једном периоду комбинован и са кућним притвором, као и смештањем притвореника у болницу ради лечења, а при том је
у овом случају укупно трајање лишења/ограничења слободе, трајало чак
преко шест година, што је значајно, односно више од шест пута мање
него у случају оптуженог М.Ђ. Поред тога, добар део одлуке ове ЕСЉП
се пре свега, тиче конкретних услова извршења класичног притвора и
здравствено стање окривљеног Лавентса, проблем његовог лечења током
боравка у притвору итд., што нема никакве битне сличности са случајем
на који се односи уставна жалба, а једино се може приметити извесна
"феноменолошка" сличност случаја "Lavents против Летоније", са случајем М.Ђ., у томе што се и у овом случају ради о оптужби за кривично
дело које спада у привредни и финансијски криминалитет, односно облик
криминалитета који је у криминолошком смислу веома познат као "криминалитет белих оковратника". Таква сличност ((при чему се када је реч о
М.Ђ. (за којег важи претпоставка невиности), ради наравно, у овом стадијуму кривичног поступка само о оправданој сумњи)), свакако није уставно-правно релевантна.
3. Случај "Mancini против Италије" такође није адекватан пример,
јер се овде ради о двоје браће, оптужених пред судом у Риму да су извр220
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шили "оружано" разбојништво, којима је прво одређен притвор, па потом,
та мера нешто касније на предлог јавног тужиоца, одлуком истражног
судије замењена кућним притвором (arresti domiciliari). Овај пример није
адекватан, када се ради о уставној жалби М.Ђ.-а, односно предмету по
уставној жалби УЖ-738/2014, јер браћи Мансини кућни притвор није
одређен због опасности од бекства, већ због постојања бојазни да ће поновити неко "слично" кривично дело, иако су претходно били неосуђивани
(што је замењујући притвор блажом мером), узео у обзир и суд у Риму,
сматрајући битном и чињеницу да нема опасности од "доказне опструкције". За ЕСЉП је у овом случају пре свега било спорно што је дошло до
неоправданог одлагања пребацивања окривљених из затвора у Риму у
њихов стан, где су требали да буду у "кућном притвору". Дакле, у овом
случају у одлуци ЕСЉП, уопште није "нагласак" и тежиште на томе да се
притвор и "кућни притвор", поистовећују као облици лишења слободе, јер
то и иначе не представља "ништа посебно ново", то је начелни став
ЕСЉП-а, потврђен низом његових одлука (попут, Guzzardi против Италије. одлука од 6. новембра 1980., Amuur против Француске, одлука од 25.
јуна 1996., D. против Немачке, број 11703/85, одлука Комисије од 9.
децембра), већ да је у конкретном случају оптужене браће Мансини,
дошло до неоправданог одлагања њиховог "пребацивања" из затвора где
је извршаван притвор, у стан где је требало да се "настави" са извршењем
кућног затвора. Све ово уопште, нема било какве релевантне сличности са
случајем М.Ђ., односно уставном жалбом у предмету УЖ-738/2014.
4. У случају "D. против Немачке" (број. 11703/85), ради се о југословенском држављанину, оптуженом да је у саучесништву са још једним
окривљеним, немачким држављанином, 1981. године, у Немачкој извршио тешку крађу. Одлуком суда у Диселдорфу, одређен му је притвор,
због постојања основане сумње да је извршио тешку крађу и због истовременог постојања опасности од бекства, а тако одређен притвор је једно
време извршаван "паралелно" са казном затвора, коју је овај окривљени у
Немачкој већ издржавао за друго кривично дело. Након боравка у притвору који је већ трајао око две године (од 17. августа 1983,) и након што је
већ неколико пута од стране редовних судова одбијан захтев за пуштање
на слободу, окривљени је 19. маја 1985. поднео уставну жалбу, коју је већ
28. маја 1985. године тројно веће Уставног суда Немачке, одбацило, налазећи да већ у prima faciae смислу, нема "изгледа на успех", а да одлука
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редовног суда о одређивању притвора није арбитрарна. Кривични поступак против D. је трајао дуго и због одређених проблема са механизмом
међународне кривичноправне помоћи, јер су неки важни сведоци били у
Југославији, а D. се у једном тренутку налази у кућном затвору, да би
након извесног времена напустио Немачку и отишао у Југославију. Одлука ЕСЉП, односно Комисије, се у овом случају пре свега, заснива на
сувише дугом трајању притвора, с обзиром на запрећену казну за кривично дело које је било предмет кривичног поступка (непропорционално трајање притвора "према" казни која је "могућа", или је "у изгледу"), а у конкретном случају се радило о казни затвора до пет година, уз могућност
ублажавања. Поред тога, ЕСЉП је имао у виду и да је D. као страни држављанин имао одређене проблеме у комуникацији са немачком судовима и
у разумевању права те државе, а осврнуо се и на проблематичан закључак
немачких судова о постојању основане сумње да је D. уопште учинио
кривично дело (што је и према немачком ЗКП-у (StPO), први битан услов
да би се притвор уопште одредио) и то заиста нема никакве релевантне
везе се случајем М.Ђ., односно уставном жалбом у предмету УЖ738/2014.
5. У случају "Buzadji против Молдавије", ради се о бизнисмену у
једној нафтној компанији, против којег је 2006. године покренута истрага
због сумње да је извршио одређене финансијске малверзације, у мају
2007. године је ухапшен и против њега је подигнута оптужница. Притвор
му је одређен због тежине кривичног дела, односно "тежине оптужбе",
сложености случаја и колузионе опасности. Већ ови разлози иницијалног
одређивања притвора се разликују у односу на оне због којих је М.Ђ.-у
одређен "кућни притвор". Притвор је господину Бузађију продужаван
неколико пута, а 26. јуна 2007. године му је првостепени суд притвор
заменио "кућним притвором". Ту одлуку укида жалбени суд већ 29. јуна
2007. године, с образложењем да би окривљени могао побећи, утицати на
сведоке, уништити доказе и договарати се са својим сином (који је био
саокривљени), те тако ометати кривични поступак (колузиона опасност).
Коначно је окривљеном, након неколико његових захтева, јула 2007. године "класичан" притвор, замењен кућним притвором, а основни разлог је
било здравствено стање окривљеног, које је у притвору било значајно
погоршано, а нарочито због тога што је имао срчано обољење, те пре притварања, доживео срчани удар. Окривљени је до марта 2008, године био у
кућном притвору, када је пуштен на слободу уз давање јемства, а касније
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је, као и његов син, ослобођен од оптужбе. Боравак у "кућном притвору"
је укупно трајао нешто преко десет месеци. У овом случају ЕСЉП и "кућни притвор", као и "класичан" притвор, посматра као облик лишења слободе, али разлози због којих је окривљеном одређен притвор, непотребно
одлагање суда да тежу процесну меру замени блажом мером процесне
принуде, "промптно" укидање одлуке о кућном притвору коју је донео
првостепени суд, одлуком другостепеног суда, а посебно, релевантно
погоршано здравствено стање окривљеног као битан фактор у одлучивању судова, као и чињеница да је кривични поступак релативно брзо окончан ослобађајућом пресудом, након што је кућни притвор замењен јемством, чине значајне разлике у односу на случај уставне жалбе М.Ђ.-а, па
се стога, ни овај случај не може сматрати релевантним у довољној мери у
односу на одлуку Уставног суда у предмету УЖ-738/2014.
6. У случају "W. против Швајцарске (број 14379/88, од 26. јануара
1993. године), ради се бизнисмену (G.W.), који је лишен слободе 27. марта
1985., због оптужбе за неколико тешких кривичних кривичних дела из
сфере привредног криминалитета, а укупан износ губитака који су према
наводима оптужбе произишли из тих кривичних дела, износио је више од
50.000.000 швајцарских франака. G.W је у притвору пре суђења провео
укупно око три године, а у том периоду је поднео осам захтева за пуштање на слободу, који су сви одбијени, само суђење је завршено осуђујућом
пресудом, којом је окривљеном изречена казна од једанаест година затвора, у коју је урачунато 1465 дана проведених у притвору у свим стадијумима кривичног поступка. ЕСЉП (Комисија), утврђује да је постојање
основане сумње sine qua non за одређивање притвора, али да је при том,
увек потребно постојање и "других основа, који су релевантни и довољни". Притвор против W. се темељио на констатацији швајцарских судова
да постоји опасност од бекства и скривања, колузиона опасност, те опасност од понављања кривичног дела, што је све битно другачије него у
случају М.Ђ, те при том никада господину W., није био одређен "кућни
притвор", већ је све време био у "класичном притвору", а поред тога, у
овом случају је ЕСЉП коначно закључио да није ни било повреде члана 5.
став 3. Конвенције (art. 5-3).
7. У случају "Kudla против Пољске " (број 30210/96, од 26. октобра 2000. године), реч је о човеку који је због сумње за превару и фалсификовање, притворен у августу 1991. године. После одбијања бројних зах223

Билтен Врховног касационог суда
тева за ослобађање, притвор му је коначно укинут у јуну 1992. године, на
основу психијатријског извештаја у коме је наведено да је подносилац
показао сталне самоубилачке тенденције. Он је касније пропустио да присуствује суђењу фебруара 1993. године и како није у одређеном року
доставио лекарско уверење које је суд тражио, издат је налог за хапшење.
Подносилац представке је у октобру 1993. године ухапшен у вези са саобраћајним деликтом и одређен му је притвор. Током следеће године одбијено је више захтева за ослобађање и у јануару 1995. године он је покушао
самоубиство. Међутим, Регионални суд је одбио захтев за ослобађање, на
основу извештаја затворских службеника о томе да је тај покушај био
само "једноставно тражење пажње". Неколико даљих захтева је одбијено
пре него што је подносилац осуђен у јуну 1995. године. У фебруару 1996.
године осуда је укинута и наложено је поновно суђење. У мају 1996. године притвор је укинут уз плаћање јемства од 10.000 злота. Подносиочеве
жалбе против износа, у којима се позвао на опасност од самоубиства, биле
су неуспешне. Коначно је ослобођен у октобру 1996. године, након што је
јемство положено, а поново је осуђен у децембру 1998. године. Казна која
му је изречена је по жалби смањена у октобру 1999. године, а пред Врховним судом је у текао поступак по "касационој жалби". ЕСЉП је нашао да
постоји повреда права на ограничено трајање притвора, који је укупно
трајао 2 године, 4 месеца и 3 дана, јер пољски судови нису у довољној
мери објаснили везу између понашања окривљеног, који није доставио
захтевану потврду о здравственом стању и опасности од бекства. Овај
случај није релевантан када се ради о уставној жалби М.Ђ, и одлуци
Уставног суда Србије у предмету УЖ-738/2014, не само што се не ради о
"кућном притвору", већ о правом, тј. "класичном" притвору, већ и стога
што је притвор трајао знатно дуже, те се образложење заснивало на потпуно другим разлозима, него у случају М.Ђ.
8. У случају "Neumaster против Аустрије", ради се о једном бечком бизнисмену против којег је 1959. године покренута истрага због сумње да је извршио нека финансијско-привредна кривична дела и утају
пореза. Истражни судија га саслушава јануара 1960. године, а у фебруару
те године му је одређен притвор, из којег је "условно пуштен" у мају 1961.
године. Потом је са дозволом истражног судије више пута послом, туристички и из породичних разлога путовао у иностранство, све док није
поново притворен у мају 1962. године, након што је оптужен и за друга
тежа кривична дела привредно-финансијске природе. Окривљени се у
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неколико наврата жалио на решење о одређивању притвора, а аустријски
судови су те жалбе одбијали, сматрајући да због висине имовинске користи коју је противправно стекао кривичним делима (прво се сматрало да
је прибавио чак 40.000.000, потом 11.500.000 и коначно 6.500.000 аустријских шилинга), притвор не може бити замењен јемством, које је Neumaster "нудио", а чији би износ био знатно мањи од онога за који се теретио
да га је прибавио кривичним делима. За аустријски суд и државног тужиоца је у овом случају посебан проблем био што су сви остали саучесници
окривљеног Neumaster -а, били у бекству, те се налазили у иностранству,
а поступци екстрадиције су били веома компликовани и дуго трајали.
Такође су и многи сведоци били недоступни и ван Аустрије, а неки чак и
у САД, Канади, Африци, државама Латинске Америке итд. Све се ово
одразило и на дужину трајања притвора окривљеном Neumaster -у, који је
практично једини био у Аустрији. ЕСЉП је коначно закључио да је у
односу на Neumaster-а повређено право из члана 5 (3) (art. 5-3) Конвенције, а овај случај у целини, а нарочито стога, што се ради о "класичном
притвору", а не о "кућном притвору", те због велике разлике у разлозима
из којих је тај притвор одређен, те других битних разлика случаја (попут
броја окривљених, проблема екстрадиције, недоступних сведока итд.),
нема много везе са уставном жалбом М.Ђ. и одлуком Уставног суда
Србије у предмету УЖ-738/2014.
9. У случају "Solmaz против Турске" (број 27561/02, од 16. јануара
2007. године), ради се о човеку којег у јануару 1994. године хапсе припадници антитерористичке полиције, под сумњом да је припадник једне турске "терористичке организације" (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist), а којем потом у фебруару, након саслушања од стране надлежног
државног тужиоца, истражни судија одређује притвор. У марту се против
Solmaz-а подноси оптужница, а поступак се потом води пред "специјалним судом државне безбедности", који му 2000. године изриче казну
доживотног затвора, а ту одлуку 2001. године укида Касациони суд из
процесних разлога и налаже поновно суђење пред првостепеним судом.
Након одбијања више захтева браниоца, окривљеног, чије је здравствено
стање било битно погоршано, суд 2002. године због тога, али и оцењујући
да се он већ веома дуго налази у притвору, пушта на слободу до суђења.
Потом се 2004. године у Турској укидају специјални судови државне безбедности, али "поротни суд" у Истамбулу у јануару 2005. године, Solmaz225
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а "опет" оглашава кривим и изриче му "поново" казну доживотног затвора. Ту одлуку поново поништава Касациони суд, што је стање у предмету
у време решавања пред ЕСЉП, који између осталог, утврђује да је дошло
до кршења права на ограничено трајање притвора, посебно повезујући то
са недовољно квалитетним образложењем, а нарочито зато што је притвор
трајао екстремно ("неразумно") дуго, а окривљени који је био озбиљно
болестан није могао да у притвору буде адекватно лечен. Овај случај нема
никакве релевантне везе са случајем М.Ђ., не само због знатно дужег трајања притвора (десетак година), већ и стога што се Solmaz искључиво
налазио у "класичном притвору".
10. У случају "Bazorkina против Русије" (број 69481/01 од 27. јула
2006. године), ради се о жалби ЕСЉП, који је позивајући се на повреду
чл. 2, 3, 5, 6, 8, 13, 34 и 38 Конвенције, уз помоћ неколико невладиних
организација поднела Fatima Sergeyevna Bazorkina, тврдећи да су јој сина
(Khadzhi-Murat Yandiyev), 2000. године лишили слободе припадници
руске војске у Чеченији, а да је потом њен син нестао. Последњи пут је
подноситељка жалбе ЕСЉП свог сина видела 2. фебруара 2000. године, на
снимку NTV-а (једне тадашње руске "независне" ТВ станице) и CNN-а.
Khadzhi-Murat Yandiyev је био у маскирној униформи, а испитивао га је
један пуковник руске војске. Мајка је одмах након што је сина видела на
ТВ снимку, покушала да га пронађе, добила је помоћ неколико невладиних организација, али у томе није успела. Једног момента је надлежни
државни тужилац у Чеченији покренуо истрагу против неидентификованих осумњичених за киднаповање Khadzhi-Murat Yandiyev-а, али су та
истрага, као и све остала активности након обраћања мајке и неколико
НВО државним и војним властима, као и војном правосуђу Русије, остали
без резултата. Коначно, ЕСЉП је у овом случају утврдио повреду одредаба низа чланова Конвенције, али све то практично, нема никакве везе са
уставном жалбом М.Ђ. и одлуком Уставног суда Србије у предмету УЖ738/2014, нити је уопште, од значаја за резоновање Уставног суда Србије
у овом предмету, када се одлучује о могућој повреди права на ограничено
трајање притвора.
11. У случају "Kurt против Турске" (број 24276/94, од 25. маја,
1998. године), реч је жалби (представки) ЕСЉП, мајке (Koçeri Kurt), која
је жалбу ЕСЉП поднела како у своје име, тако и у име свог несталог сина,
лишеног слободе током једне антитерористичке акције турске војске. Том
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приликом је у једном селу у Турској, у новембру 1993. године, након
сукоба са припадницима курдске организације, коју Турска сматра терористичком (PPK), када је село у великој мери порушено и спаљено, слободе лишено (у локалном школском дворишту, касније у сеоским кућама),
десетак сељана, међу којима је био и Üzeyir Kurt, који је у једном тренутку виђен жив и са траговима мучења, односно јасно видљивим модрицама
и другим траговима удараца, а потом потпуно нестаје. Његова мајка се
више пута обраћала разним "властима", односно државним органима Турске и никада није добијала валидне информације о свом сину, а коначно
јој је званично саопштено да су њеног сина отели припадници "терористичке курдске организације (PPK)", те да је надлежни јавни тужилац,
против "терориста" покренуо истрагу због отмице њеног сина. Мајка се
коначно, обраћа ЕСЉП, а Комисија између осталог, закључује да су турске власти Üzeyir Kurt-а подвргле мучењу и нечовечном третману (члан 3.
Конвенције), прекршиле право на слободу и безбедност личности из члана 5. Конвенције као и одредбе члана 13. Конвенције, тако што нису водиле ефективну/ефикасну истрагу због нестанка Üzeyir Kurt-а, што све већ
на први поглед, заиста нема никакве везе са уставном жалбом М.Ђ. и
одлуком Уставног суда Србије у предмету УЖ-738/2014.
12. У случају "Kay против Велике Британије" (број 17821/91, одлука Комисије од 1. марта 1994. године), ради се о човеку који је у новембру
1970. године убио девојчицу из свог комшилука, стару 12 година, коју је
претходно силовао. Kay је дванаестогодишњу девојчицу након силовања
задавио, а потом тело своје жртве унаказио, тако што га је секао и убадао
оштрим оруђем. Окривљени је имао богату "историју" раније извршених
кривичних дела против полне слободе, чије су жртве била малолетна
лица. Изречена му је мера обавезног психијатријског лечења без унапред
ограниченог максималног трајања, што значи са могућношћу да траје
доживотно. Када је први пут 1985. године, пуштен на "условну слободу",
он одмах пошто се нашао ван болнице, чини два кривична дела са елементима насиља, а обе жртве су биле младе жене. Тада у овом конкретном
случају долази и до извесне "конфузије" у британском кривичноправном
систему, јер окривљени није могао аутоматски бити враћен у болницу, без
одговарајуће медицинске "препоруке", те се он потом смешта у затвор,
где издржава казну затвора за кривична дела учињена након напуштања
болнице. Само дан пре него што је 1989. године окривљени требало да
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буде пуштен из затвора, судија, поступајући на неки начин у "крајњој
нужди" и у страху да се "опасан човек не нађе на слободи", без спровођења неопходних психијатријских вештачења, одређује да Kay опет буде
смештен у болницу, односно лишен слободе ради медицинског третмана.
Коначно, посебан трибунал за вођење поступка/преиспитивање одлука
против неурачунљивих лица (The Mental Health Review Tribunal), у новембру 1991. године, доноси одлуку да, имајући у виду здравствено стање
окривљеног, а посебно кривична дела која је Kay извршио 1985. године,
одмах по изласку из болнице, његово лечење буде настављено у условима
лишења слободе у психијатријској установи. Суштина одлуке ЕСЉП
(Комисија), од 1. марта 1994. године, своди се на констатацију да је
"господин Kay", 1989. године, одлуком суда (судија појединац), да поново
буде смештен у болницу, а пре коректно спроведене "процедуре", практично "противправно лишен слободе". Овај случај сасвим очигледно нема
никакве релевантне везе са случајем уставне жалбе М.Ђ.-а, не само зато
што "господин Kay", никада није био у "кућном затвору/кућном притвору", те што се ради о ментално болесном човеку, склоном веома насилним
кривичним делима, посебно злочинима сексуалне природе, те чак особи
која је силовала и убила дванаестогодишњу девојчицу, чије је тело потом
унаказила, већ стога што се никада у случају уставне жалбе М.Ђ.-а, уопште није поставило питање противправног лишења слободе, а и сама
усвајајућа одлука Уставног суда у предмету УЖ-738/2014, се не тиче права на слободу, већ права на ограничено трајање притвора.
13. Навођење случаја "А.B. против Швајцарске" (број 20872/92,
одлука Комисије од 22. фебруара 1995. године), у одлуци Уставног суда
којом се усваја уставна жалба М.Ђ.-а, због повреде права на ограничено
трајање притвора у кривичном поступку (члан 31. став 2. Устава Србије),
представља веома интересантан куриозитет, помало бизарног карактера
(случај "Урин"), јер тај случај баш никакве, ни елементарне везе нема са
проблематиком трајања ни "класичног", нити "кућног притвора". Ради
се о човеку (А.Б.), који је од 1988. године био у затвору у Лугану, а осуђен
је на 17 година затвора, због убиства судије и три покушаја разбојништва
уз употребу оружја. Од осуђеног је први пут у затвору 17. октобра 1990.
године затражено да преда узорак урина, ради тестирања на употребу
опојних дрога, што он одбија, а то потом, резултира одређеним дисциплинским мерама у односу на њега, те једним дугачким поступком, где је
осуђеном од стране судова, који су закључили да се не ради о "деградира228
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јућој мери и нехуманом третману", више пута налагано да преда узорак
урина, што је он увек одбијао, упорно се жалећи на такве одлуке. Коначно, обратио се Европском суду за људска права, базирајући свој захтев на
томе да му норме швајцарског права не омогућавају коришћење делотворног правног средства, те да би давањем узорка урина била прекршена
претпоставка невиности, а он био приморан да сам износи доказе против
себе у односу на евентуално коришћење дроге у затвору. ЕСЉП, односно
Комисија закључује у овом случају, између осталог да "чак и сасвим
минимално интервенисање у односу на физички интегритет лица против
његове/њене воље, мора бити посматрано у склопу права на поштовање
приватног живота у смислу члана 8. Конвенције," али при том истиче и да
су могућа одређена ограничења у циљу заштите јавног здравља, јавног
интереса итд. Суштина је да ЕСЉП, односно Комисија закључују да швајцарско право не прописује делотворан правни лек у односу на одлуке које
су иначе легитимне, попут конкретне одлуке у погледу узимања узорка
урина, али да то и није суштински релевантно јер такво правно средство
мора постојати само у односу на одлуке које имају одређену тежину и
одговарајући значај. Све ово наравно, нема било какве релевантне везе са
предметом УЖ-738/2014, односно подносиоцем уставне жалбе М.Ђ.-ем,
од којег колико је познато (бар се то не наводи у уставној жалби), није
током трајања притвора, односно "кућног притвора", тражено да преда узорке урина.
5. Проблеми у пракси који се тичу начела ne bis in idem и њихов
актуелни/потенцијални уставноправни значај
Начело ne bis in idem је садржано како у Уставу Србије, тако и у
српском Законику о кривичном поступку. Одредбама члана 34. став 4.
Устава Србије прописано је 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, нити судска одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванредном правном леку, а истим забранама подлеже вођење поступка за неко друго кажњиво дело. Начело ne bis in idem је
утврђено у члану 4. став 1. Законика о кривичном поступку тако што 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
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правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен. Начело ne bis in idem важи апсолутно у корист окривљеног, односно њиме се
потпуно онемогућава постизање одређеног суштинског ефекта ванредним
правним лековима у односу на правноснажну одлуку суда,17 која је
повољна за окривљеног, с тим што оно истовремено не ограничава могућност побијања, те тима постизања суштинског процесног ефекта и у односу на правноснажне судске одлуке, али само у корист окривљеног.18 У
таквом случају ово начело има релативно дејство. У поступку поводом
ванредног правног лека, правноснажна судска одлука се не може изменити на штету окривљеног (члан 6. став 2).
5.1. Ефекат начела ne bis in idem у правном систему Србије
- у погледу решења о одбацивању кривичне пријаве услед поступања
по начелу опортунитета кривичног гоњења
Начело ne bis in idem се, као што је претходно објашњено, како
према законској, тако и према уставној формулацији, односи искључиво
на одређене судске одлуке. Како оне које су мериторне (ослобађајућа и
осуђујућа пресуда), тако и формалне (одбијајућа пресуда), али и судске
одлуке које се могу заснивати како на мериторним, тако и на формалним
разлозима, где спада решење о обустави кривичног поступка, што иначе,
17

18

То значи да се један од два ванредна правна лека у кривичнопроцесном систему Србије, а то је
захтев за заштиту законитости, може уложити и против правноснажне одлуке која је у корист
окривљеног (на пример, ослобађајућа пресуда), али се при том, таква правоснажна одлука, чак и
ако је незаконита, не може изменити (укинути или преиначити), у поступку по том ванредном
правном леку, јер би то било на штету окривљеног. Врховни касациони суд може пресудом
усвoјити захтев за заштиту законитости, али се при том, стриктно ограничити само на то да
утврди повреду закона, што је случај доношења декларативне пресуде, до које долази када
Врховни касациони суд пресудом утврђује да постоји повреда закона, не дирајући при томе у
суштину правноснажне одлуке. Овај се механизам своди на усвајање захтева за заштиту законитости, који је поднет на штету окривљеног, али без било какве процесне консеквенце по правноснажну одлуку, која је незаконита или је произишла из поступка у којем је повређен закон,
зато што се ради о повреди закона која је у корист окривљеног.
То такође значи и да Врховни касациони суд може, поводом захтева за заштиту законитости
који је поднео Републички јавни тужилац, одлуку која се побија – укинути или преиначити
само у корист окривљеног, што се изричито прописује због дејства начела ne bis in idem, а
када се ради о захтеву за заштиту законитости поднесеном од стране браниоца, односно
окривљеног преко браниоца, тада се свакако подразумева да се правноснажна одлука не
може у поступку по овом ванредном правном леку мењати на штету окривљеног.
М.Шкулић и Т.Бугарски, Кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Новом
Саду, Нови Сад, 2016., стр. 104 – 105.
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представља давање веома "широког" значаја и ефекта начелу ne bis in
idem. Упркос таквој веома специфичној "ширини" ефекта начела ne bis in
idem, у пракси се ипак може појавити чак и проблем одређене правне празнине, јер ово начело не обухвата одређене одлуке јавног тужиоца, попут
решења о одбацивању кривичне пријаве.
Није ни споран ratio legis омогућавања да се лице у односу на које
је претходно одбачена кривична пријава, потом за исто кривично дело
"поново" кривично гони, онда када су се за то стекли одређени фактички
или формални услови. На пример, кривична пријава је одбачена јер је јавни тужилац оценио да се не ради о кривичном делу за које се гони по службеној дужности, а из накнадно прибављених доказа се установи да је
ипак реч о таквом кривичном делу, или када се накнадно превазиђе претходни "доказни дефицит", тј. када се појаве/прибаве кредибилни докази из
којих произлази постојање одговарајућег степена сумње да је учињено
кривично дело за које се гони по службеној дужности, а претходно је кривична пријава против конкретног осумњиченог одбачена јер нису постојали основи сумње да је учињено кривично дело за које се гони по службеној дужности.19
Међутим, законодавац не прописује ни забрану/немогућност
"поновног" кривичног гоњења лица у погледу којег је кривична пријава
претходно одбачена, јер је јавни тужилац поступао по начелу опортунитета кривичног гоњења, па би се стога, формално могао замислити чак и
веома "необичан" случај да јавни тужилац који је претходно, поступајући
по начелу опортунитета кривичног гоњења одбацио кривичну пријаву,
касније поново покрене кривични поступак у односу на исто лице за исто
кривично дело. У Законику нема формалне забране за такво поступање,
иако би се ту свакако већ у prima facie смислу радило о нелогичном и
неправичном поступању, а некада и о злоупотреби. Ово би посебно било
неправично у случају условљеног опортунитета кривичног гоњења.
Сасвим је јасно да би осумњичени који је претходно на пример,
плаћањем одређеног новчаног износа, који се користи за хуманитарне или
друге јавне сврхе, обављањем одређеног друштвенокорисног или хумани19

Више о томе: М.Шкулић, Неке практичне тешкоће и основни концептуални проблеми српског кривичног поступка, зборник: "Доминантни правци развоја кривичног законодавства и
друга актуелна питања у правном систему Србије", Удружење јавних тужилаца и заменика
јавних тужилаца Србије и "Интермекс", Копаоник, 2016., стр. 115 – 156.
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тарног рада или подвргавањем одвикавању од алкохола или опојних дрога
итд., практично "заслужио" да не буде кривично гоњен, те у односу на којег
је због тога одбачена кривична пријава, сматрао да је на својеврстан начин
"преварен", када би и поред тога, те након што је кривична пријава већ
одбачена, он ипак касније био кривично гоњен. Ако би се то и десило,
радило би се свакако о својеврсној злоупотреби. Тако нешто је стога, у
пракси реално тешко замисливо, али није спорно да Законик формално не
садржи такву забрану, која би истовремено била и чврста гаранција за
осумњиченог у погледу којег се кривична пријава одбацује у оквиру поступања јавног тужиоца према начелу опортунитета кривичног гоњења, а што
се може сматрати и одговарајућом правном празнином у тексту Законика.
Једним веома широким тумачењем члана 1. Законика о кривичном поступку, који између осталог, прописује и да је правично вођење кривичног
поступка, један од декларисаних циљева Законика, могао би се извести
закључак да јавни тужилац ни формално нема право да поново кривично
гони лице у погледу којег је претходно кривична пријава одбачена јер је
јавни тужилац поступио по начелу опортунитета кривичног гоњења, али би
свакако било далеко боље да се ово питање и формално уреди одговарајућом стриктном нормом у Законику о кривичном поступку20.
5.2. Ефекат начела ne bis in idem у правном систему Србије
- у погледу неких процесних аспеката/исхода споразума
о признању кривичног дела
Споразум јавног тужиоца и окривљеног о признању кривичног
дела је у ствари, једна "упрошћена", односно поједностављена процесна
форма, која је у кривично процесно право Србије – под називом "споразум о признању кривице", први пут уведена 2009. године (у великој мери
по узору на решење садржано у ЗКП-у из 2006. године, који никада није
целовито примењиван),21 а у новом Законику о кривичном поступку из
2011. године, је она задржана уз одређене модификације, те повезана са
могућношћу да се у оквиру страначког споразумевања о признању кривице, "задобијају" и тзв. кооперативни сведоци, попут некадашњих сведока
20

21

Упореди: М.Шкулић, Начело опортунитета кривичног гоњења и (не)деловање начела ne bis
in idem, стручно информативни часопис, «Intermex» «Правни информатор», број 10, Београд, октобар, 2015., стр. 19 – 28.
Више о томе: М.Шкулић, Коментар Законика о кривичном поступку, "Службени гласник",
Београд, 2007., стр. 930 – 931.
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сарадника и окривљених сарадника, како су они регулисани у новом Законику. Ради се о процесном институту који изворно потиче из неких адверзијалних, односно англосаксонских кривичних процедура, пре свега из
САД, а данас су одређени облици таквог процесног механизма присутни и
у многим другим, па и бројним континентално-европским кривичним
процедурама22.
Споразум о признању кривичног дела садржи одређене обавезне и
одређене факултативне елементе,23 а један од факултативних елемената
је и изјава јавног тужиоца о одустајању од кривичног гоњења за кривична
дела која нису обухваћена споразумом о признању кривичног дела, што
представља облик опортунитета кривичног гоњења, при чему нису утврђени било какви посебни критеријуми (са становишта целисходности,
оправданости одустанка и сл), за такву одлуку јавног тужиоца, већ је то
потпуно препуштено његовој слободној оцени.
И овде, тј. у погледу овог особеног случаја поступања по начелу
опортунитета кривичног гоњења у оквиру пресуде проистекле из споразума о признању кривичног дела, није стриктно решено питање деловања
начела ne bis in idem, ако се одустанак јавног тужиоца од кривичног гоњења оствари у некој од претходних фаза кривичног поступка, када такав
одустанак неће резултирати доношењем одбијајуће пресуде, тј. оних судских одлука које неспорно производе забрану поновног вођења кривичног
поступка против истог лица за исто кривично дело.24 Наиме, како споразум о признању кривичног дела може бити закључен од доношења наредбе о спровођењу истраге па до завршетка главног претреса, то значи да до
одустанка јавног тужиоца од кривичног гоњења за одређено кривично
дело/кривична дела, може доћи већ у фази истраге. Тада би се истрага
против окривљеног обуставила, односно такво кривично дело у таквом
случају не би било предмет оптужбе, а како наредба о обустави истраге
сходно члану 4. став 1. Законика о кривичном поступку и члану 34. став 4.

22

23
24

Више о томе: В.Бајовић, Споразум о признању кривице, Правни факултет Универзитета у
Београду, Београд, 2009., стр.55.
М.Шкулић, (Кривично процесно право), op.cit., стр. 342,
Више о томе: М.Шкулић, Страначки споразуми у кривичном поступку, "нужно зло" или
рационална сумарна кривичнопроцесна форма, "Правна ријеч" – часопис за правну теорију
и праксу, Бања Лука, 2016., стр. 467 – 502.
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Устава Србије, не спада у одлуке које производе дејства у смислу начела
ne bis in idem, положај таквог окривљеног није сасвим сигуран.
Коначно, како је споразум о признању кривичног дела (као што је
претходно објашњено), без обзира на непрецизност законодавца приликом одређивања процесног тренутка од када се тај споразум може закључити, свакако могућ и у скраћеном поступку (где никада нема истраге), па
и онда када се у општем кривичном поступку, без претходног вођења
истраге оптужница подиже непосредно, могуће је замислити и да се одустанак јавног тужиоца од кривичног гоњења манифестује решењем о
одбацивању кривичне пријаве, дакле јавно-тужилачком одлуком која је и
иначе типична процесна манифестација поступања јавног тужиоца према
начелу опортунитета кривичног гоњења. Окривљеном би у ствари, далеко
више одговарало да буде оптужен и за то кривично дело, а да онда у
каснијој фази кривичног поступка, јавни тужилац одустане од њега,. То
би тада резултирало релевантном судском одлуком (пресудом којом се
оптужба одбија), која апсолутно подразумева да се такав окривљени не
може поново кривично гонити за исто кривично дело. Окривљеном би са
становишта правне сигурности одговарало и да се донесе решење о обустави кривичног поступка, али ЗКП међу разлоге за доношење таквог
решења - након што је оптужница већ поднесена (члан 338.), практично
ни не сврстава одустанак јавног тужиоца од кривичног гоњења. И онда
када до одустанка јавног тужиоца долази на главном претресу, може доћи
до одређених проблема, јер законодавац не решава питање (не)могућности оштећеног да у таквом случају оствари своје право на преузимање
кривичног гоњења.
5.3. Начело ne bis in idem у пракси Уставног суда Србије
Пракса Уставног суда Србије се у читавом низу примера стриктно
ослања на критеријуме из праксе Европског суда за људска права (пре
свега, "мерила Енгел"), што понекад ипак и није сасвим неспорно, како
због претходно објашњених извесних слабости и саме праксе ЕСЉП и
неразумевања у тој пракси одређених кривичноправних проблема, као
што су случајеви идеалног стицаја и привидног идеалног стицаја,25 али и
у односу на уочавање свих битних елемената конкретних деликата (кривичних дела и прекршаја пре свега), тако и због одређених устаљених спе25

Више о томе: Ђ. Лазин, Привидни идеални стицај, "Привредна штампа", Београд, 1982., стр. 84.
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цифичности правног система Србије, који традиционално, са ослонцем на
традицију из времена некадашњег југословенског кривичноправног система, познаје две врсте основних деликата, а то су: 1) кривична дела и 2)
прекршаји. Овоме се у односу на правна лица, као и одговорна лица у
правним лицима, могу додати и привредни преступи, као и неки
дисциплински преступи физичких лица, попут санкција за кршење дисциплине у затворима, што је у складу са већ одавно установљеном праксом
ЕСЉП. У релативно новије време је одговорност за кривична дела, могућа како у погледу физичких лица, тако и у односу на правна лица, мада је
у пракси још увек екстремно ретко да правна лица одговарају за кривична
дела. Оваква својеврсна бројност, па чак у неким ситуацијама и својеврсна инфлација деликата, понекад између осталог, доводи и до проблема у
вези (не)деловања начела ne bis in idem.
Уставни суд Србије је, уважавајући праксу Европског суда за људска права, у својој одлуци Уж-1285/2012 од 26. марта 2014. године, поставио одређене начелне критеријуме на основу којих врши оцену да ли је
дошло до повреде начела ne bis in idem. Ради се о неколико критеријума
на темељу којих се оцењује да ли повређено начело ne bis in idem, што се
своди на следећа кумулативно наведена питања, у погледу којих, када
постоји потврдан одговор, може да се изведе закључак да је повређено
начело ne bis in idem:
1) Да ли су оба поступка која су вођена против подносиоца вођена
за дело које по својој природи представља кажњиво дело, односно да ли је
прва казна,26 по својој природи била казненоправна;
2) Да ли су дела због којих се подносилац казнено гони иста
(idem); те
3) Да ли је постојала двострукост (дуалност) поступка (bis).
У низу својих одлука Уставни суд Србије је полазећи од тих критеријума, уставне жалбе које су се заснивале на тврдњи подносиоца је
дошло до повреде начела ne bis in idem, било усвајао27, било одбијао28,
26

27

Ово питање би морало да важи у истоветном облику, без обзира да ли је прво вођен прекршајни (што је по логици ствари правило у пракси), па кривични поступак, или обрнуто, кривични поступак, па прекршајни, што би у пракси, свакако могло веома или чак екстремно
ретко да се деси.
На пример, донете су следеће одлуке о усвајању уставних жалби:Уж – 1285/2012, Уж4713/2012, Уж–9529/2013, Уж-11106/2013.
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зависно од (не)оправданости и правне/процесноправне (не)ваљаности
аргументације садржане у конкретним уставним жалбама. По логици
ствари се практично увек радило о односу одређених кривичних дела и
прекршаја, што се углавном сводило на ситуацију да је конкретно лице
прво осуђено за прекршај, а потом и за кривично дело произишло из
истог/сличног чињеничног стања, односно истог животног догађаја.
За Уставни суд Србије је била од релевантног значаја и чињеница
да ли је подносилац уставне жалбе, претходно у поступцима пред редовном судовима, било у прекршајном поступку, било у кривичном поступку, већ истицао да се против њега у исто време у односу на по његовом
ставу исти деликт, воде како прекршајни, тако и кривични поступак.
Уколико би Уставни суд Србије установио да је подносилац уставне жалбе, имао таква сазнања, али није приговарао на истовремено вођење
таквих деликтних поступака, тада би се у односу на тај аспект уставне
жалбе, доносило решење о одбацивању уставне жалбе29.
Такође, према ставу Уставног суда Србије, уставна жалба која се
темељи на тврдњи о повреди начела ne bis in idem, се одбацује, јер није
заснована на уставноправно прихватљивим разлозима и уколико се њоме
тражи да Уставни суд решава као инстанциони суд, те процењује законитост/оправданост одређене варијанте понављања/настављања поступка30.
5.4. Могући параметри за оцену деловања/неделовања начела
ne bis in idem у кривичноправном систему Србије
Дуалитет деликата, односно казнених/кажњивих дела, а некада
чак и постојање више од две врсте деликата, који у одређеним ситуацијама могу произлазити из истоветног или у одређеној мери сличног чињеничног стања, односно из истог животног догађаја, увек подразумева и
потенцијални проблем у погледу забране двоструког кажњавања, тј. деловања/неделовања начела ne bis in idem. У Србији се тај проблем примарно
тиче односа одређених кривичних дела и прекршаја у разноврсним сферама, али најчешће у погледу прекршаја против јавног реда и мира, поре-

28

29
30

На пример, донете су следеће одлуке о одбијању уставних жалби: Уж – 1207/2011, Уж6815/2011, Уж-4751/2013, Уж-7746/2014.
На пример, решење о одбацивању уставне жалбе: Уж-3362/2014.
На пример, решење о одбацивању уставне жалбе: Уж-6121/2015.
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ских прекршаја, као и саобраћајних прекршаја, а у односу на одређена
кривична дела.
Нема чврстог правила, када је реч о могућем "поклапању" неких
прекршаја и неких кривичних дела, али се одређене тенденције ипак могу
уочити, па тако прекршаји против јавног реда и мира најчешће могу да
конкуришу кривичним делима насилничког понашања, лаке телесне
повреде, чак некада и тешке телесне повреде, увреде, угрожавања сигурности, повреде неповредивости стана. Порески прекршаји по логици ствари могу да буду у вези те врсте са пореском утајом, али и кривичним
делима прописаним у једном споредном извору кривичног права, а то је
Закон о пореском поступку и администрацији.31 Саобраћајни прекршаји
наравно, могу под одређеним условима да "конкуришу" кривичном делу
угрожавања безбедности јавног саобраћаја.
У пракси је потребно испољити велику опрезност увек када одређено понашање (чињење или нечињење, тј. кажњиво пропуштање), истовремено може да буде и прекршај и кривично дело, те треба "у старту",
или бар током поступка (било прекршајног, било кривичног, а по логици
ствари, пре долази у обзир прекршајни поступак), који није правноснажно
окончан, проценити да ли ће се радити о једном или другом деликту или
чак да ли из истог животног догађаја може произићи и прекршај и кривично дело, што такође, некада може бити случај. Није довољно само
предвидети обавезу надлежних органа да свакако не подносе у исто време
и прекршајну и кривичну пријаву (што је иначе, некада било чак и (погрешно) правило у пракси, а нарочито када се ради о саобраћајним прекршајима, али и прекршајима против јавног реда и мира), већ би и одређеним
законским променама, ово питање морало бити знатно боље уређено.
Било би свакако најадекватније да законодавац пажљиво "прочисти" наше деликтно законодавство, а посебно у погледу паралелне егзистенције једног великог броја прекршаја и одређених кривичних дела,
која су по дефиницији, односно својим битним обележјима, веома блиска/слична прекршајима, те да се коначно, узимајући у обзир пре свега,
ultima ratio карактер кривичног законодавства, као и одређене криминал31

Више о томе: М.Шкулић, Tax Crimes and Tax Misdemeanours in Serbia, Thematic Conference proceedings – Archibald Reiss Days Volume III, Међународни научни скуп "Дани Арчибалда Рајса",
тематски зборник радова међународног значаја, Криминалистичко-полицијска академија и
Немачка фондација за међународну правну сарадњу (IRZ), Београд, 2014., стр. 27 – 40-
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но-политичке разлоге, определи да ли ће одређена радња (чињење или
нечињење у случају постојања дужности чињења), бити или прекршај
или кривично дело, а не да начелно може да буде и једно и друго.
У принципу није логично и чак је у великој мери апсурдно да у
једном правном систему из потпуно истог чињеничног стања, може у исто
време произићи и прекршај и кривично дело, што значи да би тада увек
постојало само кривично дело, као тежи деликт, који би у конзумирао,
односно обухватио прекршај. То ипак не значи апсолутно да из истог
животног догађаја, никада и ни под којим условима, не могу произићи и
прекршај и кривично дело.
Узимајући у обзир одређене критеријуме већ установљене у пракси Европског суда за људска права, који се морају користити у корективном смислу, али и полазећи од специфичности нашег "казненог", односно
"деликтног" система (који још увек испољава "деликтни паралелизам"),
чини се да би из истог животног догађаја, могли произићи и прекршај и
кривично дело,32 онда када су кумулативно испуњени одређени услови.
Упрошћено посматрано услови формалне природе (што је посебно упадљиво код услова дуалности поступака), своде се на констатацију
да ли се ради или не ради о релевантном понављању (bis), а услови фактичке природе се тичу закључивања да ли у питању релевантна истоветност (idem).
Уколико је испуњена прва група услова формалне природе, а ради
се о истом делу, онда је повређено/може бити повређено начело ne bis in
idem.
Без обзира на испуњеност прве групе услова, неће бити повређено
начело ne bis in idem, иако је у питању исти животни догађај, али се при
том, ипак не ради о истом делу.

32

Овде се, с обзиром да се у пракси пре свега, појављује проблем односа прекршаја и кривичног дела, стриктно и фокусирамо на релације између та два основна деликта у српском кривичноправном систему, а као што је већ објашњено у претходном тексту и у складу са
"мерилима Енгел", установљеним у пракси Европског суда за људска права, у обзир под
одређеним условима, долазе и друге врсте деликата, што се, када је реч о Србији, односи на
привредне преступе, али се у неким околностима и према пракси ЕСЉП (на пример, случај
"Томасовић против Хрватске", пресуда ЕСЉП од 18. октобра 2011.), може радити и о одређеним дисциплинским санкцијама.
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Прву групу услова чине они који су формалне природе, а које
иначе, није у пракси тешко утврдити, је се ради о релативно једноставном
формалном констатовању кумулативне испуњености следећих претпоставки:
 Деликтна природа поступака - Потребно је оценити да су оба
поступка (што у овом случају, са становишта правног система Србије),
пре свега, значи како прекршајни, тако и кривични, по својој суштинској
природи "казнени поступци".
 Релевантна деликтна природа санкције - Санкција која је произишла из првог од тих "казнених" поступака, односно оног који је први
завршен и која је садржана у оквиру правноснажне одлуке којом је тај
поступак окончан, мора бити казненоправне природе.
 Паралелност вођених/окончаних поступака - Мора постојати
или је постојала двострукост (дуалност) поступака, што значи да се
"казнени" поступци воде истовремено или је један такав поступак већ
правноснажно окончан, а други тада тек почиње, или је још увек у току,
односно накнадно је окончан.
Уколико није испуњен било који од ових формалних услова, неће
се радити о повреди начела ne bis in idem. Такође, упркос кумулативне
испуњености претходно наведених услова формалне природе, неће се
сматрати да је повређено начело ne bis in idem, уколико се може констатовати да је реч о истом животном догађају, али не и о истом делу, што се
своди на одређене услове фактичког карактера, чија се (не)испуњеност
оцењује на темељу одговарајуће чињеничне анализе.
Другу групу услова чине они услови који су фактичком карактера, што захтева знатно сложенију чињеничну анализу него што је било
претходно релативно једноставно, па чак донекле и "рутинско" констатовање (не)испуњености формалних услова.
Из констатације о испуњености/неиспуњености ових фактичких
услова произлази став да је оно дело, које је било предмет два казнена
поступка, суштински било или није било исто дело, што ће бити случај
када је кумулативно испуњено/неиспуњено неколико претпоставки.
Када нека од ових претпоставки није испуњена, сматраће се да је
реч о истом делу, те да је стога (када су претходно испуњени формални
услови), повређено начело ne bis in idem.
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Обрнуто, када су ови услови фактички испуњени, радиће се о
истом животном догађају, али не и о истом делу. То је случај када се
кумулативно може констатовати следеће:
 Мора се суштински радити о истом животном догађају, што
значи да је у питању одређено чињење или нечињење (кажњиво пропуштање), до којег долази у исто време и на истом месту (објективни
аспект), а да је његов учинилац исто лице (субјективни аспект), без
обзира што актери таквог догађаја у одређеним прво фактичким, а затим и
процесним улогама/статусима (на пример, сведоци,33 оштећени), могу
бити и друга лица, зависно од тога да ли су неки елементи догађаја садржани само у прекршају и само у кривичном делу или и у једном и другом
деликту34.
 Одређене чињенице у склопу истог животног догађаја могу
бити истовремено елементи, како прекршаја, тако и кривичног дела, али
се као такве не смеју третирати чињенице које су по свом суштинском
значењу "ексклузивни" елементи било једног било другог деликта, односно чињенице које су искључиво садржане у законском опису или прекршаја или кривичног дела.
 Морају постојати и додатне релевантне чињенице које у битној мери превазилазе "границу" која у чињеничном смислу представља
биће прекршаја, тако да су остварени сви битни елементи прекршаја, а
при том, још додатно постоје и неке друге битне чињенице, из којих произлази да постоји и кривично дело, што практично значи да је тиме превазиђен и "прескочен" чињенични ниво који је само по себи сасвим довољан/потребан за постојање прекршаја, те је тако "досегнут" чињенични

33

34

Када се каже да лица могу бити како "прво у фактичким, а тако касније и у процесним улогама/статусима", мисли се на чињеницу да на пример, сведок постоји како у одређеном
животном смислу, као лице које је неку релевантну чињеницу у вези конкретног деликта
(кривично дело или прекршај), својим чулима опазило, тако што је нешто видело (очевидац), чуло и сл., али се такође под сведоком подразумева (процесни статус), лице које органу поступка служи као извор доказа, односно даје исказ у одређеној процесној форми,
захваљујући предузимању доказне радње испитивања сведока.
Ако се не ради о истом лицу и његовој радњи (чињењу или кажњивом пропуштању), која се
врши на истом месту и у исто време, како у чињеничном опису кривичног дела, тако и у
фактичким елементима прекршаја, онда се наравно, тада уопште ни не ради о истом животном догађају, па наравно, већ ни у prima faciae смислу уопште не долази у обзир разматрање могућег дејства начела ne bis in idem.
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ниво за постојање кривичног дела, тј. прекорачена" је граница тзв. криминалне зоне, те се тако зашло у "домен кривичног дела".
Када је реч о кривичноправном систему Србије, чија је једна од
особености и што познаје две врсте кривичних дела,35 с обзиром на критеријум овлашћеног тужиоца, као посебан корективни критеријум мора се
узети у обзир и интерес оштећеног уопште, а посебно када се ради о кривичним делима за која се гони по приватној тужби.36 Наиме, ако би се и
сматрало да је "држава" на известан начин "крива", што су њени органи
водили паралелне поступке у односу на "исту ствар", коју су третирали и
као кривично дело и прекршај, те између њих није било одговарајуће
"координације", а то је свакако случај када се ради о кривичним делима за
која се гони по службеној дужности (када кривично гони јавни тужилац),
тако нешто се не може закључити када је реч о "стицају" у истом животном догађају и прекршаја, за који се наравно гони официјелно и неког
кривичног дела у погледу којег се гони по приватној тужби.
Наиме, оштећени који је користећи своје законско право да у року
од три месеца од сазнања за такво кривично дело и учиниоца, поднесе
35

36

У овом погледу нису од значаја и специфична кривична дела која се гоне официјелно, али
код којих је воља оштећеног манифестована на процесно релевантан начин и у одређеном
року, condicio sine qua non за кривично гоњење, а то су кривична дела за која се гони по
предлогу оштећеног, јер та кривична дела, без обзира што се у погледу кривичног гоњења
за њих, захтева одговарајућа процесна иницијатива оштећеног, те његов «останак» при тој
иницијативи, спадају у кривична дела за која се гони по службеној дужности.
Иначе, у пракси ЕСЉП до сада није поклањао било какву релевантну пажњу интересима
оштећеног када се ради о проблему (не)деловања начела ne bis in idem, сматрајући да такви
интереси у овом погледу нису примарни, што може бити и последица недовољног познавања неких особености националних кривичноправних система, а посебно оних, који попут
српског, познају и поделу на кривична дела за која се гони по службеној дужности и она за
која се гони по приватној тужби.
Независно од овога, могло би се ипак очекивати да у будућности, ЕСЉП покаже и иначе,
знатно више "слуха" за интересе оштећених/жртава кривичних дела, јер је то и иначе, једна
веома изражена европска тенденција, а нарочито у светлу деловања Директиве ЕУ и Савета
Европе 2012/29 од 25. октобра 2012. године, о успостављању минималних стандарда права и
заштите жртава кривичних дела. Више о томе: М.Шкулић, Положај жртве/оштећеног у
кривичноправном систему Србије уопште и у односу на Директиву ЕУ 2012-29, тематска
монографија "Казнена реакција у Србији VI део, едиција Crimen, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2016., стр. 40 – 80 и М.Шкулић, National Report – Serbia, in:
F.Dünkel, J.Grzywa-Holten, P.Horsfield (Ed.), Restorative Justice and Mediation in Penal Matters
– A stock-taking of legal issues implementation strategies and outcomes in 36 European countries,
Vol. 2, Band 50/2 Forum Verlag Godesberg, Schriften zum Strafvolzug, Jugendstrafrecht und zur
Kriminologie, Greifswald, 2015, стр. 803 – 828.
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приватну тужбу, те тако постане овлашћени тужилац, односно приватни
тужилац, није морао, а некада чак није ни могао уопште ни да зна да се
односу на исти животни догађај, већ води прекршајни поступак, нити
евентуално и да је окривљени у поступку који се води по његовој приватној тужби, већ прекршајно санкционисан. То најчешће није могао да зна
ни кривични суд, а нарочито ако окривљени у кривичном поступку, уопште није ни истицао да се против њега већ води прекршајни поступак за
"исто дело", или да је већ прекршајно санкционисан, што коначно, може
бити и вид "тактике" одбране у кривичном поступку. Ипак ни овде се не
би могло тек тако, а нарочито не сасвим рутински закључити да је могуће
вођење прекршајног и кривичног поступка у односу на суштински исту
ствар, јер би и тада, без обзира што се ради о "стицају" прекршаја и кривичног дела за које се гони по приватној тужби, морало сматрати да
постоји повреда начела ne bis in idem.
Суштина је да се, приликом оцене да се не ради о истој ствари,
већ само о истом животном догађају, из којег могу произићи и различите врсте деликата, посебна пажња мора обратити на чињеницу да се ради
о кривичном делу за које се гони по приватној тужби, а у погледу којег је
оштећени користећи своје иначе, безусловно законско право, регуларно
стекао процесни статус приватног тужиоца. Као што је то већ објашњавано у претходном делу текста, посвећеном критичкој анализи дела праксе
ЕСЉП у односу на оцену (не)постојања повреде начела ne bis in idem, до
такве повреде начелно не би требало да дође када се ради о истој радњи,
која у конкретном случају представља случај идеалног стицаја кривичних
дела/прекршаја,37 већ повреда овог начела долази у обзир уколико је у
питању иста радња, али се она своди на случај привидног идеалног стицаја кривичних дела/прекршаја.
Међутим, када је реч о пракси прекршајних судова у Србији, ту
чини се, постоје озбиљни проблеми чак и онда када се неспорно не ради
37

Иначе, ЕСЉП који у случају Марести (а донекле сличан резон је ЕСЉП испољио и у случају "Миленковић против Србије"), није сматрао да се ради о идеалном стицају, те је утврдио
повреду начела ne bis in idem, сматрајући да је за исто дело изречена како прекршајна, тако
и кривична санкција, узима у својој пракси у обзир деловање кривичноправног института
идеалног стицаја.. Тако је у предмету Оливијера против Швајцарске (пресуда од 30. јула
1998.), ЕСЉП констатовао да се ради о идеалном стицају, где се не примењује начело ne bis
in idem, јер у таквом случају постоје различита кривична дела, независно од тога што се
истом радњом остварују битни елементи два различита кривична дела.
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о истој радњи, па није ни у питању идеални стицај кривичних дела/прекршаја, већ се у прекршајном поступку без потребе одлучује и о некој
врсти «проширеног прекршаја», до чега углавном долази из незнања и
површног приступа овом проблему. Сматрати да се и тада ради о повреди начела ne bis in idem би се ипак свело на претерани формализам, а то
би у пракси често, а нарочито са становишта заштите елементарних
интереса оштећених неким кривичним делима, било и крајње неправично резоновање.
Дакле, чини се да проблем у пракси наших прекршајних судова
често и није толико везан за суштину ствари, која би подразумевала одговарајућу анализу да ли и онда када је иста радња елемент бића (битни елемент) како прекршаја, тако и кривичног дела, колико у томе што некада
сама прекршајна пријава, а потом и одлука прекршајног суда, садржи својеврсни «вишак садржаја», те се у њу умећу и елементи који у ствари,
«превазилазе» прекршај и који су у ствари, сасвим непотребни, јер би и
без њих прекршај постојао, а из тих елемената (чињеница) иначе и произлази закључак да је одређени исти животни догађај у исто време био и
прекршај и кривично дело.
Тај «вишак садржаја» може бити чак и радња кривичног дела, која
се придодаје радњи прекршаја, што у пракси у ствари, баш и представља
најочигледнији пример овакве погрешне праксе. То неспорно представља
крупну грешку како приликом подношења кривичне пријаве, тако и онда
када таква груба грешка и даље «процесно опстаје» и у самој одлуци прекршајног суда, којом се изриче прекршајна санкција, али таква грешка
ипак не треба да утиче на суштину ствари, јер се`не може њоме (а реч је о
чисто формално погрешном поступању у прекршајном поступку), учинилац кривичног дела практично «аболирати» за кривично дело, те на такав
начин његово кривично дело «утопити» у прекршај, који би и иначе,
неспорно постојао и без таквог «вишка садржаја».
Некада се ту чак и не ради о погрешном поступању прекршајног
суда, већ се уношењем и елемената одређеног кривичног дела приликом
комплетног описа животног догађаја (а то је најчешће сама радња кривичног дела), из којег проистичу како прекршај, тако и кривично дело,
само комплетно или целовитије описује тај животни догађај, али то не
значи да је у таквом случају одлуком прекршајног суда, «аутоматски» и
«рутински» пресуђено и за кривично дело, јер се ни тада, прекршајни суд
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не бави свим битним елементима кривичног дела, попут последице кривичног дела, онда када је последица представља елемент његовог бића,
нарочито се прекршајни суд не бави обликом кривице учиниоца за дело
које је противправно и законом прописано као кривично дело, па и из тога
произлази закључак да се у таквим случајевима не ради о повреди начела
ne bis in idem.38
6. Норме Законика о кривичном поступку које претерано сужавају
надлежност и процесне могућности редовног кривичног
правосуђа, а посебно Врховног касационог суда
Чини се да одређена нормативна решења садржана у Законику о
кривичном поступку, али повезано и са ставовима судске праксе, непосредно утичу на значајно сужавање надлежности и процесних могућности
"редовних кривичних судова", што онда истовремено, директно утиче на
знатно чешће улагање уставних жалби из кривичноправне материје
Уставном суду Србије.
С једне стране, тиме се Уставни суд претерано оптерећује, док се
тако с друге стране, непотребно онемогућава да се пред кривичним судовима оствари виши ниво заштите људских права, те што је посебно негативно, тиме се (по)прилично драстично сужава надлежност Врховног
касационог суда. Ово се пре свега односи на: 1) радикално смањење броја
повреда закона на које се у жалбеном поступку пази по службеној дужности, 2) сужавање могућности улагања жалбе против пресуде другостепеног суда, те 3) радикално лимитирање могућност подношења захтева за
заштиту законитости од стране одбране.
6.1. Сувише мали број повреда закона на које се у жалбеном поступку
пази по службеној дужности
Другостепени суд према правилима сада важећег Законика о кривичном поступку веома лимитирано испитује пресуду која се побија жалбом, тако што је начелно стриктно ограничен жалбени наводима. Другостепени суд испитује пресуду само у оквиру одређених аспеката који су
истакнути у жалби, што се односи на: 1) жалбен основе наведене у редов38

Више о томе: М.Шкулић, Начело ne bis in idem – нормативно решење и нека спорна питања, Правни живот" број 9/2017, Београд, 2017., стр. 661 – 697.
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ном правном леку, 2) онај део пресуде који се побија жалбом, те 3) правац
побијања.39
Изузетно у односу на начелно законско лимитирање испитивања
пресуде од стране другостепеног суда, тиме што се то може чинити само у
оквиру жалбених навода, другостепени суд поводом жалбе изјављене у
корист оптуженог испитаће по службеној дужности одлуку о кривичној
санкцији, када се ради о једном од следећих случајева: 1) уколико је жалба изјављена због погрешно или непотпуно утврђеног чињеничног стања
или због повреде кривичног закона; те 2) ако жалба не садржи обавезне
елементе који се односе на: а) предлог да се побијана пресуда потпуно
или делимично укине или преиначи, односно б) потпис лица које изјављује жалбу. Поред тога, другостепени суд може поводом жалбе тужиоца на
штету окривљеног преиначити првостепену пресуду и у корист оптуженог у погледу одлуке о кривичној санкцији.
Потребно је вратити у наш кривични поступак један број повреда
закона (како одредби КЗ-а, тако и битних повреда одредби ЗКП-а, односно кривичног поступка), у односу на које би се у жалбеном поступку
водило рачуна по службеној дужности. Ово би било у интересу елементарне правичности, али би се тако свакако деловало и на смањење броја
уставних жалби у кривичноправној материји, односно дала би се прилика
"редовном кривичном правосуђу" да више поступа у области заштите
људских права. Узор за ново решење, што представља предлог у de lege
ferenda смислу, би пре свега биле норме раније деценијама важећег Законика о кривичном поступку, ако не у потпуности, онда бар у једном рационално редукованом облику. То значи да би неким будућим изменама
Законика о кривичном поступку требало прописати да о повредама кривичног закона на штету окривљеног, као и о једном броју битних повреда
одредаба кривичног поступка, жалбени суд води рачуна по службеној
дужности. Дакле, требало би предвидети да када је жалба поднесена у
корист окривљеног, другостепени суд испитује по службеној дужности да
39

М.Шкулић и Г.Илић, Нови Законик о кривичном поступку Србије – како је пропала реформа и
шта да се ради ?, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Београд,
2012, стр. 131. и М.Шкулић и Г.Илић, Реформа у стилу "један корак напред – два корака назад",
Правни факултет Универзитета у Београду, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу и Удружење тужилаца Србије, Београд, 2012., стр. 129. Адреса за преузимање текста са сајта:
http://www.uts.org.rs/images/stories/061212.novi.zakonik.o.krivicnom.postupku.pdf.
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ли је кривични закон повређен на штету окривљеног, као и да ли постоји
нека од следећих повреда одредаба поступка: 1) ако је суд био непрописно састављен или ако је у изрицању одлуке учествовао судија који је
морао бити изузет; 2) ако је одлуку донео суд који због стварне ненадлежности није могао судити; те 3) ако се одлука заснива на доказу на коме
се према закону који уређује кривични поступак не може заснивати.
6.2. Претерано сужавање могућности за жалбу
против пресуде другостепеног суда
Против пресуде другостепеног суда, по правилу, више се не може
уложити жалба, већ се у највећем броју случајева кривична ствар правноснажно окончава доношењем пресуде другостепеног суда, тако да против
те одлуке није могуће улагање редовног правног лека, већ тада остају само
одређене законске могућности за улагање ванредних правних лекова.
Међутим, по изузетку је у неким случајевима могуће улагање жалбе и на пресуду другостепеног суда. Таква жалба је могућа једино ако је
другостепени суд преиначио пресуду првостепеног суда којом је оптужени ослобођен од оптужбе и изрекао пресуду којом се оптужени оглашава
кривим.
Жалба против пресуде другостепеног суда је некада (тј. током
деценија важења закон(ик)а о кривичном поступку у некадашњој СФРЈ,
као и у Србији до септембра 2009. године), била дозвољена у одређеним у
Законику таксативно и лимитативно прописаним случајевима (постојала
су три разлога за такву жалбу), при чему се сваки од некадашњих жалбених разлога за редован правни лек против другостепене пресуде темељио
на сопственом ratio legis-u. Већ је новелама Законика о кривичном
поступку из 2001. године (од септембра 2009. године), веома редукована
могућност за жалбу против пресуде другостепеног суда. Тада је уведено и
сада (тј. у складу са важећим Закоником), ограничење да је таква жалба
могућа једино ако је другостепени суд преиначио пресуду првостепеног
суда којом је оптужени ослобођен од оптужбе и изрекао пресуду којом
се оптужени оглашава кривим. Ratio legis овог жалбеног разлога заснован
је с једне стране, на разлозима правичности који налажу могућност побијања редовним правним леком пресуде, којом је тако битно измењен положај оптуженог, а с друге стране, ratio legis се темељи и на процесној логици по којој је могућност улагања жалбе у оваквом случају неопходна, јер
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је до таквог преиначења дошло по жалби тужиоца, а оптужени и његов
бранилац се првобитно нису ни жалили против ослобађајуће пресуде,40
јер је она била повољна за оптуженог, па је логично да им се онда накнадно, омогући улагање жалбе против осуђујуће пресуде која је донета тек у
другостепеном поступку.
Као што је претходно већ објашњено, за разлику од некада постојећих више разлога за жалбу против пресуде другостепеног суда, сада је
такав редовни правни лек могуће уложити само ако се ради о случају преиначења на горе у другостепеном поступку и то искључиво, уколико је на
горе за окривљеног (погоршање положаја окривљеног), промењена врста
пресуде, тако што је уместо ослобађајуће, донесена осуђујућа пресуда. У
пракси ово може бити прилично неправично и суштински нелогично, ако
је на пример, у првостепеном поступку изречена мера упозорења, тј. судска опомена или условна осуда, а затим та судска одлука од стране другостепеног суда преиначена у осуђујућу пресуду којом је изречена "безусловна" казна затвора.41
Такође, није логично ни да се жалба у трећем степену не може
уложити против пресуде другостепеног суда, која је донесена, након што
је другостепени суд одржао претрес, јер је првостепена пресуда већ једанпут била укинута. Ово је нелогично, јер се ту практично, ради о сасвим
новој (уколико је у питању потпуно другачије чињенично стање утврђено
у другостепеном поступку) или макар битно новој одлуци (када се само
делимично промени чињенично стање извођењем доказа од стране другостепеног суда на претресу који је сам одржао), па би постојање могућности за жалбу у трећем степену, свакако имало пуно оправдање.

40

41

Само би се теоријски, а што је иначе, формално могуће, могло замислити да се оптужени
или његов бранилац (односно лица која могу изјавити жалбу у корист оптуженог), жале
против ослобађајуће пресуде, што би могао бити случај једино ако би се сматрало да је за
оптуженог одређени разлог ослобађања повољнији од онога на којем је суд засновао ослобађајућу пресуду. На пример, оптужени је ослобођен због оцене суда да нема доказа да је
учинио кривично дело које је предмет оптужбе, а сам оптужени сматра да дело за које је
оптужен уопште није кривично дело. Више о томе: М.Шкулић, Коментар Законика о кривичном поступку Црне Горе, Министарство правде Црне Горе и Мисија ОЕБС-а у Подгорици, Подгорица, 2009., стр. 1050.
Више о томе: М.Шкулић, Жалба као редован правни лек (појам, врсте и основне карактеристике), зборник: "Правни лекови у кривичном поступку – регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени), Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2016., стр. 117 – 146.
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Потребно је из разлога елементарне процесне логике (када се ради
о пресуди донесеној након што је другостепени суд одржао претрес), али
и правичности (када су у питању веома тешке, скоро "капиталне" казне),
знатно проширити законске могућности за подношење жалбе против пресуде другостепеног суда, што би требало учинити на начин који је сличан
нормативном решењу које је код нас раније постојало деценијама.
Наиме, поред и сада постојећег разлога (јединог који је "преживео" реформу из 2009. године, која је настављена 2011. године), а то је да
се жалба против пресуде другостепеног суда може поднети због промењене врсте пресуде, тј. ако је другостепени суд преиначио пресуду првостепеног суда којом је оптужени ослобођен од оптужбе и изрекао пресуду
којом се оптужени оглашава кривим, потребно је прописати да се таква
жалба може поднети још и из следећих алтернативно прописаних разлога:
1) када је коначан исход другостепеног поступка изрицање "капиталне" кривичне санкције оптуженом – ако је другостепени суд изрекао
казну затвора од тридесет до четрдесет година, где је ratio legis овог
разлога потреба да се додатно преиспита осуда на најтежу казну у нашем
систему кривичних санкција, а то налажу и разлози елементарне правичности и хуманости;42 те
2) када је другостепени суд на основу одржаног претреса утврдио чињенично стање другачије него првостепени суд и на тако утврђеном чињеничном стању засновао своју пресуду, када је ratio legis овог
жалбеног разлога, начелно правило да се чињенично стање утврђено на
претресу увек може побијати жалбом, а пошто су у оваквом случају нове
чињенице утврђене тек у другостепеном поступку, неопходно је омогући-

42 Док је у нашем систему кривичних санкција постојала смртна казна, овај жалбени разлог се
односио на ту капиталну кривичну санкцију. У ствари, строго теоријски, па и терминолошки, једино се смртна казна сматра правом "капиталном кривичном санкцијом", тј. капиталном казном.
Атрибут "капитална" потиче од латинске речи "capitus ", односно "caput" што значи "глава"
и што у овом случају, означава да се извршењем капиталне казне (а то је у ужем смислу,
једино смртна казна), практично "губи глава" (декапитација).
Дакле, формално посматрано, капитална кривична санкција је једино смртна казна, код које
се заиста "губи глава", јер од латинске речи глава и потиче атрибут "капитална", али ипак, у
једном ширем смислу, такав карактер имају и све изразито дуготрајне казне лишења слободе, било да се ради о казни доживотног затвора (која не постоји у нашем систему кривичних
санкција), било о неким њеним еквивалентима попут казне од 30 до 40 година затвора.
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ти да се њихова истинитост и правилност извођења доказа на темељу
којих су чињенице утврђене, могу побијати жалбом.
С обзиром на сада прилично сужену надлежност Врховног касационог суда, те потребу даљег уједначавања судске праксе, што се често, по
свему судећи, прилично тешко остварује у оквиру постојећег система апелационог судства,43 било би пожељно да о жалби против пресуде другостепеног суда, одлучује Врховни касациони суд, или да се макар, том највишем суду у Србији, повери надлежност у одлучивање о жалби против
пресуде другостепеног суда, онда када је такву пресуду донео надлежни
апелациони суд, тј када се не ради о тзв. малој апелацији,44 односно одлучивању вишег суда у функцији жалбеног суда.
6.3. Неке проблематичне одредбе Законика о кривичном поступку
које се односе на захтев за заштиту законитости и погрешна
пракса Врховног касационог суда
Питање дозвољености захтева за заштиту законитости у Законику
се решава тако што се прво, у општем смислу уређује основ за подношење
захтева за заштиту законитости, те се потом одређене одлуке или процесне повреде, искључују од могућности да буду побијане тим ванредним
правним леком.
Овлашћено лице може поднети захтев за заштиту законитости под
условима прописаним у Законику: 1) против правноснажне одлуке јавног
тужиоца или суда или 2) због повреде одредаба поступка који је претходио доношењу одлуке. Захтев за заштиту законитости није дозвољен: 1)
против одлуке о захтеву за заштиту законитости као ни 2) због повреде
одредаба поступка који је пред Врховним касационим судом претходио
43

44

Постоје четири апелациона суда – у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, чиме је територија Републике Србије подељена на четири апелациона подручја. Таква "правосудна испарцелисаност" није баш идеално решење са становишта интереса изградње и очувања јединствене,
односно релативно устаљене судске праксе, а нарочито, с обзиром на сада прилично лимитирану
стварну надлежност Врховног касационог суда, који делује јединствено на подручју целе Републике Србије.
Надлежност вишег суда у другом степену је ограничена на одлучивање о жалбама против
две врсте одлука. То значи да виши суд: 1) решава о жалбама на одлуке основних судова о
одређивању мера за обезбеђење присуства окривљеног, што је вид веома лимитиране жалбене надлежности, те 2) одлучује о жалбама против првостепених одлука основних судова
за кривична дела за која је прописана новчана казна и казна затвора до пет година, што у
жаргонском смислу представља тзв. "малу апелацију".
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доношењу одлуке. Захтев за заштиту законитости могу поднети: субјект у
функцији оптужбе – Републички јавни тужилац, те субјекти у функцији
одбране – окривљени и његов бранилац.
Могућност да захтев за заштиту законитости подносе субјекти у
функцији одбране представља врло крупну новину прописану новим Закоником о кривичном поступку, јер сада овај ванредни правни лек није
више ексклузивно јавно-тужилачко ванредно правно средство, као што је
то до сада код нас било деценијама, већ могућност да се он уложи припада и субјектима у функцији одбране, боље речено – окривљеном, али само
уколико има браниоца и ако ванредни правни лек поднесе "посредством",
односно преко браниоца.
Ratio legis ове нове законске могућности је утемељен на једном
сегменту начела правичног вођења кривичног поступка, а то је правило о
једнакости "оружја" странака у поступку, што ипак није сасвим консеквентно спроведено, јер када се ради о захтеву за заштиту законитости
који се подноси од стране субјеката у функцији одбране, а темељи се на
неком од Закоником таксативно и лимитативно стриктно наведених разлога, онда је прописан и посебан услов који се тиче како претходног коришћења жалбе против првостепене пресуде, тако и поштовања одређеног
Закоником дефинисаног рока. Такви услови нису предвиђени када захтев
за заштиту законитости подноси Републички јавни тужилац.
Поред тога, иако је на први поглед, тиме, што се омогућава подношење захтева за заштиту законитости, не само од стране Републичког јавног тужиоца, већ и субјеката у функцији одбране, веома проширена
могућност побијања правноснажне судске одлуке тим ванредним правним
леком, могућност ефективног мењања правноснажне одлуке суда, захваљујући подношењу захтева за заштиту законитости, је у ствари, значајно
умањења, тиме што је прописано да Врховни касациони суд о том захтеву
када је поднет због повреде закона, неће одлучивати безусловно, већ само
ако сматра да је реч о питању од значаја за правилну примену права или
уједначену примену права, што је потенцијално противуставно.45

45

М.Шкулић, Погрешна концепција и бројне правно-техничке грешке новог Законика о кривичном поступку – шта даље и како реформисати реформу српског кривичног поступка ?,
Зборник: "Реформа кривичног права", конференција на Копаонику, април, 2014, Удружење
јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, Копаоник, 2014. , стр. 24 – 25.
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Републички јавни тужилац има потпуно право подношења захтева за заштиту законитости, како у односу на правац подношења, јер га
може поднети на штету, односно у корист окривљеног, тако и у погледу
непостојања посебних услова (попут рока) за подношење захтева. Обрнуто, када бранилац, односно окривљени преко браниоца подноси захтев
који се темељи на одређеним законским разлозима, они морају испунити
и одређене додатне посебне услове, који се своде на: 1) претходно коришћење жалбе и 2) поштовање одређеног законског рока. Захтев за заштиту законитости може се поднети и након што је окривљени обухваћен
актом амнестије или помиловања или је наступила застарелост, или је
окривљени умро, или је казна у потпуности издржана.
Када је реч о захтеву за заштиту законитости који се подноси од
стране одбране, прописано је посебно ограничење у погледу окривљеног
(вероватно по узору на ревизију у парничном поступку), који овај захтев
не може поднети самостално, већ искључиво преко браниоца.
Из законске формулације произлази да окривљени и бранилац
могу поднети захтев за заштиту законитости из било којег разлога из којег
се и иначе може поднети то ванредно правно средство, а да једино онда
када је у питању неки од тих таксативно набројаних разлога (попут кршења правила о обавезној стручној одбрани, истицања да постоји нека трајна процесна сметња итд.), окривљени мора захтев поднесе у одређеном
року, те је при том, неопходно и да је субјект у функцији одбране претходно против одлуке коју побија користио жалбу. Судска пракса (Врховни касациони суд), овде резонује другачије, а нама се чини да релевантне
норме Законика о кривичном поступку тумачи погрешно те да се у овом
случају ради о једној contra legem интерпретацији.
Наиме, Врховни касациони суд је стао на становиште да окривљени
једино из тих таксативно набројаних разлога уопште и може подносити
захтев за заштиту законитости. Ово је став који у ствари, ову варијанту
захтева за заштиту законитости "уподобљује" некада постојећем ванредном
правном леку, који је био искључиво у функцији одбране – захтеву за испитивање законитости правноснажне пресуде (ЗКП из 2001.), а који се пре
ЗКП-а из 2001. године слично називао – захтев за ванредно преиспитивање
правноснажне пресуде. Тако је у свом решењу бр. КЗЗ РЗ 2/13, Врховни
касациони суд садржину члана 485 став 4 ЗКП-а тумачи као ограничење
права окривљеног и браниоца на подношење захтева за заштиту законито251
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сти, који се може односити једино на таксативно набројане повреде у члану 485. став 4. ЗКП-а, што истовремено значи да је захтев за заштиту законитости субјеката у функцији одбране поред тога и додатно лимитиран у
временском смислу, јер се мора поднети у одређеном року – тридесет дана
од дана пријема правноснажне одлуке суда или јавног тужилаштва. У ствари, у овој одлуци Врховног касационог суда је спорно и да ли окривљени
претходно увек морао да користи редовни правни лек, јер у погледу одлука
јавног тужиоца, некада у Законику није ни прописана могућност жалбе, као
када се ради о наредби за спровођење истраге. Чини се да Врховни касациони суд не сматра ни да је уопште могућ захтев за заштиту законитости против такве наредбе. Међутим, у самом законском тексту нема таквог ограничења. Наиме, против наредбе за спровођење истраге се, као и иначе, када је
реч и о другим наредбама, не може поднети жалба и она је већ моментом
доношења, како правноснажна, тако и извршна, али у ЗКП-у није садржана
забрана улагања захтева за заштиту законитости и против такве правноснажне одлуке јавног тужиоца.
Можда је, када се писао нови ЗКП (односно нацрт из којег је он
касније произишао), била интенција да се право окривљеног на улагање
захтева за заштиту законитости ограничи формулисањем услова који су
веома слични онима који су некада важили за подношење захтева за испитивање законитости правноснажне пресуде - обавезно претходно коришћење жалбе и поштовање одређеног рока. Међутим, то у ствари, не пише
у законском тексту који је на снази, а сходно којем окривљени и бранилац захтев за заштиту законитости могу, исто као и Републички јавни
тужилац, да поднесу из било којег разлога из којег се тај ванредни правни
лек и иначе, може поднети, а једино када се ради о захтеву који се заснива
на неком од таксативно набројаних разлога (члан 485. став 4. ЗКП), то
право окривљеног и браниоца се ограничава у два смисла: 1) против одлуке која се побија, је подносилац захтева претходно морао да користи редован правни лек, те 2) захтев се мора поднети одређеном року. Захтев за
заштиту законитости поднесен од стране субјеката у функцији одбране
(окривљеног и браниоца), би се могао одбацити само када није испуњен
неки од тих услова, а ради се о захтеву који се темељи на неком од тих у
Законику таксативно набројаних разлога, док у погледу захтева који се
заснива на било којем другом законском разлогу, нема таквих услова и
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њега не би требало одбацивати због тога што није поднесен у року, или
што претходно није коришћена жалба.46
Врховни касациони суд, у складу са одредбама члана 486. став 2.
Законика одлучује о захтеву за заштиту законитости којим се указује на
повреду закона (члан 485. став 1. тачка 1. ЗКП-а), само ако сматра да је
повреда од значаја за правилну и уједначену примену права. Овакво лимитирајуће правило је потенцијално супротно одредби члана 145. став 2.
Устава Србије, јер се у овој уставној норми захтева да све судске одлуке
буду засноване на закону.47
Сада би се супротно Уставу, могло закључити да ово ново правило Законика разликује "мање и више значајне незаконитости", јер
супротно изричитој уставној норми , допушта опстанак судских одлука
које су незаконите, уколико Врховни касациони суд, већ у prima faciae
смислу, односно практично – "на први поглед", закључи да конкретна
незаконитост у одлуци суда није од значаја за правилну и уједначену примену права. Ratio legis оваквог лимитирања одлучивања по поднесеном
захтеву за заштиту законитости је да се спречи "прешироко" коришћење
могућности за улагање тог ванредног правног лека, те евентуално сувише
"рутинско" ангажовање Врховног касационог суда, као највишег суда у
Републици. То не само да је потенцијално противуставно, већ је супротно
и основној процесноправној логици, јер у ствари, такав механизам подразумева да Врховни касациони суд већ у старту и без вођења правог
поступка оцене (не)постојања разлога који се наводе у конкретном захтеву за заштиту законитости, констатује да постоји одговарајућа повреда
закона, али да нема довољан степен релевантности, тј. да није од значаја
за правилну и уједначену примену права.48
46

47

48

Више о томе: М.Шкулић, Захтев за заштиту законитости – законско решење и неки практични проблеми, "Тужилачка реч" – гласило Удружења тужилаца Србије,, број 30/2016.,
Београд, 2016., стр. 12 – 21.
Више о томе: М.Шкулић, Основни проблеми у примени новог Законика о кривичном поступку Србије и како "реформисати реформу" српског кривичног процесног права, «Правни
живот», тематски број: "Право и начело савесности и поштења", Том I, број 9/2014., Београд, 2014., стр. 575 – 595
Чак би се могло закључити да се на такав начин, с обзиром да према одредби члана 486.
став 2. ЗКП, Врховни касациони суд није дужан да одлучује о сваком поднесеном захтеву за
заштиту законитости, фактички доводи у питање адекватност и самог назива овог ванредног
правног лека, јер се њиме, што је помало парадоксално, у ствари, више ни не штити законитост, већ се "заштићује" уједначена и правилна примена закона, односно права, па би се
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7. Закључак
Уставни суд није суд четвртог степена, нити је он уопште, некакав "супер суд" или "суд највишег ранга", а није такође, ни сегмент редовног правосуђа, нити је наравно, део судске власти у уставноправном
систему поделе власти.
Уставни суд додуше, бавећи се заштитом Уставом гарантованих
права и слобода, може у одређеним ситуацијама чак и да поништава одлуке редовних судова, али он ни тада не може и не сме да поступа као
инстанциони суд, нити се сме упуштати у утврђивање чињеничног стања.
Ово наравно важи у потпуности и за одлуке Уставног суда које су "само"
декларативног карактера, те се своде на утврђивање да је подносиоцу
уставне жалбе одређеном судском одлуком, повређено неко конкретно
право које је зајемчено Уставом Србије.
Тиме што су, драстичним смањењем броја повреда закона о којима
другостепени суд води рачуна по службеној дужности, те такође драстичним
умањењем жалбених основа за побијање пресуде другостепеног суда, а нарочито битним умањењем могућности улагања ванредних правних лекова, значајно смањене опште могућности одлучивања редовних кривичних судова у
кривичном поступку, у пракси је произведен веома лош ефекат да окривљени из кривичних поступака, неку своју "последњу шансу" (пре него што (sic)
"запрете Стразбуром"…), виде у улагању уставне жалбе. То није добро како
са становишта улоге Уставног суда у правном систему Србије, тако ни с
обзиром на функцију судске власти и улогу "редовног правосуђа" у кривичноправном систему Србије, те би стога, у некој будућој реформи требало
прописати више законских могућности за ефикасније остваривање Уставом
гарантованих права, већ у систему редовног кривичног правосуђа. У том
циљу, али и ради очувања и изградње вишег степена јединства правног
поретка у кривичноправном сегменту, требало би значајно проширити и надлежност Врховног касационог суда у кривичноправној области.49

49

онда могло сматрати да би у светлу нове законске регулативе која се односи на лимитирано
одлучивање о захтеву за заштиту законитости, терминолошки коректнији, односно адекватнији назив овог ванредног правног лека, могао да буде - захтев за уједначавање примене
права и правилну примену закона.
Наравно, предстојеће уставне промене су и одлична прилика да се највишем суду у Републици Србији, врати његов традиционални назив, који је наравно и знатно логичнији, не
само у стриктно правно-техничком и "формалном" смислу, већ и суштински, а то је Врховни
суд Србије.
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Проф. др Станко Бејатовић,
Редовни професор Правног факултета у Крагујевцу
и председник Управног одбора Института за криминолошка
и социолошка истраживања у Београду

КАЗНЕНА ПОЛИТИКА И АДЕКВАТНОСТ
ФУНКЦИОНИСАЊА ПРАВНЕ ДРЖАВЕ
- ЗАКОН И ПРАКСА Резиме: Предмет стручно-критичке анализе у раду су
нека од питања казнене политике као показатеља функционисања правног система једне државе. Међу не малим бројем анализираних питања посебна пажња је посвећена оним која се тичу:
Општих напомена о казненој политици као показатељу функционисања правне државе, односно њеног кривичног законодавства
као неизоставног предуслова нормативне компоненте жељеног
степена адекватности функционисања државе на пољу борбе
против криминалитета а тиме и показатеља адекватног функционисања правне државе - њеног правног система уопште;
Предуслова адекватне примене позитивноправних норми као другог неизоставног сегмента не само адекватности казнене политике већ и адекватног функционисања правног система државе
као целине.
Посматрано са аспекта обима и актуелности обраде
међу питањима која чине предмет анализе у раду посебна пажња
је посвећена појединим кривичнопроцесним институтима и другим инструментима као предусловима адекватности функционисања правне државе на пољу борбе против криминалитета .
Наведена као и друга питања разматрана су у раду са три
аспекта (теоретски, криминално-политички разлози озакоњења
појединих института и практични). Уз то, у раду су дати и не
мали предлози de lege ferenda који, по ставу аутора, треба да
допринесу жељеном степену адекватности казнене политике уоп255
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ште а тиме и жељеном степену функционисања правног система
државе као целине на пољу борбе против криминалитета.
Кључне речи: казнена политика, кривично законодавство,
адекватност, правна држава, правна норма, суд, јавно тужилаштво, полиција, осумњичени, окривљени, кривично дело, једнакост
грађана, ефикасност судске заштите.
1. Опште напомене
Када је реч о казненој политици као показатељу степена адекватности функционисања правне државе треба поћи пре свега од чињенице да је
само адекватна казнена политика показатељ функционисања правне државе. Више је него непотребно посебно доказивати да је само адекватна
казнена политика, само адекватна кривичноправна норма схваћена у ширем
смислу њеног значења и њена адекватна примена не само кључни
предуслов адекватности потребног степена борбе против криминалитета
конкретне државе већ и показатељ функционисања њеног правног система
уопште. У противном не само да тога нема већ то треба да буде и сигнал за
предузимање потребних мера у циљу стварања претпоставки адекватности
казнене политике конкретне државе1. Обзиром на ово неизоставно је и
питање појма адекватности казнене политике. У вези са овим питањем као
прво треба констатовати чињеницу да и поред тога што је термин који је
означава споран и у не малом броју случајева, чини се не без разлога, и
предмет критике он је код нас, и не само код нас, и уобичајен и широко
прихваћен. За потребе овог рада под појмом адекватна казнена политика
подразумева се политика прописивања кривичноправних мера и других
инструмената за потребан степен супротстављања државе криминалним
активностима сваке врсте и политика изрицања кривичних санкција и примене других кривичноправних мера према учиниоцима кривичних дела.
Овакав приступ схватању овог појмова своју подлогу налази у чињеници да
и поред тога што судови приликом примењивања кривичноправних норми
не треба да воде никакву политику већ само да исправно примењују закон,
1

Бејатовић,С., Европски стандарди у области кивичног процесног законодавства и разлози
неопходности њихове имплементације у национална кривичнопроцесна законодавства (стање у Србији), Збор. "Кривично законодавство између праксе и прописа и усклађивање са
европским стандардима", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу , Београд,
2017., стр.18.
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ипак они имају поприлично широк простор за слободно одлучивање, како у
погледу избора врсте кривичне санкције тако и у погледу одмеравања
казне. Такву слободу им омогућава не мали бројни института општег дела
КЗ као и широко прописани казнени оквири у посебном делу. Обзиром на
све ово овде је реч о кривичном законодавству у ширем смислу значења, о
законодавству које у себи инкорпорира како политику законодавца тако и
политику субјеката задужених за примену законских норми. Схваћена у
овом смислу казнена политика има изузетно велики значај. Он се огледа ,
пре свега, у њеном превентивном (генералном и специјалном) дејству.
Казна као кључни инструменат казнене политике је, поред осталог, и средство којим се утиче на начин људског понашања. Ово превасходно због
тога што је она по својој природи јадна непријатност , нешто што сваки
човек жели да избегне. Ако се овоме додају и све последице које за собом
повлаћи изречена казна онда оваква једна констатација још више добија на
свом значају. Односно она је потврда неспорног става да највећи број учинилаца кривичних дела пре извршења кривичног дела сматра да неће бити
откривен и процесуиран или да ће, на неки начин, у случају откривања
избећи кажњавање као резултат извршеног кривичног дела. Посматрано у
овом контексту више је него неспорно да је кажњавање не само неизоставно већ и најефикасније средство за сузбијање криминала и других негативних друштвених појава уопште. Уз ово, и бројна истраживања у области
психологије такође говоре да су казна и кажњавање изузетно важни, ако не
и незаменљив фактор васпитања и преваспитања људи уопште. Скоро и да
се без претеривања може рећи да је казна, иако не једино ипак доминантно
средство понашања људи у једној држави. Уз то, кажњавање има и своју
едукативно - етичку димензију. Оно доприноси јачању друштвеног морала
у једном друштву- држави. Даље, посматрано са аспекта генералне превенције изузетно је важна и чињеница "извесности кажњавања."2 Важно је не
толико какву ће казну судови изрећи већ и осећај степена вероватноће да се
учинилац кривичног дела неће моћи извући од заслужене казне. И данас
више је него неспорно да казна има сврху одвраћања од вршења кривичних
дела, сврху преваспитања оних који су починили кривични дело, као и сврху јачања општег морала у друштву. На овом становишту, сасвим исправ2

Бејатовић. С., Казнена политика и реформа кривичног процесног законодавства Србије,
Збор. "Казнена политика као инструменат државне политике на криминалитет", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Бања Лука, 2015, стр. 7–36.
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но, стоји и српски законодавац прописујући сврху кажњавања. Наиме, у
члану 42. став 2. КЗ РС3 изричито о је прописано да је у оквиру опште сврхе кривичних санкција (члан 4. став 2. КЗ РС)4, сврха кажњавања: спречавање учиниоца да чини кривична дела и утицање на њега да убудуће не чини
кривична дела; утицање на друге да не чине кривична дела; изражавање
друштвене осуде за кривично дело, јачање морала и учвршћивање обавезе
поштовања закона.
Посматрано у изнесеном контексту а имајући у виду такође неспорну
чињеницу да казнена политика судова представља конкретизацију општих
ставова, постулата и интенција законодавца законом прописана сврха казне и
кажњавања је и сврха казнене политике судова. Ако је то тако, а јесте, онда је
значај казнене политике судова више него јасан и неспоран. Он је нераздвојан сегмент казнене политике као целине. Судови својом казненом политиком у сваком кривичном случају, својим конкретним одлукама реализују у
пракси казнену политику законодавца. Кроз своје одлуке судови оживотворују основне политичке смернице и интенције законодавца.
Уз изнесено, када је реч о судској казненој политици као неизоставном сегменту казнене политике уопште онда је исту неопходно посматрати
још у једном контексту , контексту који је такође и један од важнијих показатеља функционисања правне државе у контексту њеног доприноса једнакости грађана у једној држави. У контексту њене уједначености односно
неуједначености на простору једне државе. Уједначена казнена политика
судова доприноси и једнакости људи на простору једне државе и на тај
начин она је и у функцији идеје правне државе, у функцији владавине права
чији је основни постулат једнакост свих грађана пред законом и судом у
једној држави. Ако би посматрано у овом контексту за исто или слично
кривично дело један извршилац био осуђен на блажу кривичну санкцију
или му изречена кривична санкција у неупоредиво мањем износу од другог
зато што је нпр. овај од њега био далеко сиромашнији, зато што живи на
једном дугом делу исте државе, зато што је друге вере, нижег нивоа образовања итд., онда би то само по себи указивало на својеврсну неједнакост грађана, својеврсну неправду а што би за своју последици имало и додатно
3

4

"Службени гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009,
121/2012, 04/ 2013 , 108/2014 и 94/2016)
Општа сврха прописивања и изрицања кривичних санкција је сузбијање дела којима се
повређују или угрожавају вредности заштићене кривичним законодавством.
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раслојавање, додатно продубљивање социјалних проблема и на крају се
појавило и као додатни криминогени фактор у таквом друштву. Обзиром на
све ово слободно се може констатовати да је судска казнена политика у
функцији не само борбе против криминалитета већ и у функцији јачања
морала кроз јачање осећања правичности и једнакости грађана у једном
друштву - једној држави. И управо у овоме и лежи њен огроман значај. Једном речју она је значајна како за борбу против криминалитета тако и за
успостављање идеала правде у једној држави Казнена политика конкретног
времена датог друштва на известан начин говори и о самом друштву као
целини, о његовом политичком и културном стању. У случајевима када је
нпр. судска казнена политика у једној држави неуједначена онда би се из
тога могао извући и закључак о неједнакости њених грађана пред законом.
Или, нпр. ако би се утврдило да је судска казнена политика блага, да је у не
малом раскораку са казненом политиком законодавца онда би то морао да
буде сигнал законодавцу за преиспитивање своје казнене политике, сигнал
да је потребно нешто мењати по том питању у самом закону5. Једном речју
многи посредни а и непосредни закључци о једном друштву, о неким његовим вредностима могу се извући на основу анализе његове судске, односно
казнене политике уопште. Обзиром на све ово посебна пажња мора да буде

5

У контексту оваквог значаја судске казнене политике интресантни су рeзултати до којих се
дошло у анализи судске казнене политике на простору Републике Србије. Спроведено истраживанје на тему "Судска казнена политика - закон и пракса" дало је бројне реултате. Наводмо само
неке од њих. Прво, посматрано са аспекта апелационих судова као целине спроведено истраживање је показало да је њихова казнена политика уједначана - нема запаженијих одсупања у зависности од критеријума подручја апелационог суда. Насупрот овом, приситна су не мала одступања по појединим судовима истог нивоа (основних и виших) на простору истог апелационог суда;
Друго, код виших судова без обзира о којем апелационом суду они припадаја доминантна кривична санкција је казна затвора (90,2%). Односно, посматрано по појединим вишим судовима
креће се од 84,9% до 100%); Треће, мала заступљеност новчане казне код лакших кривичних
дела (свега 18,5%) и учестало непоштовање рока одређеног за њено плаћање; Четврто, веома
мало, скоро симболично учешће казне рада у јавном итересу (свега 1,1%) у укупној маси изеречених кривичних санкција, што без обзира на ограничене могућности њене примене, само по
себи говори да нису испуњена очекивања законодавца код њеног озакоњења. У осталом то је
случај и са неким другим новинама код кривичних санкција уопште. Нпр. у целокупном спроведеном истраживању забележен је само један случај изрицања новчане казне по систему дневних
износа. (Детаљније види: Бејатовић ,С. и др., Казнена политика-закон и пракса", Српско удружење за кривичноправну теорију у праксу , Београд, 2018. год)
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посвећена казненој политици6. Она обзиром на њен такав значај мора бити
предмет сталне анализе, што посебно треба да дође до изражаја у друштвима која карактерише активан рад на реформским захватима у свери кривичног и не само кривичног законодавства већ и правног система уопште што
је тренутно случај са Србијом и не само Србијом већ и неким другим државама региона. Ово посебно након отварања поглавља 23 које сасвим оправдано посебну пажњу поклања управо овој проблематици полазећи од става
да казнена политика представља и огледало друштвене стварности у једном
друштву конкретног времена.
Обзиром на изнесени значај казнене политике једно од незаобилазних питања у вези са истом је и питање фактора од којих зависи њена адекватност. Питање своју оправданост заснива не само на чињеници да је
само адекватна казнена политика у функцији жељеног степена ефикасности
борбе против криминалитета већ и да је она, посматрано са аспекта норме и
њене примене, и показатељ функционисања правне државе. Само у случајевима када једна држава располаже адекватним инструментима
супротстављања , а то су адекватна норма и њена адекватна примена, може
да рачуна на успех у борби против истог. У противним не само да тога нема
већ то може да буде и један од сигнала за све веће деловање главних актера
ове врсте криминалних активности не само за наставак таквог њиховог
понашања већ и за и ширење њихове криминалне активности7.
Фактори адекватности казнене политике су бројни, с тим да међу
њима посебно место заузимају кривичноправни. Више је него кристално
јасно да су кривичноправни инструменти не само изузетно значајан , већ и
неизоставан фактор адекватности борбе против криминалитета без обзира
на његову врсту. И у теорији и у пракси неспорна је како њихова функционална повезаност тако и чињеница да од степена адекватности кривичноправних инструмената зависи и степен ефикасности државе на пољу борбе
против криминалитета уопште. Оваква каузална повезаност између кривичноправних инструмената и ефикасности борбе против криминалитета уопште посебно долази до изражаја код организованог и других тешких облика
криминалитета који су на жалост особеност не само једне државе већ и гло6

7

Бејатовић. С., Казнена политика и реформа кривичног процесног законодавства Србије,
Збор. "Казнена политика као инструменат државне политике на криминалитет", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Бања Лука, 2015, стр. 7–36.
Бејатовић,С.,Кривичнопроцесни инструменти ефикасности борбе против криминалитета
(нормативни и практични аспект). Правна ријеч, 2015/ 44, стр. 57-84.
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бални проблем8. Ово из разлога што је управо код ових облика криминалитета неспорна нужност, неопходност и оправданост што ефикасније примене мера кривичне принуде. Овде као и уопште само ефикасна примена
мера кривичне принуде је инструмент успешне борбе против ове и не само
ове врсте криминалитета, већ и криминалитета уопште9.
Обзиром на изнесени значај кривичноправних инструмената на
пољу борбе против криминалитета свако друштво које хоће да се успешно
супротстави овој рак рани његовог битисања, а ту нема сумње спада и наше
друштво, мора поставити а потом и дати одговор на три кључна питања. То
су: Који су то фактори кривичноправне адекватности борбе против криминалитета? Затим, да ли су они присутни у конкретној држави, у овом случају у Републици Србији и ако не шта би требало предузети по том питању?
Када је реч о првом питању онда треба констатовати пре свега бројност кривичноправних инструмената адекватности супротстављања криминалитету. Међу њима посебан значај имају: Законска норма; Адекватност
примене законске норме ; Ефикасност поступка откривања и доказивања
извршених кривичних дела (ефикасност кривичног поступка); Међусобни
однос и сарадња субјеката откривања и доказивања ; Специјализација
субјеката откривања и доказивања; Ефикасно одузимање имовине стечене
криминалитетом и степен злоупотребе правне норме. Само у својој узајамној повезаности свих ових фактора кривично законодавство даје допринос
жељеном степену његовог дејства на пољу борбе против недозвољеног
понашања уопште, а тиме и на пољу борбе против криминалитета као његовог најтежег облика10. Одговор на друго и треће постављено питање могуће
8

9

Види: Збор. "Тероризам и друга кривична дела насилничког карактера и кривичноправни
инструменти супродатављања’’, Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу,
Теслић, 2016.
Бејатовић, С., Ефикасност кривичног поступка као међународни правни стандард, Збор.
"Кривично законодавство Србије и стандарди Европске уније", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2010, стр. 184–203.
Види:Стојановић, З., Кривично законодавство и тешки облици криминалитета, Зборник "Тешки
облици криминала," Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд,
2004.год.,стр. 54; Игњатовић,Ђ., Сузбијање најтежих облика криминалитета у условима транзиције
и несигурности, Зборник " Тешки облици криминала", Институт за криминолошка и социолошка
истраживања, Београд, 2004.год.,стр. 18-22; Ђурђић, В., Кривичнопроцесно законодавство као нормативна претпоставка ефикасности поступања у кривичним стврима, Збор." Кривично законодавство,органиозација правосуђа и ефикасност поступања у кривичним стварима", Српско удружење
за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2008. год.,стр. 9-16.
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је дати тек на основу једне детаљне стручно-критичке анализе низа норми
позитивног кривичног законодавства, степена адекватности њихове примене и постигнутим резултатима у досадашњој примени. Број питања која
треба да буду предмет анализе као подлоге давања одговора на овако постављена питања је велики. Једним радом ма какве биле његове претензије не
могу бити обухваћена сва ова питања. Обзиром на то овде се даје анализа
само неких од њих пре свега кривичнопроцесног карактера11 и ефикасности
поступања у кривичним поступцима.
2. Поједини кривичноправни инструменти адекватности
казнене политике
Као што је то већ констатовано није мали број кривичноправних
инструмената који су у функцији адекватности кривичног законодавства а
тиме казнене политике једног друштва. Они су бројни. Но, њихов значај и
садржина су различити. Посматрано са аспекта друго и треће постављеног
питања основне особености појединих од њих огледају се у следећем:
2.1. Кривичноправна норма и адекватност казнене политике
Један од изузетно значајних ако не и кључних инструмената
државне реакције на пољу борбе протов криминалитета уопште јесте и
кривично законодавство схваћено у ширем смислу његовог значења12. И у
теорији и у пракси неспорна је како њихова функционална повезаност тако и чињеница да од квалитета законске норме, њене адекватне примене у
пракси, степена злоупотребе права, као и од организације и функционисања правосудних институција које примењују ове норме , у не малом обиму, зависи и степен успеха државе на пољу борбе против криминалитета.
Нема сумње, ако одређени законски текст одговара савременим захтевима
борбе против криминалитета, ако његове норме налазе адекватну примену
у пракси, ако се злоупотребе права своде на минималне случајеве или пак
само на његове покушаје и ако је адекватна организација и функционисање полиције, суда и тужилаштва онда је улога кривичног законодавства у
борби против криминалитета не само већа већ и знатно успешнија и су11

12

О неким од питања кривичноправног карактрера види нпр. Збор. "АЛТЕРНАТИВНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ (Ратио легис озакоњења, регионална кривична законодавства, искуства
у примени и мере унапређења),"Београд 2018.
Бејатовић,С., Кривично процесно право, ЈП "Сл.гласник", Београд, 2016., стр.154.
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протно. Оваква каузална повезаност између кривичног законодавства и
адекватности државне реакције на криминалитет посебно долази до изражаја код тешких облика криминалитета. Ово из разлога што је управо код
ових облика криминалитета неспорна нужност, неопходност и оправданост што ефикасније примене мера кривичне принуде, а неопходан предуслов за то је и адекватно кривично законодавство. Овде као и уопште само је адекватно кривично законодавство инструмент успешне борбе против криминалитета.13
Када је реч о овом фактору адекватности државне реакције на криминалитет треба, пре свега, имати у виду следеће: Прво, конкретни закони, да би били у функцији адекватне криминалне политике морају да одговарају савременим захтевима борбе против криминалитета, да буду
усклађени са нашом стварношћу и да буду применљиви. Једном речју, морају, посматрано са аспекта свог садржаја, да буду ослобођени нормативног романтизма и да у себи садрже само онолико репресивности колико је
то стварно неопходно. Морају да буду адекватни времену и простору на
којем се примењују. Добро је познато и неспорно да превентивна функција законске норме није толико у њеној строгости колико у неминовности
њене примене на свако лице у случајевима када су испуњени зато прописани законски услови. Уз ово, законска норма да би, по свом садржају,
била у овој функцији, њу морају да карактеришу и висок степен прецизности одређивања појединих законских појмова (израза) и прописивање
прецизних услова за примену појединих мера и института. Једном речју,
прецизност садржаја кривичноправне норме мора да буде изузетно висока14. Друго, општи циљ политике сузбијања криминалитета – заштита друштва од криминалитета остварује се и преко примене кривичног законодавства која мора да буде адекватна и у складу са интенцијама законодавца, а не само да остане мртво слово на папиру. Треће, у практичној примени кривичноправних норми злоупотреба права мора бити спречена или
сведена на најнижу могућу меру. Четврто, практична реализација кривичноправних норми условљена је, у великој мери, и добром организаци13

14

Бејатовић, С., Главни претрес и његов допринос обезбеђењу суђења у разумном року, Збор.
"Главни претрес и суђење у разумном року (Регионална кривичнопроцесна законодавства и
искуства у примени)", Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2015, стр. 21.
Види: Збор. "Законодавни поступак и казнено законодавство", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2009.
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јом , функционисањем и координираним радом правосудних и других органа непосредно ангажованих на пољу борбе против криминалитета. Преко ова четири аспекта кривично законодавство је инкорпорирано како у
политику сузбијања криминалитета тако и у практичну реализацију адекватности државне реакције на криминалитет. Једном речју, представља
њихову значајну компоненту у остваривању протективне функције.
Ако се прихвати основна хипотеза постављена у раду да позитивно
кривично законодавство стоји у каузалном односу са степеном адекватности
државне реакције на кримналитет, односно да је само адекватно – савремено
кривично законодавство, законодавство усклађено са друштвеном стварношћу у функцији адекватне политике сузбијања криминалитета уопште, и то
посматрано са аспекта сва четири начина његове манифестације, онда се као
неминовно намеће пре свега питање: Да ли је позитивно кривично законодавство Србије посматрано са аспекта свог садржаја и са аспекта његове примене у функцији адекватне криминалне политике или не? Ако не, шта би у
њему требало мењати да би оно било у тој функцији? Полазећи од већ констатоване чињенице бројности питања кривичног законодавства уопште и
немогућности анализе свих у оквирима једног рада у наставку рада покушаћемо да кроз конкретну и појединачну разраду само једног мањег броја кривичнопроцесних института дамо одговор на овако постављено питање.
Наравно, при оваквом приступу овој проблематици нужно је имати у виду и
чињеницу да поред овде разматраних питања и друга решења ЗКП, као и
кривичног законодавства уопште, представљају нормативну основу адекватности државне реакције на криминалитет. Адекватност државне реакције на
пољу борбе против криминалитета зависи у немалом степену од квалитета
законске норме као целине, а не само од овде анализираних одредаба. Једном
речју, постоји и немали број других питања о којима се, у овоме контексту,
мора водити рачуна, а о којима се на овоме месту, због ограниченог обима
рада, не говори али се и она морају узети у обзир15.
Када је реч о кривичном процесном законодавству Србије као
инструменту државне реакције на криминалитет уопште онда пре свега треба
констатовати чињеницу да је кључни циљ скоро двадесет година дугог процеса реформе њеног кривичног процесног законодавства стварање норматив15

Види: Бејатовић, С., Главни претрес и његов допринос обезбеђењу суђења у разумном року,
Збор. "Главни претрес и суђење у разумном року (Регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени)", Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2015, стр. 8–33.
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не основе за што ефикасније деловање надлежних државних органа на пољу
откривања и доказивања кривичних дела.16 У том циљу процес реформе је
донео низ новина, што је пре свега карактеристика последњег законског текста као резултата досадашњег рада на процесу реформе - ЗКП из 2011. год.
Овај законски текст је донео низ новина које су начелно посматрано у функцији основног циља процеса реформе - у функцији стварања нормативне
основе за достизање жељеног степена ефикасности откривања и доказивања
извршених кривичних дела. Међутим њихова нормативна разрада у не
малом броју случајева не само да није у тој функцији већ својом практичном
применом може да да и потпуно супротан ефекат. Примера за исправност
овакве једне констатације је не мали број. Међу њима се посебно истичу она
која се тичу: Минимизирања улоге суда у поступку доказивања и девалвација начела истине као једног од кључних обележја овог законског текста;17
16

17

Бановић,Б., Посебне доказне радње и нови ЗКП, Збор."Актуелна питања кривичног законодавства (Нормативни и практични аспект)", Српско удружење за кривичноправну теорију и
праксу , Београд, 2012,стр.123-148.
Ослобађањем обавезе суда да прикупља и изводи доказе, ослобађањем суда од одговорности за
извођење доказа и за утврђивање истине - потупног и истинитог чињеничног стања независно од
активности странака као традиционалног евроконтинеталног типа кривичног поступка у кривични поступак Србије уводен је англосаксонски – адверзијални страначки поступак, а тиме и напуштано начело истине као његово досадашње кључно обележје. Терет пружања доказа је сада на
тужиоцу. На странкама је одговорност за прибављање и извођење доказа а суд је лишен обавезе
да истражује истину о кривичној ствари и стављен је у положај да се само стара о законитости и
континуитету главног претреса, па и читавог главног статијума уз предвиђање не малог броја
установа које треба да обезбеде брзо и ефикасно пресуђење кривичне свари схваћено у квантитативном смислу , што за свој резулат има укидање начела истине. Уместо раније предвиђених
инструмената утврђивања истине (нпр. предвиђањем обавезе суда да истинито и потпуно утврди
чињенице које су од важности за доношење законите одлуке или утврђивања судске истине на
основу слободног судијског уверења и сл.) прописано је да одлуку којом пресуђује кривичну
ствар "суд може заснивати само на чињеницама у чију је извесност уверен" (чл. 16. ст. 4), пошто
претходно "непристрасно оцени изведене доказе" (чл. 16. ст. 2). Са оваквим приступом обавеза
суда на утврђивање чињеница са степеном извесности не може се и не сме поистовећивати са
утврђивањем истине. Своје уверење о извесности постојања неке чињенице суд заснива само на
доказима које на главном претресу изводе једино странке (пошто их предходно предложе, по
правилу на припремном рочишту) из чега даље произилази да суд може стећи уверење захтеваног степена извесности само ако странке изведу све потребне доказе. У противном - у случају да
странке изведу недовољно доказа, суд није овлашћен да потребне доказе изведе по службеној
дужности, а као резултат тога је нужност примене правила ин дубио про рео. Управо због овог
што степен уверења судије зависи искључиво од страначких доказа наметање обавезе суду да
постојање сваке чињенице утврђује са степеном извесности не значи истовремено и обавезу суда
да потпуно и истинито утврђује чињенично стање. Ограничено страначким доказима судијско
уверење дели судбину намере странка и њихове способности да докажу истину. Ако се овом
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Одсуства инструмената адекватне контроле употребе начела опортунитета
кривичног гоњења и минимизирања улоге оштећеног лица18; Непредвиђања

18

дода и чињеница да је извођење доказа про ет цонтра омеђено доказним предлозима и активношћу странака а да суд само изузетно по службеној дужности може наредити извођење појединих
доказа али ни тада у циљу утврђивања истине већ само ради отклањања противречности или
нејасноћа у већ изведеним доказима проблем са истином постаје још деликатнији ,односно њено
искључење још извесније. Уз ово, када је реч о овој особености ЗКП треба истаћи још две следеће ствари: Прво, протеривањем начела истине из кривичног поступка и ослобођањем суда од
одговорности за прикупљање и изођење доказа, кривични поступак постаје случан парничном
поступку у којем странке имају право диспозиције и аналогно томе сносе и одговорност за утврђивање истине , што је у потпуној противречности са доминирајућим схватањем континентално
правне доктрине о природи и циљу кривичног поступка. Према истој због јавноправног карактера кривичног поступка и јавног интереса да се гони учинилац кривичног дела у кривичном
поступку мора да важи начело судског истраживања истине, и сходно томе у односу на разјашњење предмета поступка суд не може да буде везан активношћу странака већ он "истражује
истину"извођењем доказа по службеној дужности који су од важности за судаско одлучивање.
Сходно овом, нпр. у немачком СтПО, као репрезентативном представнику континеталног кривичноправног система изричито је прописано да је у циљу утврђивања истине суд обавезан (по
службеној дужности) да изводи доказе у погледу свих чињеница које су битне за доношење
одлуке. Друго, избацивање одговорности суда за прикупљање и извођење доказа па тиме и за
утврђивање потпуног и истинитог чињеничног стања довело је и до не малог броја нелогичности
других законских решења. Нпр. како објаснити да у ситуацији када суд нема одговорност за
извођење и прибављање доказа а тиме ни обавезу да утврђује истину у кривичном поступку ,
постоји могућност побијања његове пресуде жалбом због погрешно или непотпуно утврђеног
чињеничног стања, тј. због недостатака насталих превасходно радњама кривичнопроцесних странака (чл. 437. тач. 3). Другим речима: Како повезати право странака на побијање судске одлуке
због недостатака за које су једино оне одговорне? Сваки коментар на овако постављено питање,
по ставу аутора и не само аутора, је сувишан. (Види: Ђурђић ,В., Изградња новог модела кривичног поступка Србије на реформисаним начелима кривичног поступка, Збор. "Актуелна питањ
кривичног законодавства (Нормативни и практични аспект)", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012, стр.74-78; Шкулић, М., Нови Законик о кривичном
поступку- Очекивања од примене, Збор. "Нова ршења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд,
2013.,стр. 24-42; Шкулић, М., Однос начела истине и поједностављених форми кривичног
поступка, Збор. "Поједностављене форме поступања у кривичним стварима –Регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени", Мисија ОЕБС у Србији, Београд,
2013.,стр.112-147; Бејатовић. С., Казнена политика и реформа кривичног процесног законодавства Србије, Збор."Казнена политика као инструменат државне политике на криминалитет", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Бања Лука, 2015, стр. 7–36)
Нпр, за примену одлагања кривичног гоњења сада се не тражи сагласност суда што је оправдано, али је неопходна контрола одлуке јавног тужицао у његовој примени и треба је обезбедити. Нпр. предвиђањем могућности преиспитивања такве одлуке од стране непосредно вишег
или највишег јавног тужиоца , што је иначе углавном и присутно решење у компаративном
кривичном процесном законодавству. Да ли овакву или неку другу адекватну контролу одлуке
јавног тужиоца о кришћењу овог вида начела опортунитета кривичног гоњења обезбеђује
нови ЗКП? И поред неопходности не. Или. ту је и чињеница погоршања положаја оштећеног
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јасног концепта тужилачке истраге19; Неадекватности и нелогичности у нормативној разради споразума о признању кривичног дела као кључној форми
поједностављеног поступања20; Припремног рочишта21 ; Система правних
лекова22 и сл.23

19

20

не само у сучају коришћења начела опортунитета од стране јавног тужиоца већ и уопште,
зашто чини се нема оправдања. Када је рећ о положају оштећеног у случају коришћења начела
опортунитета његов положај треба регулисати тако да и у том случају он може да заштити
своје интересе али без давања му могућности спречавања коришћења начела опортинитета од
стране јавног тужиоца што тренутнмо није случај .(Види: Бејатовић.С.,Опортунитет кривичног гоњења и нови ЗКП, Збор."Актуелна питања кривичног законодавства-Нормативни и
практични аспект", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд,
2012.,стр.156-168; Шкулић. М., Нови Законик о кривичном поступку- Очекивања од примене,
Збор. "Нова ршења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2013.,стр. 24-42.)
Види:Шкулић. М., Нови Законик о кривичном поступку- Очекивања од примене, Збор.
"Нова ршења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2013.,стр. 24-42; Бејатовић, С., Тужилачки концепт истраге као једно од обележја савременог кривичног процесног законодавства земаља бивше СФРЈ и у Србији, Збор. "Право земаља у региону", Институт за упоредно право, Београд, 2010, стр. 242-265.; Радуловић, Д., Концепција истраге у кривичном
поступку у светлу новог кривичног процесног законодавства , Зборн. "Савремене тендемције кривиног процесног права у Србији и регионална кривинопроцесна законодавства’’,
ОЕБС- Мисија у Србији; Београд, 2012, 111-123)
Случај нпр. са решењем по којем нема изричитог прописивања минимума испод којег не може да
се предложи кривична санкција у понуђеном тексту споразума о признању кривичног дела. У
контексту оваквог решења може се поставити и питање: Да ли решење по којем и за тешка кривична дела може да буде изречена и блага, зашто не рећи и најблажа, кривична санкција што је
могуће претпоставити а што би било у складу са чл. 321. ст. 1. тач. 3. Законика има оправдања?
Став је аутора да коментар није потребан. Или,обавезан елеменат текста споразума је, поред
осталог, и споразум о врсти, мери или распону казне или друге кривичне санкције (чл. 314. ст.1.
тач. 3.ЗКП). С обзиром на овакву формулацију може се закључити да се странке могу споразумети само о распону казне у оквиру законског распона кажњавања (нпр. казна од три до пет година
затвора), а да се суду препусти да у оквиру "договореног распона "изрекне конкретну меру казне
одређене врсте. Оваква једна могућност пре свега није у складу са одредбом чл. 317. ЗКП по којој
суд пресудом прихвата споразум када утврди да су испуњени одређени услови. С обзиром на ово
поставља се питање : Како суд може прихватити споразум у којем је у погледу кривичне санкције договорен само распон казне? Која се казна у таквим случајевима изриче у осуђујућој пресуди
? Поред овог, ако се прихвати (а то је могуће према чл. 314. ст.1 тач.3. ЗКП) да суд у случајевима
када је у споразуму договорен само распон казне може слободно изрећи било коју меру казне у
оквиру "договореног распона" онда се мора поставити питање: Како суд може изрећи било коју
казну, тј. одредити меру одређене врсте казне ако уопште није изводио доказе који се тичу прописаних околности као параметара одмеравања казне? Уместо било каквог коментара мишљење
аутора је да је таква једна могућност више него нелогична. Ако се по угледу на нека друга законска решења (случај нпр. са решењима у америчком кривичном процесном законодавству) желела
предвидети могућност да се странке договоре само о распону казне а да се суду препусти да , у
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случају прихватања споразума, у оквиру тог распона изрекне конкретну меру казне, онда се
морала прописати и обавеза суда да изведе доказе на основу којих ће утврдити чињенице од
којих зависи конкретна мера казне. Даље, једно од решења ЗКП када је реч о споразуму о признавању кривичног дела, које се озбиљно може ставити под знак питања, јесте и решење по којем је
предвиђена могућност улагања жалбе против пресуде којом је прихваћен споразум о признавању
кривичног дела од стране јавног тужиоца, окривљеног и његовог браниоца. Више је аргумената
који се могу истаћи против оправданости оваквог једног решења. Међу њима посебан значај имају два. Прво, споразум о признавању кривичног дела треба да буде институт који за резултат своје примене има ефикаснији кривични поступак. Да ли се оваквим једним решењем то постиже?
Сигурно не. Насупрот доприноси се одуговлачењу поступка, и то без икакве потребе. Друго, разлози за могућност улагања жалбе не само да немају своје оправдање, већ могу и да говоре о неозбиљној припремљености главних субјеката преговарања и одлучивања о споразуму пре свега на
рочишту на којем се одлучује о споразуму, што не би смело ни да се претпостави. Примера ради,
у вези са овим мора се поставити питање: Да ли је могуће да суд пресудом прихвати споразум а
да нема довољно доказа за оправдану сумњу да је учињено кривично дело, да дело није кривично
дело, да је наступила застарелост и сл.? Да ли у таквом случају суд поступа супротно чл. 324.
Законика? Или, да ли се сме и замислити да тужилац са окривљеним понуди текст споразума а да
не зна да ли се ради о кривичном делу или да је кривично гоњење застарело, односно да постоје
и неке друге околности које се јављају касније као могући основ улагања жалбе? Затим, како је
могуће и замислити да неко од субјеката права улагања жалбе на околности које представљају
разлоге могућег улагања жалбе не зна на рочишту а зна у тако кратком интервалу након завршетка рочишта на којем се одлучивало о спорузуму? Поред ових ту се могу поставити и друга питања оваквог карактера, али одговори су увек исти и указују на неоправаност оваквог нормирања
права на улагање жалбе на пресуду о прихватању споразума. (Види: Бејатовић, С., Споразум о
признању кривице: Нови ЗКП Србије и регионална компаративна анализа, Збор. "Савремене тенденције кривичног процесног права у Србији и регионална кривичнопроцесна законодавства
(Нормативни и практични аспект)", Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2012, стр. 102–119 ;Бркић,
С., Договорено признање (plea bargaining) у англоамеричком праву, Зборник радова Правног
факултета у Новом Сад, XXXВИИ, 2003,бр.1-2; Дамашка, М., Судбина англоамеричких процесних идеја у Италији, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, Загреб, вол.13, 2006, бр. 1 ;
Бубаловић, Т., ’’Једнакост оружја’’ и његова афирмација у оквиру права на одбрану (Регионални
компаративни осврт), Збор. ’’Савремене тенденције кривичног процесног законодавства у Србији и регионална кривичнопроцесна законодавства (Нормативни и практични аспекти) ’’, Мисија
ОЕБС-а у Србији,Београд, 2012., стр. 204-214)
У стручној јавности Србије присутно је, чини се сасвим оправдано, схватање да је припремно рочиште нормирано на начин у ЗКП, због своје изузетне компликованости некорисно и
да није не само у функцији ефикасности главног претреса већ и да непотребно одуговлачи
поступак. Обзиром на ово чини се оправданим залагање за укидање одржавања припремног
рочишта и изналажање бољег и ефикаснијег система судске контроле оптужнице које би
било у складу са промењеним концептом истраге. (Види:Ђурђић ,В., Изградња новог модела кривичног поступка Србије на реформисаним начелима кривичног поступка, Збор.
"Актуелна питањ кривичног законодавства (Нормативни и практични аспект)", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012, стр.74-78)
Процес реформе кривичног процесног законодавства донео је низ новина и код система
првних лекова. Одређени број новина је у функцији нормативне основе за повећање ефикасности кривичног поступка, а тиме и адекватности државне реакције на криминалитет. Случај нпр. са обавезом пресуђења од стране другостепеног суда ако је у истом предмету прво-
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2.2. Начин примене законске норме и адекватност
казнене политике
Као што је то већ истакнуто адекватна кривичноправна норма је
један од кључних предуслова адекватности супротстављања криминалитету, али не безусловно. Неопходна је и адекватна примена такве норме.
Само у ситуацијама када имамо адекватну законску норму и њену адекватну примену можемо говорити о створеним предусловима адекватне
државне реакције на криминалитет уопште. Свако одступање од тог доводи до несклада између нормативног и реалног, између оног што је законом прописано и оног што се дешава у практичној примени закона. Орга-

23

степена пресуда већ једанпут укидана. Или, ту је и прописивање рокова за поступање –
одлучиање по уложеном правном леку и сл. Но, са друге стране постоје и решења која нису
у функцији циља предвиђања могућности права на употребу правног лека а тиме ни у функцији ефикасног решења кривичне ствари. Случај нпр. са институтом одлучивања првостепеног суда поводом уложене жалбе. Суштина института се огледа у томе да у случају да су у
жалби изнете чињенице и предложени нови докази који према оцени председника већа
првостепеног суда могу допринети свестраном расправљању предмета доказивања, веће ће
поново отворити главни претрес и наставити доказни поступак . Против нове пресуде првостепеног суда којом је потврђена или преиначена ранија пресуда може се изјавити жалба у
складу са одредбама Законика (чл. 443. ст.2-4). Решење представља до сада потпуно неуобичајени законски механизам са становишта нашег досадашњег кривичног поступка и није
сасвим јасан ratio legis такве законске могућности. Вероватно је жеља законодавца да на
такав начин растерети другостепени суд и убрза поступак. Но имајући у виду да се против
нове пресуде првостепеног суда којом је потврђена или преиначена ранија пресуда може
изјавити жалба оправдано је питање колико се оваквим једним решењем постиже тај циљ.
Слично је и са несагласности појединих основа могућности изјављивања жалбе (Погрешно
или непотпуно утврђено чињенично стање као жалбени основ) и поприлично пасивном улогом суда у утврђивању чињеничног стања уопште .(Види:Ђурђић ,В., Изградња новог модела кривичног поступка Србије на реформисаним начелима кривичног поступка, Збор.
"Актуелна питањ кривичног законодавства (Нормативни и практични аспект)", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012, стр.74-78)
Види: Шкулић. М., Нови Законик о кривичном поступку - Очекивања од примене, Збор.
"Нова ршења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2013.,стр. 24-42; Бејатовић. С., Казнена
политика и реформа кривичног процесног законодавства Србије, Збор. "Казнена политика
као инструменат државне политике на криминалитет", Српско удружење за кривичноправну
теорију и праксу, Бања Лука, 2015, стр. 7–36; Ђурђић ,В., Изградња новог модела кривичног
поступка Србије на реформисаним начелима кривичног поступка, Збор. "Актуелна питањ
кривичног законодавства (Нормативни и практични аспект)", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012, стр.74-78
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ни који примењују закон не могу да у таквом степену дерогирају законска
решења да их чине бесмисленим и претварају у декларативне одредбе. Између нормативног и апликативног аспекта законске норме мора да се успостави једна нормална и рационална еквиваленција, да и на једној и на
другој страни постоји осећај вредности о стварним друштвеним потребама и криминално-политичким захтевима у прописивању појединих института и решења уопште и њиховој примени у пракси. Само у таквом случају кривично законодавство конкретне државе је у функцији жељеног степена превенције не само криминалититета већ и сваког другог недозвољеног понашања. Превентивна функција законске норме уопште, а тиме и
норми кривичног права није толико у њеној строгости колико у неминовности њене примене на свако лице у случајевима када су испуњени зато
прописани законски услови.
2.3. Ефикасност кривичних поступака и адекватност
казнене политике
Један од неизоставних фактора адекватности државне реакције на
криминалитет уопште је и ефикасност кривичних поступака. Обзиром на
ово не чуди чињеница што је управо питање ефикасности кривичног
поступка предмет, већ дуги низ година, интензивне расправе не само у
круговима стручне јавности већ и много шире.24 Захтев за ефикасношћу
кривичног поступка је, слободно се може рећи, постао и један од важнијих особености савремене науке кривичног процесног права а тиме и
савременог кривичног процесног законодавства чија решења прате тенденције науке.25 Он је, сасвим оправдано, један од кључни међународних
правних стандарда из ове области као целине.26 Разлози давања оваквог
24

25

26

Види: Бејатовић, С., Ефикасност кривичног поступка као међународни правни стандард,
Збор. "Кривично законодавство Србије и стандарди Европске уније", Српско удружење за
кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2010, стр. 184–203.
Види: Ђурђић, В., Кривичнопроцесно законодавство као нормативна претпоставка ефикасности поступања у кривичним стварима, Збор. "Кривично законодавство, организација
правосуђа и ефикасност поступања у кривичним стварима", Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2008. год., стр. 9–39; Бејатовић, С., Главни претрес и
његов допринос обезбеђењу суђења у разумном року, Збор. "Главни претрес и суђење у
разумном року (Регионална кривичнопроцесна законодавства и искуства у примени)",
Мисија ОЕБС-а у Србији, Београд, 2015, стр. 9–33.
Бејатовић. С., Споразум о признању кривице: Нови ЗКП Србије и регионална компаративна
анализа, Збор. "Савремене тенденције кривичног процесног права у Србији и регионална
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значаја ефикасности кривичног поступка су бројни. Међу њима посебан
значај имају два. Први лежи у неспорној чињеници да је само ефикасан
кривични поступак један од инструмената успешне борбе против криминалитета и као такав одговара циљевима и генералне и специјалне превенције27. Насупрот овом, неефикасна примена мера кривичне принуде супротна је циљевима и генералне и специјалне превенције. Као таква, штавише и охрабрује потенцијалне извршиоце кривичних дела и изазива, сасвим оправдано, и незадовољство јавности, чиме ова проблематика још
више добија на свом значају28. Из ових, и не само ових, разлога обавеза је
сваког друштва да створи нормативне као и све друге предуслове за што
успешнију борбу против криминалитета, за што успешније остваривање
циљева криминалне политике уопште, за што ефикаснији кривични
поступак, за што ефикасније функционисање кривичног правосуђа уопште. Друго, законит кривични поступак не значи само такав поступак који
"осигурава да нико невин не буде осуђен, а да се кривцу изрекне кривична
санкција под условима које предвиђа кривични закон и на основу законито спроведеног поступка него и такав поступак који то омогућава у најкраћем могућем трајању''29.
Полазећи од изнесеног значаја ефикасности кривичног поступка
уопште сасвим је исправан и став нашег, и не само нашег, законодавца по
питању циљева процеса реформе кривичног процесног законодавства који
траје већ скоро пуне две деценије. Наиме, први од два кључна циља
реформе је стварање нормативне основе за ефикаснији кривични поступак
с тим да то не иде на уштрб националним законодавством и релевантним
међународним актима загарантованих слобода и права човека и грађанина
уопште. У складу са овим циљем у досадашњем процесу реформе нашег
кривичног процесног законодавства предузето је низ активности - уведе-

27

28

29

кривичнопроцесна законодавства (Нормативни и практични аспект)", Мисија ОЕБС у Србији, Београд, 2012, стр. 102–119.
Бејатовић. С., Казнена политика и реформа кривичног процесног законодавства Србије,
Збор. "Казнена политика као инструменат државне политике на криминалитет", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Бања Лука, 2015, стр. 7–36.
Види: Радуловић. Д., Ефикасност кривичног поступка и њен утицај на сузбијање криминалитета, Зборник "Реалне могућности кривичног законодавства у сузбијању криминалитета",
Удружење за кривично право и криминологију Југославије, Београд, 1997. год., стр. 187.
Бејатовић. С., Казнена политика и реформа кривичног процесног законодавства Србије,
Збор. "Казнена политика као инструменат државне политике на криминалитет", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Бања Лука, 2015, стр. 7–36.
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но је низ нових института и проширена је могућност примене раније присутних института и решења која су у функцији ефикасности кривичних
поступака30. Обзиром на све ово једно од кључних питања, посматрано са
аспекта рада као целине, је питање: Да ли је као резултат до сада предузетих активности, пре свега на нормативном али и не само на нормативном
плану, достигнут жељени степен ефикасности кривичних поступака у
Србији? И поред извесног напретка још увек немамо жељени степен ефикасности кривичних поступака. Доказ исправности овакве констатације су
и подаци добијени предње наведеним истраживањем. Они недвосмислено
говоре да у скоро 50% анализираних предмета кривични поступци су трајали преко 2 године. Ако се томе дода и такође добијени податак да је у
10,5% анализираних предмета кривични поступак трајао преко 5 година
онда оваква једна констатација још више добија на свом значају. Даље,
ако се предметна проблематика посматра по појединим (основним и
вишим судовима) онда су видљиве изузетне разлике у ефикасности рада
судова. Другим речима оне су вишеструке. Тако нпр. код основних судова
просечно време од пријаве до правноснажности одлуке до годину дана је
31,7% анализираних предмета. Од овог просека одступања су изузетно
велика. Нпр. у овом временском интервалу у једном основном суду решено
је свега 3,1% предмета а у другом и то на простору истог апелационог суда
у чак 70,5%. Или, када је реч о периоду преко 5 година онда је видљиво да
таквих предмета нема у појединим основним судовима док у неким судовима овог нивоа преко 19,0 процента заузимају такви предмети.
Значајне разлике по овом питању, мада не као код основних судова, присутне су и у раду виших судова. Тако нпр. у трајању до 2 године
проценат решених предмета на нивоу свих посматраних виших судова је
31,1%. Међутим, појединачно посматрано он се креће од 5,1% до 45,1% у
оквиру истог апелационог суда. Или, проценат предмета чије решавање
траје преко 5 година на нивоу ових судова је 11,4 %, али појединачно
посматрано креће се од 0% у до 38,6%31.

30

31

Бејатовић. С., Казнена политика и реформа кривичног процесног законодавства Србије,
Збор. "Казнена политика као инструменат државне политике на криминалитет", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Бања Лука, 2015, стр. 7–36.
Види:Бејатовић ,С. и др., Казнена политика-закон и пракса", Српско удружење за кривичноправну теорију у праксу , Београд, 2018. год.
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Из наведених, и не само наведених података, јасно је да је неопходно предузети додатне активности (нормативног и практичног карактера) на повећању ефикасности наших кривичних поступака до степена
присутног у релевантном компаративном кривичном процесном законодавству - њиховој судској пракси и стандарда захтева суђења у разумном
року.
2.4. Одузимање незаконито стечене имовинске користи
и адекватност казнене политике
Један од не само изузетно важних већ и неизоставних фактора адекватности казнене политике на пољу борбе против криминалитета а тиме
и показатеља фукционисања правне државе је ефикасно одузимање незаконито стечене имовинске користи. Бројни су криминално-политичким
разлози неопходности што потпуније практичне примене ове мере. Међу
њима посебно се истичу четири. То су: Прво, спречавање инфилтрације
незаконито стечених прихода у легалне финансијске токове. Један од
кључних циљева извршилаца кривичних дела која се врше ради стицања
имовинске користи јесте инфилтрација незаконито стечених прихода у
легалне финансијске токове и на тај начин њихово касније несметано
коришћење. Обзиром на ово ако једно друштво хоће да се успешно бори
против криминалитета оно мора да обезбеди и инструменте спречавања
инфилтрације незаконито стечених прихода у легалне финансијске токове, а један од важнијих инструмената с тим циљем је одузимање имовине
стечене криминалним активностима пре њене инфилтрације у легалне
финансијске токове. Друго, смањење могућности каснијег улагања у даљње криминалне активности. Једна од особености функционисања криминалних група уопште а посебно оних чији је циљ стицање имовинске
користи је стално ширење њихове криминалне зоне и на тај начин увећавање њихове финансијске моћи. Основни начин остварења оваквог њиховог циља је улагање већ криминалним активностима прибављених средстава у даљње криминалне активности. Спречавањем таквих путева њиховог функционисања не само да се смањује већ и прекида могућност улагања у даљње криминалне активности што за своју крајну последицу има и
престанак њиховог рада. Због овог предвиђање и практична примена
инструмената којима се онемогућава касније улагање у нове криминалне
активности је изузетно важан фактор борбе против криминалитета у чијој
основи је мотив незаконитог стицања имовинске користи. Начин његовог
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остварења је управо благовремено и потпуно одузимање имовине стечене
криминалним активностима. Треће, слабљење моћи криминалних организација а потом и њихово потпуно уништење. Функционисање једне криминалне , као у осталом и било које друге организације захтева и финансијска средства. Без њиховог обезбеђења не само да нема њиховог "успешног" функционисања већ ни функционисања уопште. Један од кључних
инструмената постизања овог циља је управо одузимање имовинске користи стечене криминалним активностима, и то посебно у случајевима када
је оно благовремено и потпуно. Четврто, превентивна функција кривичног права посматрано уопште знатно добија на свом интензитету и тиме
се даје значајан допринос смањењу криминалних активности уопште.
Обзиром на изнесени значај овог показатеља адекватности казнене политике поставља се питање: Да ли су обезбеђене нормативне и друге
претпоставке за жељни степен његове практичне реализације? У вези са
овако постављеним питањем може се рећи да је доношењем Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела32 у Републици Србији
створена доста добра нормативна основа за жељени степен ефикасности
одузимања незаконито стечене имовинске користи. Доношењем посебног
закона у вези са овом проблематиком остварена је нормативна основа за
брзо и ефикасно реаговање државе по овом питању. Створена је нормативна основа за деловање специјализованих - посебно обучених органа за
одузимање имовине стечене криминалним активностима и за неопходну
примену посебних истражних техника откривања и доказивања незаконито стечене имовинске користи. Једном речју усаглашено је наше кривично
законодавство са међународним правним стандардима из ове области.33
Досадашњи резултати примене овог закона су позитивни али још увек не
на нивоу жељеног.
2.5. Злоупотреба права и адекватност казнене политике
Један од фактора који и те како може да утиче на степен адекватности државне реакције на криминалитет , и то пре свега преко ефикасности кривичног поступка јесте и злоупотреба права од стране појединих
32
33

''Службени гласник РС'', бр. 32/13 и 94/16
Види: Бејатовић С, Одузимање незаконито стечене имовине и превенција криминалитета,
Збор."Кривичне и прекршајне санкције и мере: Изрицање, извршење и условни отпуст",
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2016.,стр.58-74.
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кривичнопроцесних субјеката. Имајући ово у виду, сасвим је оправдано
што је законодавац у чл. 14. ЗКП нормирао начело суђења у разумном
року прописујући да је "суд дужан да кривични поступак спроведе без
одуговлачења и да онемогући сваку злоупотребу права усмерену на одуговлачење поступка." Односно, да је "кривични поступак против окривљеног који је у притвору хитан." У вези са оваквом одредбом чл. 14.
Законика поставља се питање: Када постоји злоупотреба права? И поред
тога што Законик користи термин "злоупотреба права" он не даје његово
појмовно одређење. То је препуштено теорији у којој нема јединственог
приступа у одређивању тог појма. Не улазећи у приказ различитих схватања појма ''злоупотребе права''34, јер би то прелазило оквире рада, може се
констатовати да злоупотреба права постоји у случају када се од стране
овлашћених субјеката њихова, иначе законска овлашћења, иако формалноправно сагласна са законом, користе супротно духу и циљу норме.
Посматрано у овом контексту, могуће су бројне злоупотребе права и то од
стране свих процесних субјеката. Тако нпр. међу онима који у таквом случају доводе до одуговлачења кривичног поступка и на тај начин директно
утичу и на његову ефикасност, од посебног значаја су: Бројне инструктивне норме чије непоштовање увек није последица недостатка кадрова и
њихове преоптерећености; Предлагање извођења доказа и ако се унапред
зна да они немају никаквог значаја; "Чување" доказа за поступак по правном леку и поред тога што се добро зна да тај доказ у првостепеном
поступку има значај за утврђивање истине;35 Злоупотребе везане за институт изузећа, као и могуће злоупотребе у вези са доследном применом
појединих начела кривичног поступка. Или, ту су , чини се и врло чести
примери да се главни претрес одлаже на неодређено време или узастопно
више пута на дуже временске интервале па и на неодређено време. Питање је да ли је оваква пракса суда у складу са одредбама Законика о непрекидности тока главног претреса. Став аутора, и не само аутора36, је да није
и да као таква није у функцији ефикасности кривичног поступка. Аргу34

35
36

Види: Ђурђић, В., Злоупотреба власти органа кривичног гоњења, Зборник радова Правног
факултета у Нишу, 1996. година, Тематски број "Злоупотреба права"; Марковић. М., Злоупотреба права у грађанском парничном поступку, Архив за правне и друштвене науке, 1937.
Ђурђић, В., Злоупотреба власти.., стр. 345.
Види: Шкулић М, Главни претрес у новом Законику о кривичном поступку Србије, Збор.
"Актуелна питања кривичног законодавства (Нормативни и практични аспект)", Српско
удружење за кривичноправну теорију и праксу, Београд, 2012, стр. 88–124.
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мент оптерећености рада суда као једна од подлога овакве његове праксе
стоји, али проблем је решив. Треба решавати предмете у континуитету у
складу са обимом оптерећења конкретног већа – судије а не истовремено
узимати у рад толико предмета да се ни један од њих не може ефикасно
решити и адекватније примењивати одредбе закона које спречавају злоупотребу права од стране субјеката чији је "интерес" трајање кривичног
поступка до његове застарелости. Овде као ни у једној другој фази кривичног поступка злоупотреба права не сме да буде толерисана. Обавеза је
суда да спречи злоупотребу права али не путем спречавања законом прописаних права процесних субјеката већ применом законом прописаних
мера које му стоје на располагању према субјектима који злоупотребљавају дато им право.37 Злоупотребу права као фактор ефикасности кривичног
поступка није увек лако утврдити. Међутим, и поред тих тешкоћа злоупотреба права не сме да буде толерисана.
* * *
Извршена анализа питања предметне проблематике показује три
ствари. Прво, кривично законодавство и казнена политика уопште су
један од изузетно важних показатеља адекватности функционисања правног система конкретне државе. Из ових , и не само ових разлога њима се
мора посветити посебна пажња. Друго, само је адекватно кривично законодавство, односно адекватна казнена политика доказ адекватности функционисања правне државе. Обзиром на ово поставља се питање: Који су
то предуслови адекватности казнене политике , да ли су они испуњени на
простору конкретне државе (у нашем случају Републике Србије) и ако не
шта би требало предузети у циљу достизања потребног степена њене
адекватности? Треће, извршена анализа неких од решења позитивног кривичног законодавства Србије говори да је његов не мали број решења,
начелно посматрано, у складу са жељеним степеном норме као предуслова адекватности казнене политике. Међутим, њихова појединачна разрада
даје сасвим другачији закључак. Говори о њиховом не малом раскораку.
Одређени број начелно оправданих института и других решења у позитивном кривичном процесном законодавству Србије није нормиран на
начин који их ставља у функцију потребног степена адекватности казнене
37

Бејатовић, С., Главни претрес и његов допринос обезбеђењу суђења у разумном року, Збор.
"Главни претрес и суђење у разумном року (Регионална кривичнопроцесна законодавства и
искуства у примени)", Мисија ОЕБС-а у Србији, Беогрaд, 2015, стр. 9–33.
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политике. Случај нпр. са неким решењима везаним за поједностављене
форме поступања, тужилачки концепт истраге, начелом истине и улогом
суда у његовој реализацији сл. Из ових разлога, а у циљу стварања нормативне основе за жељени степен адекватности казнене политике неопходно
је наставити рад на реформи кривичног процесног законодавства и у том
раду обратити посебну пажњу управо отклањању ових недостатака и
њиховом нормирању у складу са општеприхваћеним стандардима у овој
области, што тренутно није случај. Свакако уз прилагођавање нашим специфичностима. Уз ово, неопходно је предузети мере и на пољу других
фактора адекватности казнене политике у циљу обезбеђења нормативних
и практичних претпоставки за жељени степен адекватности државне реакције на криминалитет без обзира о којем његовом облику је реч.
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Мирјана Тукар,
судија Прекршајног апелационог суда

МАТЕРИЈАЛНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
однос са посебним прописима којима се уређују
прекршаји и примена у пракси
Увод
Закон о прекршајима (''Службени гласник РС'' бр. 65/2013 и
13/2016) по својој структури је и материјални и процесни закон.
У делу првом Закона о прекршајима (у даљем тексту: Закон)
закључно са чланом 85. прописане су материјално правне одредбе којим
се уређује појам прекршаја, услови за прекршајну одговорност, услови за
прописивање и примену прекршајних санкција, систем санкција, материјално правне одредбе о малолетницима и одредбе о застарелости.
У другом делу Закона, уређује се првостепени и другостепени прекршајни поступак, прекршајни поступак по ванредним правним лековима,
издавање прекршајног налога, поступак извршења одлука, регистар санкција и регистар неплаћених новчаних казни и других новчаних износа.
Дакле, Законом о прекршајима се на свеобухватан и системски
закон уређује област прекршаја како у материјалноправном тако и у процесноправном смислу.
С друге стране, конкретни прекршаји прописани су посебним прописима и општепозната је чињеница да су расути у преко 300 закона и
још много више подзаконских аката.
За разлику од Закона о прекршајима, у Кривичном законику
("Службени гласник РС" бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12,
104/13, 108/14 и 94/16) норме су другачије и боље систематизоване. Тако
у општем делу Законик уређује појам, временско важење кривичног дела,
кривицу, кривичне санкције, рехабилитацију и правне последице осуде и
застарелост. Чланом 13. Кривичног законика који носи наслов "Важење
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општег дела овог законика" је прописано: "Одредбе општег дела овог
законика важе за сва кривична дела одређена овим закоником или другим
законом." Дакле, захваљујући овој одредби није могуће прописивати кривична дела за која би важила другачија материјалноправна правила од
оних која су прописана овим законом.
Иако Закон о прекршајима не садржи овакву одредбу, имајући у
виду укупне материјалноправне одредбе, њихову садржину и смисао, исто
правило важи када је у питању однос прекршаја предвиђених посебним
прописима са материјалним одредбама Закона о прекршајима.
У раду у другостепеном прекршајном поступку аутор овог рада је
наишао на многе недоумице и неуједначено поступање судија када је у
питању однос свих ових прописа са материјалним делом Закона о прекршајима, односно поставило се питање да ли и у коликој мери, ове одредбе
морају да буду усклађене са системским законом када су у питању прекршаји. Посебно се напомиње да у конкретном случају није реч о правном
теоретисању него о конкретним предметима и да је примећена поприлична неуједначеност у поступању судија када је у питању овај однос.
Уставни суд је у више својих одлука у којима је одлучивао о
уставности појединих закона исказао свој став према тзв. ''хоризонталној
неусаглашености прописа''. Уколико је неки од закона од стране Уставног
суда препознат као системски, по налажењу Уставног суда исказаног у
овим одлукама други закони који немају системски карактер у својим
решењима и одредбама морају да се крећу у границама које је прописао
тзв. системски закон. Према налажењу Уставног суда неусаглашеност једног закона са другим, односно системским законом, би значило нарушавање начела јединства правног поретка прописаног чланом 4. ст. 1. Устава
Републике Србије.
С друге стране, уколико су поједине одредбе подзаконских аката
(уредби, одлука локалних самоуправа) у супротности са Законом о прекршајима, у питању је хијерархија правних аката по њиховој правној снази.
Основне одредбе и извршење прекршаја
Анализом одредби Закона о прекршајима и њиховом применом у
конкретним предметима прекршајних судова, биће указано на конкретне
проблеме и недоумице:
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Члан 2. Закона прописује појам прекршаја као противправно дело
које је законом или другим прописом надлежног органа одређено као прекршај и за који је прописана прекршајна санкција. Одмах је видљиво да
дефиниција прекршаја, за разлику од кривичног дела не садржи кривицу
као субјективни елемент. Разлог овоме је околност да су поред физичких
лица која имају субјективни однос према делу (урачунљивост и виност)
субјекти одговорности у прекршајном поступку и правна лица која такав
однос не могу да имају, тако да се кривица као субјективни елемент не би
уклапала у концепт одговорности правних лица.
Када је у питању однос посебних закона са овом одредбом Закона
о прекршајима већих проблема нема, али има проблема у примени ове
одредбе. Наиме, да ли због неразумевања или због пуког преписивања
захтева за покретање прекршајног поступка, неретко судије у изрекама
својих пресуда наводе да је окривљени извршио прекршај из диспозитивне одредбе која прописује правило понашања, уместо да као прекршај
означе казнену одредбу, односно поступање супротно утврђеном правилу
понашања којом одредбом је прописана прекршајна санкција.
Надаље, чланом 6. Закона, који носи наслов ''Временско важење
прописа'', је предвиђено да се на учиниоца прекршаја примењује закон,
односно пропис који је важио у време извршења прекршаја, а ако је после
учињеног прекршаја једном или више пута измењен пропис, примењује се
пропис који је најблажи за учиниоца. Институт примене блажег прописа
се нажалост веома често примењује у прекршајној пракси због честих
измена закона и других прописа, па су судије дужне да се у својим одлукама скоро свакодневно позивају на ову одредбу. Непоштовање одредбе
члана 6. став 2. Закона чини повреду материјалног права на штету окривљеног. Најкарактеристичнији пример честе измене је Закон о пореском
поступку и пореској администрацији, где је неко понашање окривљеног,
чак у неком временском интервалу од месец дана било декриминализовано, а затим поново успостављено као прекршај. У тој ситуацији суд је
дужан применом одредбе члана 6. став 2. Закона, да ослободи окривљеног
одговорности јер радња није прописана као прекршај. Други пример који
је ове године био веома актуелан тиче се примене Закона о безбедности
саобраћаја на путевима:
Законом о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја
на путевима, који је ступио на снагу 03.04.2018. године, предефинисана је
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одредба члана 247. став 1. наведеног закона, тако да је сада прописано да
је власник, односно корисник возила обавезан да, на захтев полицијског
службеника, да потпуне и тачне податке о идентитету лица на основу
којих се на неспоран начин може утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време, а за поступање противно тој законској одредби се
према члану 330. став 1. тачка 23. наведеног закона, за прекршај кажњава
возач. Дакле, казнена одредба, која у ствари представља прекршај у
погледу лица која се кажњавају није пратила диспозитивну одредбу.
Надаље, Законом о изменама и допунама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС" број 41/18 од 31.05.2018.
године) који је ступио на снагу 01.06.2018. године и то у члану 5. тог закона поново је прописано кажњавање власника возила за прекршај уколико
поступи супротно члану 247. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (прекршај прописан у члану 330. став 1. тачка 23. Закона о безбедности саобраћаја на путевима), међутим како је одредбама члана 6.
став 2. Закона о прекршајима прописано да ако је после учињеног прекршаја једном или више пута измењен пропис да се примењује пропис који
је најблажи за учиниоца а најблажи је "међузакон" тј. Закон о безбедности
саобраћаја на путевима који је важио у периоду од 03.04.2018. године па
закључно са 31.05.2018. године то овакве радње власника возила извршене до 01.06.2018. године не представљају прекршај, због чега је потребно
окривљене ослобађати одговорности.
Члан 7. Закона прописује просторно важење прописа који је јасан
и не прави веће проблеме, али треба водити рачуна о ставу 4. члана 7, који
гласи: ''За прекршај учињен у иностранству казниће се учинилац прекршаја само ако је то одређено законом или уредбом''. Карактеристичан
пример примене ове одредбе је Закон о радном времену посаде возила у
друмском превозу и тахографима, где се неретко дешава да је место извршеног прекршаја у иностранству, а исти је откривен од стране надлежних
органа наше земље у Републици Србији. Ово значи да поднети захтеви за
покретање прекршајног поступка потпуни иако не садрже тачно одређено
место извршења прекршаја.
Прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем (члан 10.
став 1. Закона). Из појединих предмета у другостепеном прекршајном
поступку уочено је да судије у довољној мери не воде рачуна о овој
одредби. Тако је нпр. у више одлука локалне самоуправе које се односе на
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паркирање возила, прописано да је за прекршај одговоран корисник возила који није платио накнаду за паркирање, или власник уколико корисник
возила није идентификован. Последица овакве одредбе је да су комуналне
инспекције подносиле захтеве за покретање прекршајног поступка са следећим чињеничним описом: ''...одговоран је што је његово возило.... паркирано на паркинг простору, а није плаћена доплатна карта за паркирање''. Из оваквог чињеничног описа не произлази нити радња нити пропуштање окривљеног да изврши неку радњу. Прекршајни апелациони суд је
донео више одлука којима је, поводом оваквих захтева за покретање прекршајног поступка донео ослобађајуће пресуде, из разлога што радња
описана у захтеву није прекршај. На овај начин се у појединим прописима
''на мала врата'' покушала увести објективна одговорност физичких лица,
односно одговорност власника возила, без обзира на то што не постоји
нити чињење нити нечињење окривљеног, дакле нема радње прекршаја
прописане чланом 10. став 1. Закона о прекршајима.
Субјекти прекршајне одговорности
Закон о прекршајима прописује врло широк спектар субјеката прекршајне одговорности, а то су физичко лице, предузетник, правно лице и
одговорно лице у правном лицу. Чини се да је највећа неусаглашеност
појединих прописа којима су предвиђени прекршаји, и то углавном оних
из области финансија, када је у питању одговорност органа Републике
Србије, територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе. У појединим законима за одређене прекршаје прописана је одговорност председника општине или градоначелника, и дешавало се да исти у прекршајном поступку буду оглашени одговорним за одређене прекршаје. Имајући
у виду оно што је већ речено о односима Закона о прекршајима као
системског закона и осталих закона којима су прописани прекршаји, увек
треба водити рачуна да ова лица не могу да одговарају за прекршаје, па
тако треба и поступати, без обзира што је њихова одговорност предвиђена
посебним прописима. За разлику од лица чија је функција таква да су
органи како државе тако и територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе, Закон о прекршајима дозвољава да се посебним законима
пропише одговорност одговорног лица у наведеним органима.
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Чланом 18. Закона прописана је одговорност физичких лица. Под
овим појмом подразумева се свако физичко лице које изврши прекршај,
без обзира да ли је то самостално или у обављању делатности, као што би
била одговорност предузетника, одговорног лица у правном лицу, државном органу и органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе, или физичка лица код предузетника. Да би физичко лице било
одговорно, односно криво за прекршај, потребно је да постоји урачунљивост и облици кривице у ужем смислу речи, односно да су прекршај учинили са умишљајем или из нехата, а били свесни или били дужни и могли
бити свесни да је такав поступак забрањен. Наведено значи да је за одговорност ове категорије субјеката неопходан њихов психички однос према
радњи или пропуштању које је прописано као прекршај. Због тога је неопходно потребно да се облик кривице (или виности) унесе у образложење
осуђујуће пресуде. Недавање разлога о кривици представља битну повреду одредаба прекршајног поступка прописану чланом 264. став 2. тачка 3.
Закона о прекршајима.
С друге стране, поједине првостепене судије греше код основа за
доношење ослобађајућих пресуда када као основ наведу члан 250. став 1.
тачка 2. Закона, а разлог за ослобађање није садржан у Глави III која носи
наслов "Одговорност за прекршај", него неке друге разлоге.
У оквиру поглавља о одговорности посебно место заузима одговорност правних лица. Имајући у виду да је према дефиницији правно
лице вештачка личност која има законска права и обавезе, следствено
томе има и правну одговорност. Она је изведена и објективна одговорност која произлази из скривљене радње или пропуштања дужног надзора органа управљања, одговорног лица или радњом другог лица које је у
време извршења прекршаја било овлашћено да поступа у име правног
лица.
Када су у питању прекршаји из области саобраћаја та друга лица
су најчешће возачи из чије радње, односно пропуштања, произлази одговорност правног лица. Одговорна лица у правним лицима своју одговорност заснивају на закону и оснивачком акту правног лица, а могу да одређена овлашћења и одговорности (актима правног лица, а то је најчешће
акт о систематизацији), пренесу на неког другог запосленог који тада
добија својство одговорног лица.
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Доказивање постојања одговорности правног лица је овим законом олакшано, и то чак до могућности да ако се услед постојања правних
или стварних сметњи одговорност одговорног лица не може утврдити,
правно лице може одговарати за прекршај под условима предвиђеним
чланом 27. Закона.
У последње време је веома актуелно питање да ли правно лице
може да одговара за прекршај уколико се за исту радњу против одговорног лица води кривични поступак. Одговор који је Одељење Судске праксе Прекршајног апелационог суда упутило Пореској управи је да је у тим
ситуацијама могу и требају да поднесу захтеви за покретање прекршајног
поступка, али имајући у виду да одговорност правног лица произлази из
одговорности одговорног лица, исход поднете кривичне пријаве (решење
поводом опортунитета или правоснажна кривична пресуда) може (али
нужно не мора) да представља претходно питање код решавања о одговорности правних лица. Тако је могуће да се у кривичном поступку на
основу вештачења утврди да је окривљено одговорно лице имало право на
одбитак ПДВ-а који је користио, а због кривичног дела пореске утаје и
поднета кривична пријава, у таквим ситуацијама ни правно лице у прекршајном поступку не може да буде оглашено одговорним. Уколико би против правног лица била донета осуђујућа пресуда, а накнадно у кривичном
поступку одговорно лице било ослобођено за исто дело, то би могао да
буде основ за подношење Захтева за понављање поступка.
Прекршајне санкције
Законом су прописане санкције које се могу изрицати у прекршајном поступку, а то су казне, казнени поени, опомена, заштитна мера и
васпитне мере. Надаље су законом прописане врсте казни, као и начин
њиховог прописивања у другим законским и подзаконским актима, као и
надлежност за прописивање, с обзиром на правну снагу прописа у којима
је одређен прекршај за одређивање појединих врста казни.
У свакодневном раду судија у прекршајном поступку веома је
важна одредба члана 36. ст. 3. Закона, која одређује услове за изрицање
казне затвора у ситуацији када су ова казна и новчана казна алтернативно прописане. Дајући разлоге за изрицање ове, теже по врсти санкције, првостепене судије често наводе поврат, односно досадашњу пре289
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кршајну кажњаваност или кривичну осуђиваност, материјалне или
породичне прилике окривљеног, а ове околности утичу првенствено на
одмеравање дужине трајања или висине износа казни, а не за опредељивање за казну тежу по врсти. Суд је у описаној ситуацији, опредељујући се за казну затвора, дужан да или образложи постојање тежих
последица проузрокованих прекршајем, или да образлаже већи степен
кривице (умишљај) код учиниоца. У пракси су најчешћи прекршаји где
је прописана новчана казна алтернативно са казном затвора прекршаји
из области јавног реда и мира, нпр. члан 9. став 1. Закона о јавном реду
и миру где се теже последице могу образлагати наступањем телесних
повреда код другог лица или узнемиравањем јавности у већем обиму, а
у сваком случају прекршај вршења насиља над другим може се извршити само умишљајно.
Највише полемике и недоумица у поглављу о прекршајним санкцијама је постојало, и даље постоји, око примене члана 39. Закона. Ова
одредба установљава обавезу прописивања у другим законима, уредбама и одлукама локалних самоуправа новчаних казни за прекршаје у
датим границама. Она наиме, одређује опште минимуме и максимуме
новчаних казни за поједине врсте субјеката прекршајне одговорности,
односно за физичко или одговорно лице, за правно лице или за предузетника, у ситуацији када су казне прописане актима државних органа законом или уредбом. С друге стране прописује износе новчаних казни
по издатом прекршајном налогу, колике и какве се могу прописати одлукама локалних самоуправа и прописивање казни за прекршаје из појединих области.
У највећем броју других прописа којима су одређени прекршаји,
распони новчаних казни за поједине прекршаје (тзв. посебни минимуми и
максимуми), се крећу у оквиру општег распона прописаног овом одредбом. Међутим, не мали је број прописа са новчаним казнама за поједине
прекршаје чији је минимални износ испод општег минимума, или је казна
прописана тако што је одређен само њен максимални износ. Имајући у
виду ову неусклађеност прописа поставља се питање коју казну изрицати
у оваквим ситуацијама.
Прекршајни апелациони суд је на седници свих судија одржаној
05.07.2012. године, када је био на снази Закон о прекршајима који је
објављен у ''Службеном гласнику РС'' бр. 101/05, 116/08 и 111/09, а који
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је ову материју уређивао чланом 35. тадашњег закона, изнео правно
схватање које гласи: ''У ситуацији када је прописом новчана казна прописана ''до'', односно када је прописана само максимална новчана казна,
приликом изрицања исте суд је у обавези да се придржава граница
законске мере новчане казне из члана 35. Закона о прекршајима''. У
образложењу овог правног схватања је наведено: ''Уколико је прописом
предвиђен посебан минимум казне који је испод општег минимума новчане казне из члана 35. Закона о прекршајима, казна се може изрећи у
распону прописане новчане казне тим посебним прописом''. Овако заузето схватање са једне стране уважава чињеницу да су Закон о прекршајима и други закони којима су прописане новчане казне за прекршаје акти
исте правне снаге, те да се стога без обзира на неусклађеност прописа,
уколико су минималне новчане казне тим прописима мање од оне која је
прописана Законом о прекршајима, треба поштовати те друге прописе.
Оно чиме се Прекршајни апелациони суд у доношењу овог схватања
такође руководио, то је уједначено поступање како првостепених судова, тако можда још више Прекршајног апелационог суда, чиме се обезбеђује једнакост грађана пред законом.
Но, и овакво решење Прекршајног апелационог суда се може ставити под знак питања, нарочито имајући у виду одредбе о ублажавању
казне која прописује да се казна може ублажити до минималног износа
прописаног чланом 39. Закона. Због тога се по мишљењу аутора овог
рада, заузимањем оваквог правног схватања, у одређеној мери обезвређује
институт ублажавања новчаних казни.
Излаз из ове ситуације свакако треба тражити у подношењу предлога за оцену уставности одредби појединих закона које нису усклађене
са Законом о прекршајима као системским законом, о чему је у овом раду
раније било речи, и због чега се нарушава јединство правног поретка прописано чланом 4. Устава Републике Србије. Примера за ову неуједначеност има много, тако нпр. члан 82. Закона о странцима (''Службени гласник РС'' број 97/2008) прописује новчану казну у распону од 20.000,00 до
100.000,00 динара за правно лице, уколико не пријави боравак странца у
року од 24 часа од часа пружања услуге смештаја. Чланом 39. став 1. тачка 2. Закона о прекршајима прописан је општи минимум и максимум за
правна лица који је у распону од 50.000,00 до 2.000.000,00 динара.
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Други карактеристичан пример би био однос става 4. члана 39.
Закона са чланом 292. Царинског закона. Став 4. наведеног члана Закона о
прекршајима гласи: "Изузетно од одредаба става 1. овог члана, за прекршаје из области јавних прихода, јавног информисања, царинског, спољнотрговинског и девизног пословања, животне средине, промета роба и
услуга и промета хартијама од вредности законом се могу прописати
казне у сразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе,
вредности робе или друге ствари која је предмет прекршаја, али не више
од двадесетоструког износа тих вредности с тим да не прелази петоструки износ највећих новчаних казни које се могу изрећи по одредби
става 1. овог члана." Са друге стране чланом 292. Царинског закона за
правно, физичко лице и предузетника прописана је казна која је у распону
од једноструког до четвороструког износа вредности робе која је предмет
прекршаја. Због неусклађености прописа остаје отворена дилема коју
казну изрећи физичком лицу ако је вредност робе више милиона динара, а
максимална казна која му се може изрећи 750.000 динара. На ово питање,
чини се нема, нити може бити одговора са аспекта примене прописа. Једино могуће решење је у хармонизацији истих.
Оваквих примера има у више закона и ова врста неусклађености
нажалост није реткост.
Чланом 42. Закона уређена су правила о одмеравању казне. Ова
одредба се у пракси прекршајних судова најчешће неправилно користи,
јер један број судија изриче или новчану казну у минимално прописаном
износу, а образлажући одлуку о казни набрајају олакшавајуће и отежавајуће околности преписујући део одредбе члана 42. Закона. Са друге стране
један број судија применом члана 43. Закона изврши ублажавање изречене новчане казне са разлозима из члана 42. који су разлози за одмеравање
казне у границама посебног минимума и максимума за тај прекршај.
Надаље, примећено је да поједине судије окривљеном изрекну казну у
минимално прописаном износу, а наводе већи број отежавајућих околности. Пошто су жалбе на овакве одлуке претежно у корист окривљених,
Прекршајни апелациони суд нема могућност измене изречених новчаних
казни због постојања забране преиначења на горе прописане чланом 96.
Закона. Првостепени судови су у обавези да околности из члана 42. Закона конкретизују на окривљеног против кога се поступак води и да на тај
начин изврше индивидуализацију казне. Дакле није довољно набрајање
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материјалних и породичних прилика, него је неопходно истаћи да је
окривљени нпр. ожењен и отац троје млдб деце, његове конкретне имовинске прилике и слично.
Када је у питању институт ублажавања казне поред онога што је
већ речено, неопходно је истаћи да се проблем ублажавања изречене новчане казне јавља у ситуацијама када је за поједине прекршаје прописана
новчана казна у минималном износу која је испод општег минимума прописаног чланом 39. Закона о прекршајима. Тада је, а имајући у виду
одредбу тачке 1. члана 43. Закона, немогуће применити овај институт.
Неправилна примена одредаба о стицају (члан 45. Закона) се најчешће огледа у томе што се појединачне казне за прекршаје не утврђују,
него се изричу, а јединствена казна се такође изриче због чега је изрека
пресуде неразумљива.
Чланом 45. Закона уређена је материја реалног стицаја, дакле
ситуација када је учинилац са више радњи остварио бића више прекршаја.
Поред реалног стицаја у пракси су познати и случајеви привидног стицаја,
односно ситуација када су остварена бића два или више прекршаја али се
сматра да постоји један прекршај. Привидни реални стицај постоји када је
између више извршених прекршаја постоји однос специјалитета,
консумпције и супсидијаритета. Пример за постојање односа специјалитета постоји код прекршаја из члана 330. став 1. тачка 1. и тачка 8. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима и тада се сматра да је учињен само
прекршај из члана 330. став 1. тачка 1. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима. О овом питању је на седници свих судија 27.05.2016. године
заузето правно схватање. Мишљење је аутора овог рада, да исти однос
постоји (један прекршај) између прекршаја из члана 330. став 1. тачка 1. и
тачка 6. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (када возач управља
возилом у време када је искључен из саобраћаја).
Казнени поени
Код ове врсте прекршајне санкције такође је занимљив однос
између члана 48. став 1. Закона о прекршајима и члана 323. Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Наиме, члан 48. став 1. гласи: "За прекршај против безбедности саобраћаја на путевима законом се могу прописати казнени поени у распону од 1 до 25. Ова одредба је другачија и угра293
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ђена је у Закон о прекршајима који се примењује од 2014. године, дакле
након доношења Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Стога се
код судија јавила недоумица имајући у виду да је Законом о безбедности
саобраћаја на путевима прописано да се могу изрећи казнени поени у
распону од 1 до 18, уколико применом члана 49. Закона о прекршајима
збир утврђених казнених поена буде већи од 18 по мишљењу аутора овог
рада окривљеном се у изреци пресуде изриче збир од 18 казнених поена.
Ово из разлога што Закон о безбедности саобраћаја на путевима (који
регулише ову материју) прописивањем максималних 18 казнених поена
није у супротности са члановима 48. и 49. Закона о прекршајима, као и
због тога што се управо са 18 казнених поена возачу одузима возачка
дозвола због несавесности и враћа му се након истека одређеног времена
под законом прописаним условима.
Заштитне мере
Прекршајне санкције чија је сврха отклањање услова који омогућавају или подстичу учиниоца на извршење новог прекршаја могу се прописати законом или уредбом. Било је покушаја да се, противно Закону о
прекршајима, заштитна мера пропише одлукама локалних самоуправа,
али се на сву срећу од тога одустало.
Чланом 52. став 1. Закона таксативно су побројане заштитне мере
које се за прекршај могу законом или уредбом прописати. Ово значи да је
правило да би се учиниоцу прекршаја могла изрећи, заштитна мера мора
бити прописана посебним законом којим је прекршај предвиђен. Изузетак
од овог правила је садржан у ставу 2. овог члана Закона којим је прописано да се поједине заштитне мере могу изрећи учиниоцу прекршаја и када
нису предвиђене посебним прописом, а под условима из Закона о прекршајима. То су заштитне мере одузимања предмета, обавезног лечења
зависника од алкохола и других психоактивних супстанци, обавезно психијатријско лечење, забрана приступа оштећеном, објектима или месту
извршења прекршаја и удаљење странаца са територије Републике Србије. Ова одредба је била коришћена у поступцима због прекршаја из претходног Закона о јавном реду и миру, када је окривљенима изрицана
заштитна мера забране приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја иако иста тим законом није била предвиђена.
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Заштитне мере се по правилу изричу уз казну, опомену или васпитну меру, а Обавезно психијатријско лечење као заштитна мера се
самостално изриче неурачунљивом учиниоцу прекршаја.
Најчешће изрицане заштитне мере у пракси прекршајних судова
су свакако Одузимање предмета и Забрана управљања моторним возилом.
Неусклађеност одредби Закона о прекршајима и Царинског закона
постоји и када је у питању одузимање предмета. Тако, на основу члана 54.
став 2. Закона, суд је у обавези да у изреци одлуке одреди поступање са
предметима након њиховог одузимања. Закон прописује три начина
поступања: уништење, продаја и предаја надлежном органу. Највеће дилеме у пракси судија постоје у царинским предметима. Стога често прибегавају одлуци да предмете предају царини као заинтересованом органу, што
није у потпуности у складу са Законом, јер се као заинтересовани орган
сматра на пример, музеј уколико су у питању уметнички предмети или
здравствена установа код ортопедских помагала и слично. Овакве одлуке
се доносе јер Управа царина као овлашћени подносилац у захтевима по
правилу пропушта да истакне предлог о поступању са одузетом робом, па
тек након правоснажности такве одлуке у поступку извршења се обрате
суду тражећи да се пресуда измени, што, наравно није могуће.
Надаље, чланом 298. став 4. Царинског закона је прописано да
роба која је предмет царинског прекршаја, за коју је прописана заштитна
мера одузимања предмета, одузеће се и у случају ако је прекршајни
поступак обустављен зато што је учинилац у време извршења прекршаја
био малолетан или се против учиниоца није могао водити поступак зато
што је учинилац био недоступан или непознат царинском органу или
због постојања других законских сметњи, осим у случају наступања
апсолутне застарелости. Из наведене одредбе произилази да се предмети одузимају код прекида поступка (учинилац недоступан или непознат), што у прекршајном поступку не треба чинити, јер се прекидом не
окончава поступак, као и због тога што оваква могућност не произилази
из одредбе члана 54. Закона. Притом из одредбе става 5. члана 54. Закона о прекршајима, који прописује одузимање предмета када се прекршајни поступак не заврши осуђујућом пресудом, произилази да се предмети
могу одузети и када се прекршајни поступак оконча обуставом због
застарелости. Прекршајни судови у тим ситуацијама одлучују о одузетим предметима и уколико су испуњени прописани услови (разлози без295
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бедности или морала) посебним решењем одузимају предмете прекршаја, без обзира на цитирану одредбу Царинског закона.
Застарелост
Застарелост као институт свих казнених па и прекршајног поступка представља губитак права државних органа да воде прекршајни поступак, изрекну и изврше прекршајну санкцију према учиниоцу прекршаја
услед протека одређеног временског периода који почиње да тече од
извршења прекршаја.
У прекршајном праву постоје два облика застарелости и то су
застарелост покретања и вођења прекршајног поступка и застарелост
извршења казне и заштитне мере.
Чланом 84. Закона о прекршајима у ст. 1-3. прописан је општи рок
застарелости, случајеви када застарелост покретања и вођења прекршајног поступка не тече и прекид застарелости. У пракси прекршајних судова се појавило питање да ли до прекида застарелости долази у ситуацији
уколико се захтев за покретање прекршајног поступка није могао поднети
у року од једне године због тога што се поводом истог догађаја пред надлежним тужилаштвом води тужилачка истрага, те је кроз одлуке Прекршајног апелационог суда изражено схватање да тада застарелост наступа
јер се она према ставу 3. члана 84. прекида сваком процесном радњом
надлежног суда која се предузима ради вођења прекршајног поступка. У
конкретном случају радње од стране суда нису предузимане због чега
застарелост није прекидана.
Карактеристичан је став 5. члана 84. Закона који прописује изузетке од општег рока застарелости који се односе на прекршаје из таксативно
наведених области када се посебним законом може прописати дужи рок
застарелости. Дакле, овом одредбом Закон о прекршајима даје могућност
да се другим законима пропише дужи рок застарелости што значи да у
овом случају не важи аутоматизам продуженог рока застарелости него је
неопходно да се исти законом пропише. Тако нпр. Законом о прекршајима
за област заштите животне средине прописана је могућност да се пропише дужи рок застарелости, а у великој већини закона из ове области није
предвиђен дужи рок, сем Закона о заштити и одрживом коришћењу
рибљег фонда где је прописан рок застарелости у трајању од три односно
шест година.
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У ставу 5. наведеног члана Закона критеријум за прописивање
дужег рока застарелости је област прекршаја. С друге стране чланом
114б Закона о пореском поступку и пореској администрацији дужи рок
застарелости везује се за поступак за који је Пореска управа овлашћена да
подноси захтев за покретање прекршајног поступка, што свакако није
исти критеријум. Ово код судија прекршајних судова ствара недоумице у
поступцима поводом прекршаја из закона који нису из области јавних
прихода када је само за поједине прекршаје овлашћени подносилац захтева за покретање прекршајног поступка Пореска управа. То би нпр. био
прекршај из члана 50. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, јер овај пропис не спада у
област јавних прихода и финансија него социјалне заштите и професионалне рехабилитације ове категорије лица. Прекршајни апелациони суд је
на становишту да за овај прекршај важи општи рок застарелости од једне
године.
Такође се поставља питање да ли за прекршај из других закона
који спадају у област јавних прихода и финансија и захтеве подноси
Пореска управа (нпр. Закон о фискалним касама) важи дужи рок застарелости обзиром да у тим законима тај дужи рок застарелости није прописан. Поводом овога је Врховни касациони суд у више одлука заузео становиште да за прекршај из овог закона важи општи рок застарелости.
У последње време посебан проблем чини однос става 8. члана 84.
Закона са одредбама неких других закона у којима су прописани прекршаји. Наиме, из става 8. произилази да се прекршајни налог не може издати
уколико протекне једна година од дана када је прекршај извршен. Са друге стране одредба члана 305. став 2. Царинског закона мимо цитиране
одредбе Закона о прекршајима прописује да је рок застарелости покретања и вођења поступка за издавање прекршајног налога три године. Исто
тако последњим изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији од 28.04.2018. године измењеним чланом 114б Закона, рок
застарелости за издавање прекршајног налога износи пет година. Ове очигледне колизије закона стварају проблеме у свакодневном раду судија
прекршајних судова због чега је на седници свих судија Прекршајног апелационог суда од 20.07.2018. године одлучено да се Уставном суду поднесе предлог за оцену уставности члана 305. став 2. Царинског закона из
разлога нарушавања јединства правног поретка због неусаглашености
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закона међусобно. Остаје нам да се надамо да ће ова дилема одлуком
Уставног суда бити брзо разрешена.
За разлику од застарелости покретања и вођења прекршајног
поступка, много мање дилеме и нелогичности постоје код одредаба о
застарелости извршења казне и заштитне мере. Општи рок застарелости
извршења је једна година од дана правоснажности пресуде. Застарелост
наступа за сваку санкцију понаособ и може се десити да је застарело извршење казне а заштитне мере није и обрнуто. Одељење судске праксе Прекршајног апелационог суда је дилему једног прекршајног суда везано за
извршење заштитне мере одузимања предмета у царинском поступку
поставило питање да ли се сматра да је дошло до застарелости извршења
ове заштитне мере јер аутомобил у року од две године од дана правоснажности пресуде који је био одузет није продат, односно није окончано
поступање са одузетим предметима у складу са изреком правоснажне пресуде. Одговор судске праксе Прекршајног апелационог суда је да до
застарелости извршења у овој и другим сличним ситуацијама није дошло,
имајући у виду да је заштитна мера у суштини извршена оног момента
када је пресуда којом је заштитна мера изречена постала правоснажна а
поступање са предметима није од утицаја на застарелост извршења ове
заштитне мере.
Закључак
Околност да су прекршаји прописани у око 300 закона и још
већем броју подзаконских аката представљају тешкоћу у раду судија прекршајних судова. Још већи проблем у примени представља неусклађеност
ових одредби са Законом о прекршајима, због чега се основано поставља
питање који закон применити. Често нејасне одредбе у тим прописима
захтевају непрестано тумачење, давање мишљења и заузимање правних
схватања од стране Прекршајног апелационог суда.
Надлежни законодавни орган би морао да се позабави овим неусклађеностима, а нама остаје да у већој мери користимо своје законско
право да од Уставног суда тражимо како оцену уставности закона, тако и
законитости подзаконских аката којима су предвиђени прекршаји, како би
се обезбедило начело јединства правног поретка прописано чланом 4.
Устава Републике Србије.
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У раду су коришћени релевантни прописи:
1. Закон о прекршајима -"Службени гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016;
2. Кривични законик - "Службени гласник РС", бр. 85/2005, .... 94/2016;
3. Закон о безбедности саобраћаја на путевима - "Службени гласник РС", бр. 41/2009, ....
24/2018, 41/2018;
4. Закон о јавном реду и миру - "Службени гласник РС", бр 6/2016, 24/2018;
5. Царински закон - "Службени гласник РС", бр. 18/2010,...113/2018;
6. Закон о пореском поступку и пореској администрацији - "Службени гласник РС", бр.
80/2002 ... 30/2018;
7. Закон о странцима - "Службени гласник РС", бр. 97/2008;
8. Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима - "Службени гласник РС", бр. 96/2015
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Милорад Вукајловић,
судија Прекршајног апелационог суда

ОДНОС ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ
И ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА
И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОДЛУКЕ
ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Увод
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма је
објављен у Службеном гласнику Републике Србије број 113/17 од
07.12.2017. године, ступио је на снагу 25.12.2017. године, а примењује се
од 01.04.2018. године, док је Закон о девизном пословању објављен у Службеном гласнику Републике Србије бр. 62/06, 31/11, 93/12, 119/12, 139/14
и 30/18, ступио је на снагу 27.07.2006. године, од када се, са изменама и
допунама и примењује.
Закон о девизном пословању уређује плаћања, наплаћивања и преносе између резидената и нерезидената у страним средствима плаћања и у
динарима; плаћања, наплаћивања и преносе између резидената у страним
средствима плаћања; куповину и продају средстава плаћања између резидената и нерезидената, као и куповину и продају страних средстава плаћања између резидената; једностране преносе средстава плаћања из Републике Србије и у Републику, који немају обележја извршења посла између
резидената и нерезидената; текуће и депозитне рачуне резидената у иностранству и резидената и нерезидената у Републици Србији и кредитне
послове у Републици у девизама и кредитне послове са иностранством, а
са друге стране Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма прописује радње и мере које се предузимају ради спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма, а тим Законом је уређена и
надлежност Управе за спречавање прања новца и надлежност других
органа за спровођење одредаба овог Закона, а полазећи од одредбе члана
2. истог Закона којима се дефинише шта се све у смислу тог Закона сма300
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тра прањем новца дало би се закључити да је у питању низ радњи којима
је заједничко то што су везане за имовину која је стечена извршењем кривичног дела, док се финансирање тероризма сматра обезбеђивање или
прикупљање имовине или покушај њеног обезбеђивања или прикупљања
а у намери да се користи или сазнањем да може бити коришћена у целости или делимично за извршење терористичког акта; од стране терориста
и од стране терористичких организација.
За праксу прекршајних судова однос ова два закона је првенствено
интересантан због тога што прописују један прекршај физичког лица са
фактички идентичним обележјем за које прекршаје су прописане различите казне, а уз то један од тих закона уопште не прописује изрицање
заштитне мере као додатне прекршајне санкције, док други прописује
њено обавезно изрицање, а управо изрицање ове додатне прекршајне
санкције је предмет нашег интересовања, како у светлу домаћих прописа
тако и у светлу већ донетих пресуда Европског суда за људска права.
Независно од тога однос ова два закона је интересантан и због
тога што се битно разликују и у погледу рокова застарелости за покретање и вођење прекршајног поступка.
Важне одредбе домаћег законодавства
и пракса прекршајних судова
Сам Закон о девизном пословању у члану 63. став 1. тачка 14. прописује да ће се за прекршај казнити нерезидент физичко лице ако не
поступи у складу са прописом Народне банке Србије који уређује ближе
услове за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из
иностранства, те упућује на одредбу члана 31. тог закона.
Чланом 31. наведеног закона је прописано да Народна банка Србије прописује ближе услове за личне и физичке преносе средстава плаћања
у иностранство и из иностранства.
Одлуком о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (''Службени гласник РС'' бр. 67/06,
52/08 и 18/09) прописани су ближи услови за личне преносе средстава
плаћања из Републике Србије у иностранство и из иностранства, који
немају обележја извршења посла, као и за физичке преносе средстава плаћања из Републике и у Републику и у смислу тачке 11а. наведене Одлуке
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нерезидент физичко лице може слободно уносити у Републику ефективни
страни новац, с тим што је дужан да износ већи од 10.000 евра, односно
противвредност у другој страној валути пријави надлежном царинском
органу који му о томе издаје потврду.
Тачком 12. наведене Одлуке је прописано да нерезидент физичко
лице може износити у иностранство ефективни страни новац до износа од
10.000 евра, односно противвредност у другој страној валути, а ако овај
нерезидент истовремено у иностранство износи динаре и ефективни страни новац – укупан износ тих средстава не може прећи 10.000 евра, односно противвредност у другој страној валути, а став 2. наведене тачке
дозвољава нерезиденту физичком лицу да може износити у иностранство
ефективни страни новац изнад износа од 10.000 евра који је пријавио при
уласку у Републику Србију на основу потврде о уношењу ефективног
страног новца у Републику, коју обезбеђује и оверава царински орган,
затим новац који је подигао са девизног рачуна или девизне штедне књижице код банке у Републици а на основу потврде банке, те новац који је
стекао продајом динара добијених претходним коришћењем платне картице у Републици, а на основу потврде мењача.
Надаље, тачком 9. став 1. наведене Одлуке је прописано да резидент – физичко лице слободно уноси у Републику ефективни страни
новац, а ставом 2. те тачке је прописано да је резидент дужан да надлежном царинском органу при уласку у Републику пријави износ ефективног страног новца који прелази износ утврђен законом којим се уређује
спречавање прања новца.
Казнена одредба члана 62. став 1. тачка 18. истог закона је идентична са одредбом члана 63. став 1. тачка 14, само се она односи на резиденте, тј. на физичка лица која имају пребивалиште у Републици Србији,
осим физичких лица која имају боравак у иностранству дужи од годину
дана.
Из поменутих одредаба овог Закона и Одлуке Народне банке
Србије произлази да и резидент и нерезидент у Републику Србију могу
слободно уносити износе преко 10.000 евра или ефективни страни новац у
другој страној валути, али под условом да износ ефективног страног новца који прелази 10.000 евра пријави надлежном царинском органу, а са
друге стране, нерезидент ту количину ефективног страног новца који је
унео у Републику Србију може и изнети из Републике Србије, наравно уз
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потврду о уношењу у Републику, док резидент из Републике Србије, бар
према одредби тачке 10. наведене Одлуке, не може износити ефективни
страни новац преко износа од 10.000 евра.
Како је већ речено, кршење ових одредаба Закона и Одлуке
Народне банке Србије је прописано као прекршај за резидента у члану 62.
став 1. тачка 18. Закона о девизном пословању, док је за нерезидента то
као прекршај прописано у члану 63. став 1. тачка 14. истог закона, а за оба
прекршаја је прописано изрицање новчане казне у износу од 5.000,00 до
150.000,00 динара.
Надаље, одредбама члана 64. став 1. истог закона је прописано да
ће се за прекршај из чл. 59. до 63. овог закона, поред новчане казне изрећи
и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или су били
намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја, а
ставом 2. истог члана је прописано да се изузетно од одредбе става 1. овог
члана може извршити делимично одузимање предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја, ако побуде или друге околности под којима је прекршај
извршен указују да није оправдано да се предмет одузме у целини, док
став 3. наведеног члана Закона допушта изрицање заштитне мере иако
казна за прекршај није изречена, затим ако се поступак за прекршај не
може водити јер је учинилац био недоступан или непознат органу надлежном за вођење поступка или ако је учинилац у време извршења прекршаја био малолетан, као и због постојања других законских сметњи, што
практично значи да је код ових прекршаја одузимање ефективног страног
новца обавезно, с тим да закон, под изузетним условима дозвољава делимично одузимање али свакако налаже изрицање ове заштитне мере, тј. бар
делимично одузимање девиза, а чак дозвољава изрицање ове заштитне
мере и уколико казна за прекршај није изречена, као и у другим случајевима наведеним у ставу 3. наведеног члана (одредба става 3. наведеног
члана је по мом личном налажењу прилично спорна јер је заштитна мера
одузимања предмета прекршајна санкција за чију примену је по правилу
потребно утврдити одговорност окривљеног).
С друге стране, чланом 86. Закона о спречавању прања новца и
финансирања тероризма је прописано да свако физичко лице које прелази државну границу и при том носи физички преносива средства плаћања у износу од 10.000 евра или више у динарима или страној валути,
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дужно је да то пријави надлежном царинском органу, а кршење ове
законске одредбе је за физичко лице прописано као прекршај у члану
120. став 5. наведеног закона, с обзиром да је том законском одредбом
прописано да ће се за прекршај казнити физичко лице новчаном казном
у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара ако надлежном царинском
органу не пријави физички преносива средства плаћања у износу од
10.000 евра или више у динарима или страној валути које преноси преко
државне границе.
Овај Закон за овај прекршај не прописује обавезно изрицање
заштитне мере одузимања предмета, тј. девиза, чак таква могућност није
ни предвиђена овим Законом, наравно, то не значи да прекршајни суд
такву заштитну меру не може изрећи с обзиром да је одредбом члана 54.
став 1. Закона о прекршајима прописано да се предмети који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или који су настали
извршењем прекршаја могу одузети од учиниоца прекршаја.
Дакле, прекршаји из члана 62. став 1. тачка 18. и из члана 63. став
1. тачка 14. Закона о девизном пословању са једне стране и прекршај из
члана 120. став 5. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма са друге стране имају фактички идентична обележја, тј. уношење
ефективног страног новца у Републику Србију у износу од преко 10.000
евра и више, који износ није пријављен надлежном органу, односно преношење преко државне границе таквих износа који нису пријављени
царинском органу.
Упоређујући казнене одредбе члана 62. став 1. тачка 18. и члана
63. став 1. тачка 14. Закона о девизном пословању са једне стране и казнену одредбу члана 120. став 5. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма са друге стране очито је да су казне различите и да је
Закон о девизном пословању строжији јер прописује не само већи максимум прописане казне већ и обавезно изрицање заштитне мере одузимања
предмета, тј. одузимање ефективног страног новца који је предмет прекршаја, међутим у пракси прекршајних судова се по правилу примењивао
Закон о девизном пословању (подносиоци су своје захтеве усмеравали на
овај Закон), те су изрицане заштитне мере, и то углавном одузимање
целокупног износа новца који је предмет прекршаја (пресуда Прекршајног суда у Шапцу Пр.бр. 10739/17 од 27.12.2017. године потврђена пресудом Прекршајног апелационог суда број 456/18 од 11.01.2018. године,
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пресуда Прекршајног суда у Сремској Митровици, Пр.бр. 3276/17 од
11.11.2017. године – одузето 129.200 евра а потврђена пресудом Прекршајног апелационог суда број 22971/17 од 24.11.2017. године, пресуда
Прекршајног суда у Сенти Пр.бр. 3862/15 од 28.06.2016. године – одузето
274.600 евра а потврђена пресудом Прекршајног апелационог суда број
14312/16 од 02.08.2016. године).
Посебно је интересантна пресуда Прекршајног суда у Сенти
Пр.бр. 3862/15 од 28.06.2016. године јер је у том предмету захтев за
покретање прекршајног поступка био усмерен на Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, а прекршајни суд је, с обзиром да
није везан за предлоге и оцену у погледу правне квалификације прекршаја
већ само за чињенични опис прекршаја који је предмет поднетог захтева,
окривљеног прогласио одговорним за прекршај из Закона о девизном
пословању и изрекао заштитну меру одузимања целокупног износа ефективног страног новца који је предмет прекршаја у износу од 274.600,00
евра и управо се та преквалификација са једног закона на други и изрицање заштитне мере жалбом и нападало, а Прекршајни апелациони суд је
жалбу одбио и потврдио првостепену пресуду полазећи од чл. 1. и 2. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и, само у овом
раду, поједностављено речено, закључио да преносива средства плаћања
која су нађена код окривљеног не представљају имовину која је стечена
извршењем кривичног дела и да је прекршајни суд ваљано, уместо одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма применио одредбе Закона о девизном пословању.
Иако пракса прекршајних судова углавном иде за тим да се изриче заштитна мера одузимања целокупног износа ефективног страног
новца који је предмет прекршаја, не може се рећи да је то увек и само
тако, а примера ради пресудом Прекршајног суда у Сенти Пр.бр. 3017/16
од 19.04.2018. године је од окривљеног, који је као нерезидент износио
непријављених 40.915,00 евра трајно одузето 20.915,00 евра, док му је
применом члана 64. став 2. Закона о девизном пословању враћено
20.000,00 евра (на пресуду је изјављена жалба подносиоца захтева –
није правоснажна), затим пресудом истог суда Пр.бр. 1886/17 од
12.10.2017. године окривљеном који је као нерезидент износио непријављених 16.300,00 евра одузето је 810,00 евра а враћено 15.390,00
евра, потом исти суд је својом пресудом Пр.бр. 7749/15 од 13.04.2016.
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године од окривљеног који је као нерезидент износио недозвољених
4.000,00 евра одузео 200,00 евра а окривљеном је враћено 3.800,00
евра, затим је пресудом Прекршајног суда у Суботици, Пр.бр. 4743/17
од 31.01.2018. године, окривљеном је, који је као резидент у Републику
Србију уносио непријављених 18.500,00 евра, враћено 17.850,00 евра а
одузето 650,00 евра.
Одредба члана 64. став 2. Закона о девизном пословању у пракси
прекршајних судова је прилично спорна, не толико у смислу утврђивања
побуда и околности под којима је прекршај извршен и чињенице да није
оправдано да се предмет одузме у целини, већ због чињенице да не
постоји ни описно дефинисан критеријум за утврђивање количине ефективног страног новца који се по одредбама члана 64. овог закона мора
одузети, а која количина се може вратити, а ово је значајније тим пре
што се неретко ради о ефективном страном новцу који се уноси или
износи из Републике у износима од пар десетина а некада и пар стотина
хиљада евра па и више, па је хипотетички могуће нпр. од износа од
100.000,00 евра одузети пар десетина или пар стотина евра а остатак
вратити, или пак обрнуто, а лично сам склон да, због у закону употребљеног израза ''делимично одузимање'' закључим да се ради о количинама које су мање од половине износа који је предмет прекршаја, дакле,
под условом да су испуњени услови из члана 64. став 2. Закона о девизном пословању да би требало већи део ефективног страног новца вратити окривљеном.
Но, вратимо се одредби члана 64. став 1. Закона о девизном пословању и пракси прекршајних судова, па и пракси Прекршајног апелационог
суда у ситуацијама када се нпр. у Републику Србију уноси ефективни
страни новац који није пријављен царинским органима а ради се о износима од пар десетина или пар стотина хиљада евра и наведену законску
одредбу посматрајмо нешто шире, тј. у контексту Устава Републике
Србије, а тиме и опште прихваћеним правилима међународног права и
потврђеним међународним уговорима који су саставни део правног поретка Републике Србије.
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Важне одредбе Устава Републике Србије и члан 1. Протокола
1. Конвенције о људским правима и основним слободама
Одредбом члана 145. став 2. Устава Републике Србије је прописано да се судске одлуке заснивају на Уставу, закону, потврђеном међународном уговору и пропису донетом на основу закона, а чланом 58.
Устава Републике Србије је прописано да се јемчи мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона, да право
својине може бити одузето или ограничено само у јавном интересу утврђеном на основу закона, уз накнаду која не може бити нижа од тржишне,
да се законом може ограничити начин коришћења имовине, да је одузимање или ограничење имовине ради наплате пореза и других дажбина
или казни дозвољено само у складу са законом, док је чланом 18. став 1.
Устава прописано да се људска и мањинска права зајемчена Уставом
примењују непосредно, а ставом 2. истог члана Устава је прописано да
се Уставом јемче и као таква непосредно примењују људска и мањинска
права зајемчена општеприхваћеним правилима међународног права,
потврђеним међународним уговорима и законима, а законом се може
прописати начин остваривања ових права само ако је то Уставом изричито предвиђено, или ако је то неопходно за остварење појединог права
због његове природе, при чему закон ни у ком случају не сме да утиче на
суштину зајемченог права.
С друге стране, чланом 1. Протокола 1. Конвенције о људским
правима и основним слободама је прописано да свако физичко или правно
лице има право на мирно уживање свога власништва и да се нико не сме
лишити свог власништва, осим у јавном интересу, и то само уз услове
предвиђене законом и општим начелима међународног права.
Пресуде Европског суда за људска права
Управо овом проблематиком се бавио и Европски суд за људска
права у својим предметима ''Габрић против Хрватске'' (пресуда од
05.02.2009. године) и ''Исмаилов против Русије'' (пресуда од 06.11.2008.
године).
У пресуди ''Габрић против Хрватске'', поједностављено речено,
према чињеницама, цариници су претражили окривљену и пронашли
30.500,00 немачких марака и запленили јој 20.000,00, док су јој дозволили
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да задржи 10.500,00 немачких марака које није требала пријавити а у
записнику састављеном на лицу места је наведено да је окривљена обавестила царинике да је новац добила путем банковног зајма у Немачкој и да
га је носила назад тамо. Окривљена је пред Девизним инспекторатом
Министарства финансија проглашена кривом, те новчано кажњена, а
истовремено јој је изречена заштитна мера одузимања 20.000,00 немачких
марака, при чему је окривљена на наведену одлуку изјавила жалбу те приложила доказе да је на основу уговора о зајму примила нешто преко
38.000,00 немачких марака у сврху куповине стана, а Високи прекршајни
суд Републике Хрватске је жалбу одбио и првостепену пресуду потврдио.
У својој представци Европском суду за људска права поднеситељица је
приговарала да је одлука домаћих власти у прекршајном поступку којом
јој је изречена новчана казна и одузето 20.000,00 немачких марака зато
што није пријавила тај износ на царини, прекомерна и да јој је стога том
одлуком повређено право власништва, док је Влада Хрватске, између
осталог тврдила да је одузимање новца као санкција за прекршај прописана законом, да олакшавајуће околности нису биле таквог карактера да би
оправдале и изузетак од обавезе одузимања непријављене своте новца, те
да сама чињеница да је новац законитог порекла не мора нужно значити
да је био намењен у законите сврхе.
Европски суд за људска права, укратко речено је оценио да је
мешање државе било законито јер је одузимање засновано на одређеним
члановима Девизног закона и Закона о спречавању прања новца, затим да
је то мешање тежило остварити легитимни циљ у општем интересу, и то
спречавање прања новца, те да је једино питање о којем суд треба да
одлучи, питање да ли је постојао разуман однос између средстава које су
власти употребиле да би постигле тај циљ и заштите права подноситељице на мирно уживање власништва, односно да ли је овим мешањем одређена поштена равнотежа између захтева општег интереса јавности и захтева заштите права подноситељице захтева на власништво и је ли је њој
наметнут несразмеран и прекомеран терет, с тим да посебно треба узети у
обзир строгост санкције.
Суд је оценио да се прекршај за који је подноситељица проглашена кривом састојао од њеног пропуштања да царинским властима пријави
20.000,00 немачких марака у готовини, затим да сам чин уношења стране
валуте у готовини у Хрватску није незаконит јер је изричито дозвољен,
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чак и износ који се могао законито пренети, односно физички носити преко хрватске границе у начелу није био ограничен, потом да законито
порекло одузете имовине није спорно, као и да подноситељица захтева
није евидентирана у казненој евиденцији, а полазећи од тога да је понашање подноситељице представке било незаконито с обзиром да је пропустила да новац пријави на царини, али не и криминално, те да је подноситељици већ била изречена новчана казна за прекршај који се састојао у
непријављивању новца на царини, то у таквим околностима није било
уверљиво доказано нити је Влада тврдила да сама та санкција није била
довољна за постизање жељеног одвраћајућег учинка и спречавање будућих повреда дужности пријављивања, због чега је одузимање целокупног
износа новца који је требало пријавити, као додатна санкција уз новчану
казну, било несразмерно јер је подноситељици захтева наметнут прекомеран терет, па је Европски суд за људска права нашао да је дошло до
повреде члана 1. Протокола 1.
У пресуди ''Исмаилов против Русије'', према чињеницама, Исмаилов је стигао у Москву из Бакуа и са собом носио 21.348,00 америчких
долара, а у царинској декларацији је пријавио само 48,00 долара, док
руски закон прописује да се свака сума која прелази износ од 10.000,00
америчких долара мора пријавити на царини, а царинским прегледом
остатак новца је откривен у његовом пртљагу. Исмаилов је оптужен за
кривично дело кријумчарења, а новац је прикључен кривичном предмету
као доказни материјал, па је Московски суд Головинског округа Исмаилова прогласио кривим, изрекао му условну затворску казну, а у погледу
новца суд је сматрао: ''Материјални доказ – 21.348,00 америчких долара
који се чувају у Централној благајни царинске службе на Шереметјеву –
биће уплаћен држави'', а скраћено речено Московски градски суд као другостепени је потврдио првостепену одлуку.
У представци Европском суду за људска права Исмаилов је тврдио да је мера трајног одузимања била незаконита, из више разлога, као и
да је новац који му је узет представљао законито имовинско средство стечено продајом стана његове покојне мајке, затим да никада није имао кривични досије, те да му је наметнут несразмеран терет, нарочито због тога
што је већ кривично кажњен и осуђен на условну затворску казну, а са
друге стране држава је тврдила да је мера трајног одузимања имала законску основу и да је подносилац представке могао да је предвиди.
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Оцена суда је да члан 1. Протокола 1. садржи три јасно разграничена правила, и то прво које наглашава неометано уживање имовине,
затим друго које се бави лишавањем имовине и поставља извесне услове у
том погледу и треће, које признаје да државе уговорнице имају право да
контролишу коришћење имовине у складу са општим интересом. Суд је
нагласио да први и најважнији услов члана 1. Протокола број 1 налаже да
би свако мешање јавног органа власти у неометано уживање имовине требало да буде ''законито'', затим да други став признаје да државе имају
право да контролишу употребу имовине применом ''закона'' а питање је да
ли је постигнута права равнотежа између захтева општег интереса заједнице и захтева у вези са заштитом основних права појединца постаје релевантно тек када се утврди да је дато мешање задовољило услов законитости, као и да није било произвољно.
Европски суд за људска права је сматрао да је конкретна мера била
заснована на домаћем праву, затим да држава има легитимни интерес а и
обавезу да примењује мере којима би открила и надгледала кретање готовог новца преко својих граница будући да велике количине готовог новца
могу да буду коришћене за прање новца, трговину дрогом, финансирање
тероризма или организованог криминала, избегавање плаћања пореза или
извршење других озбиљних финансијских кривичних дела, а мера трајног
одузимања која произлази из непријављивања готовог новца царинским
службеницима јесте дело опште сврхе законске регулативе која је осмишљена за борбу против ових кривичних дела, па стога суд сматра да је мера
трајног одузимања у складу са општим интересом заједнице, а потом је суд
процењивао да ли је постојала разумна, сразмерна мера између средстава
која су коришћена од стране органа власти у циљу обезбеђивања општег
интереса заједнице и заштите права подносиоца представке на мирно уживање своје имовине, тј. да ли је подносилац представке био изложен појединачно примењеном и прекомерном терету или не. Кривично дело за које је
Исмаилов проглашен кривим састојало се у томе што он царинским органима није пријавио 21.300,00 америчких долара у готовини које је носио са
собом, при чему чин уношења готовог страног новца у Русију није противзаконит домаћем праву, чак ни износ који се легално може пренети није
ограничен, а суд је приметио да законско порекло трајно одузетог новца
није било спорно, затим да подносилац представке није имао кривични
досије нити је био оптужен за било које друго кривично дело пре овог
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инцидента, а једино што се Исмаилову може приписати је то што он тај
новац није пријавио царинским властима.
Према мишљењу суда да би се мешање сматрало сразмерним, оно
треба да одговора тежини преступа, тачније у конкретном случају непоштовању обавезе пријављивања новца а не тежини претпостављеног преступа, као што је нпр. прање новца или избегавање плаћања пореза. Надаље, за подносиоца представке одузета свота новца је позамашна јер је
представљала целокупна средства од продаје стана, а са друге стране штета коју би подносилац представке нанео држави би била занемарљива јер
би органи власти били лишени само информације да је новац ушао у
Русију, а у таквим околностима када је Исмаилов већ био кажњен, изрицање мере трајног одузимања новца као додатне санкције је према оцени
суда било несразмерно утолико што је подносиоцу представке наметнут
индивидуалан и прекомеран терет, због чега је Европски суд за људска
права и нашао да је дошло до повреде члана 1. Протокола број 1.
Дакле, из ових пресуда Европског суда за људска права могло би
се закључити да код прекршаја ''чистог'' непријављивања уношења (или
изношења) ефективног страног новца у Републику Србију, за изрицање
заштитне мере одузимања предмета који су употребљени за извршење
прекршаја (одузимање целокупног износа ефективног страног новца) није
довољно то што налаже одредба члана 64. ст. 1. Закона о девизном пословању, већ би, бар се мени тако чини, судови оценом конкретних околности (законито или незаконито порекло новца, сврха у коју је намењен
новац, ранија кажњаваност или некажњаваност и сл.) требало да процењују да ли би таква мера, као додатна санкција представљала несразмеран и
прекомеран терет или не, тим пре што одредба члана 64. ст. 2. Закона о
девизном пословању дозвољава делимично одузимање ефективног страног новца који је предмет прекршаја.
Управо у овом правцу ишао је и Прекршајни апелациони суд у
својој пресуди Прж.бр. 4688/18 од 13.03.2018. године.
Наиме, првостепеном пресудом окривљени је проглашен одговорним због прекршаја из члана 62. став 1. тачка 18. и кажњен новчаном
казном у износу од 5.000,00 динара, а на основу члана 64. став 1. истог
закона, окривљеном је изречена заштитна мера одузимања ефективног
страног новца у износу од 95.450,00 евра. Иначе, окривљени је током
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поступка тврдио да је тај износ из Републике Србије износио да би платио
лечење своје супруге у иностранству, такве тврдње су поновљене и у жалби, уз коју је достављена и медицинска документација као и готовински
рачуни специјалистичке болнице за интерне болести, те други одговарајући докази, а жалба се позивала и на пресуду Европског суда за људска
права ''Габрић против Хрватске'', а Прекршајни апелациони суд је првостепену пресуду преиначио тако што је извршено делимично одузимање
новца, и то у износу од 20.000,00 евра, док је износ од 75.450,00 евра враћен окривљеном, а прекршајни суд се у образложењу своје одлуке руководио резоном из пресуде Европског суда за људска права те закључио да
би изрицањем заштитне мере одузимања целокупног износа од 95.450,00
евра окривљеном био наметнут прекомерни терет.
Застарелост
Независно од проблематике око изрицања заштитне мере и одлука
Европског суда за људска права, искључиво посматрана са становишта
домаћег законодавства оно што може представљати проблем у пракси
прекршајних судова је питање застарелости.
Наиме, у смислу члана 84. став 1. Закона о прекршајима, прекршајни поступак се не може покренути нити водити ако протекне једна
година од дана када је прекршај учињен, а у смислу става 7. истог члана
апсолутна застарелост наступа кад протекне два пута онолико времена
колико се по закону тражи за застарелост, па поједностављено речено
општи рок релативне застарелости износи једну годину, а апсолутне две
године.
Сам Закон о прекршајима дозвољава, а у смислу става 5. члана 84.
Закона о прекршајима, да се за прекршаје, између осталих, из области
царинског, спољнотрговинског, девизног пословања, јавних прихода и
финансија, посебним законом пропише дужи рок застарелости, и ту
могућност је Закон о девизном пословању и искористио у члану 65, те
прописао рок од пет година за покретање прекршајног поступка рачунајући од дана када је прекршај учињен, што практично значи да је рок за
наступање апсолутне застарелости 10 година, међутим Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма такву могућност није прописао, што практично води ка томе да се прекршајни поступци за прекршаје
из овог Закона не могу водити по протеку рока од две године.
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Закључак
Очито је да за један прекршај са фактички истим обележјем, Закон
о спречавању прања новца и финансирања тероризма прописује блажу
казну, не прописује изрицање заштитне мере одузимања предмета који су
предмет прекршаја и уз то прописује краћи рок застарелости, а са друге
стране Закон о девизном пословању прописује строжију новчану казну,
обавезно изрицање заштитне мере одузимања предмета и прописује дужи
рок застарелости, а тај несклад са становишта логичког резоновања, на
прави начин једино може решити законодавац или ће се пак прекршајни
судови, кроз предмет једног или другог закона опредељивати за један или
пак други закон.
Извори:
1. Закон о девизном пословању;
2. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
3. Одлука о условима за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из
иностранства;
4. Пресуде Европског суда за људска права ''Габрић против Хрватске'' и ''Исмаилов против Русије'' и
5. Пресуде прекршајних судова и Прекршајног апелационог суда.
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Невенка Панчић,
судија Прекршајног апелационог суда

ПОСТУПАЊЕ ПО НОВОМ ЗАКОНУ О СТРАНЦИМА
У ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ
СА ОСВРТОМ НА ЗАКОН О АЗИЛУ
И ЗАКОН О ГРАНИЧНОЈ КОНТРОЛИ
Увод
Чланом 39. Устава Републике Србије гарантује се слобода кретања
и прописује да се улазак странца и његов боравак одређује Законом.
Препознавши потребу да се измењени услови кретања људи и
повећана миграција приликом уласка странца на територију Републике
Србије прецизно регулишу у складу са међународним правилима, прихваћеним и ратификованим обавезама Скупштина Републике Србије је дана
22.03.2018. године усвојила нови Закон о странцима објављеном у Службеном гласнику Републике Србије број 24/2018 у којем је у члану 198.
прописано да ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије а почиње да се примењује шест месеци
од ступања на снагу, дакле 03.10.2018. године када престаје да важи Закон
о странцима из 2008. године ("Службени гласник РС" број 97/08).
Предмет закона
Нови Закон о странцима уређује статус странаца у Републици
Србији односно сваког лица које нема држављанство Републике Србије.
Закон уређује услове за улазак, кретање, боравак и враћање странаца, као
и надлежности послове органа државне управе Републике Србије у вези
са уласком, кретањем, боравком странаца на територији Републике Србије
и њиховим враћањем из Републике Србије.
Странац може да улази и борави у Републици Србији под условима из овог Закона са важећом путном исправом у којој је унета виза
или одобрење боравка уколико законом или међународним уговором
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није другачије одређено. Странац је обавезан да сарађује са државним
органима који су према овом закону надлежни за послове странаца.
Закон о странцима предвиђа да страни држављанин може у Републици
Србији боравити на:
- краткотрајном боравку
- боравку по основу визе за дужи боравак
- привременом боравку
- сталном настањењу.
Краткотрајни боравак је боравак без визе до 90 дана у било ком
периоду од 180 дана рачунајући од дан првог уласка уколико међународним уговором није другачије одређено као и боравак по основу визе за
краћи боравак.
Привремени боравак је дозвола боравка страног држављанина у
Републици Србији може се одобрити странцу који намерава да борави у
Републици Србији дуже од 90 дана по основу:
- запошљавања,
- школовања или учења српског језика,
- студирања,
- учествовања у програмима међународне размене ученика или
студената,
- стручне специјализације,
- обуке и праксе,
- научно-истраживачког рада или друге научно-образовне активности
- спајање породице,
- обављање верске службе,
- лечења или неге,
- власништва над непокретности,
- хуманитарног боравка,
- статуса претпостављене жртве трговине људима,
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- статуса жртве трговине људима, других оправданих разлога у
складу са законом или међународним уговором.
Изузетно, привремени уговор по основу запошљавања се може
одобрити странцу који намерава да у Републици Србији борави краће од
90 дана, а за тај рад му је због прописа о запошљавања странаца потребна
радна дозвола.
Стално настањење је дозвола за дуготрајни боравак страног држављанина у Републици Србије.
За сваку врсту боравка Законом о странцима су прописани услови,
процедура и надлежност Министарства унутрашњих послова и услови за
поништење боравка и наравно право на жалбу.
По новом закону незаконитим се сматра боравак странца у Републици Србији ако је странац:
- незаконито ушао у Републику Србију,
- остао дуже од дозвољеног периода,
- истекао му привремени боравак или престао,
- престало право на стално настањење,
- странац нема други законски основ за боравак на територији
Републике Србије,
- изразио намеру да поднесе захтев за азили али се у року од 72
сата није јавио у објекат за смештај тражилац азила,
- канцеларију за азили није обавестио о промени адресе становања или је самовољно напустио објекат за смештај тражиоца азила пре
подношења захтева за азил,
- странцу коме је правоснажном одлуком захтев за азил одбачен
или одбијен поступак по поднетом захтеву за азил обустављен или коме
из разлога предвиђеним законом престало право на привремену заштиту
или азил а није поступио по налогу за напуштање територије Републике
Србије из правоснажне одлуке органа који је решавао по његовом захтеву
за азил,
- изречена му мера удаљења или мера безбедности протеривања.
У свим овим случајевима ако су испуњени услови надлежни орган доноси
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решење о враћању, када се може изрећи странцу и забрана уласка у Републику Србију у одређеном временском периоду.
Законом је прописан поступак задржавања и принудног удаљења
странаца. Странац може бити принудно удаљен из Републике Србије:
- уколико не напусти Републику Србију у року који му је одређен за добровољни повратак,
- период за добровољни повратак није изречен
- или је судском одлуком изречена мера безбедности протеривања или заштитна мера удаљења странца из земље. Принудно удаљење се
под условима прописаним законом може одложити на период од годину
дана и може се продужити.
Странац се може задржати у просторијама надлежног органа због
утврђивања његовог идентитета или законитости његовог боравка на
територији Републике Србије.
Законом је такође прописано одређивање боравка у прихватилишту странца који се налази у поступку враћања (члан 87 Закон о странцима) али не може бити дужи од 90 дана који се може продужити још 90
дана у случајевима када:
- није утврђен идентитет и даље за странца
- или намерно омета принудно удаљење и услови отпуштања из
прихватилишта.
Такође, странцу се може одредити и обавезан боравак решењем у
одређеном месту.
Законом су прописане и путне исправе за странце и то:
- путна исправа за лица без држављанства које издаје надлежни
орган у складу са међународним уговором са роком важности до две године
- путни лист за странца који нема важећу путну исправу са
роком важења до 30 дана.
Исправе за доказивање идентитета према новом Закону о странцима су:
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- страна важећа путна исправа,
- важећа лична карта издата од надлежног органа друге државе,
- лична карта за странца,
- привремена лична карта за странца и
- посебна лична карта.
Закон такође прописује услове, обавезе и процедуру за боравиште
и пребивалиште странаца и садржи посебне одредбе о кретању странца у
униформи, обради података, евиденцији, сарадњи државних органа и
обраде података о личности.
Надзор над спровођењем Закона о странцима и прописа донетих
на основу тог закона врши Министарство унутрашњих послова и Министарство спољних послова свако у делу своје надлежности.
Прекршаји
У казненим одредбама Закона о странцима прописано је противправно поступање – прекршаји и казне за које су надлежни да поступају
прекршајни судови у оквиру своје надлежности.
Овлашћени подносилац захтева за покретање прекршајног поступка је Министарство унутрашњих послова а предвиђене су казне у члану
119. Закона о странцима за превознике, организаторе туристичких путовања и позиваре од 50.000 до 2.000.000,00 динара за прекршаје за правно
лице које поступи супротно члану 13. Закона о странцима и новчана казна
од 5.000,00 до 150.000,00 динара за одговорно лице 10.000,00 до
500.000,00 динара за предузетника, а уз казну се правном лицу може изрећи заштитна мера забране обављања делатности међународног превоза
путника у ваздушном, друмском, водном или железничком саобраћају и
заштитна мера забране организовања међународних туристичких или
пословних путовања.
Санкционисано је и понашање пружаоца услуге смештаја, непријављивање боравишта странца у року од 24 часа (члан 111. Закона о странцима) у распону од 5.000,00 до 150.000,00 динара новчана казна за физичко
лице, 50.000,00 до 2.000.000,00 динара за правно лице, од 5.000,00 до
150.000,00 динара новчана казна за одговорно лице у правном лицу, од
10.000,00 до 500.000,00 динара новчана казна за предузетника и може се
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изрећи заштитна мера забране обављања делатности пружања услуга смештаја странцима. Предвиђена је и казна од 5.000,00 до 150.000,00 динара за
странца који не изврши пријаву боравка у року од 24 часа.
У случају кршења прописа у вези са уласком и задржавањем члан
121. Закона о странцима прописана је казна за странца од 5.000,00 до
150.000,00 динара уз коју се може изрећи и заштитна мера удаљења
странца са територије Републике Србије.
Предвиђена је и казна затвора до 60 дана и новчана казна од
50.000,00 до 150.000,00 динара за физичко лице које помогне или покуша
да помогне странцу у незаконитом уласку, транзиту или боравку на територији Републике Србије. Уз казну може се изрећи и заштитна мера одузимања предмета.
Закон о странцима санкционише као прекршај и незаконит боравак
и легитимисање и у члану 122. Закона о странцима је запрећена новчана
казна од 5.000,00 до 150.000,00 динара за странца који незаконито борави
на Републици Србији или одбије да покаже полицијском службенику
исправу о идентитету, користи неважећи лични документ, туђ лични документ као свој или свој лични документ да на коришћење другој особи.
Уз казну се може изрећи и заштитна мера удаљења странца са
територије Републике Србије. За кршење прописа у вези са одобреним
боравком у члану 123. Закона о странцима прописане су казне за прекршај
у распону од 5.000,00 до 150.000,00 динара за странца који поступи
супротно чл. 41, 45, 58, 104, 107, 108, 109, 110. и 112. овог закона.
Овај Закон се не примењује на странце који:
1. су поднели захтев за добијање азила или којима је у Републици
Србији одобрен азил или привремена заштита, ако законом није другачије
одређено.,
2. по међународном праву уживају привилегије и имунитете у
делу који је тим привилегијама и имунитетима искључен.,
3. су стекли избеглички статус у смислу Закона о избеглицама.
Као и на лица без држављанства на која се примењују одредбе
Конвенције о правном положају лица без држављанства, ако је то за њих
повољније.
319

Билтен Врховног касационог суда
Осврт на Закон о азилу и Закон о граничној контроли
У светлу повећаних миграција у свету и објективних околности у
којима се наша земља налази а имајући у виду да су новоусвојени Закон о
странцима, Закон о граничној контроли и Закон о азилу и привременој
заштити ("Службени Гласник РС" број 24/2018) повезани истим заштитним
објектом и истим субјектима у циљу поштовања Устава Републике Србије,
људских права и слобода и међународних конвенција, ратификованих споразума о реадмисији, неопходно је да прекршајни судови у поступку по предметима прекршаја по Закону о странцима имају у виду и одредбе Закона о
граничној контроли и посебно Закон о азилу и привременој заштити.
Обзиром да се наша земља суочава са илегалном миграцијом са
људима чији су разлози за путовањем различити и потребе за заштитом
различите на странца који дође на нашу територију примениће се:
- режим заштите по прописима Републике Србије уз поштовање
норми из области заштите људских права и забрани дискриминације;
- Закон о странцима или
- Закон о азилу и привременој заштити.
Постоје и тзв. "Толерисани статуси" и Законом о странцима је
прописано да ће Влада на предлог министара унутрашњих послова у
случају утврђивања посебних околности које се односе на незаконито
присуство већег броја страних држављана на територији Републике
Србије, а које није могуће вратити у земљу порекла због примене принципа забране враћања или који не могу да напусте Републику Србију
због околности које не зависе од њих, донети Уредбу којом се уређује
њихово толерисано присуство на територији Републике Србије са ограниченим роком примене.
Приликом граничне контроле на уласку у Републику Србију или на
територију Републике Србије према члану 35. став 1. Закона о азилу и привременој заштити странац може усменим или писменим путем пред овлашћеним полицијских службеником министарства изразити намеру да поднесе захтев за азил. Такође, то право има и странац који се налази на територији
Републике Србије, има право да изрази намеру да понесе захтев за азили и да
поднесе захтев за азил (члан 4. став 1. Закон о азилу и привременој заштити).
У овом случају искључује се кажњавање за бесправни улазак у земљу што
судови морају имати у виду приликом поступања.
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Законом о граничној контроли уређује се прелазак државне границе, услови и начин преласка и исти садржи казнене одредбе за противправно понашање за које је надлежан да утврди и осуди прекршајни суд.
Чланом 70. Закона о граничној контроли прописана је новчана
казна за прекршај за правно лице у износу од 200.000,00 до 2.000.000,00
динара за поступање супротно Закону наведено у тач. 1-32. члана 70, за
одговорно лице у правном лицу прописана је новчана казна од 20.000,00
до 150.000,00 динара, у ставу 3. за одговорно лице у органу управе прописана је новчана казна од 20.000,00 до 150.000,00 динара, за предузетника
прописана је новчана казна у износу од 20.000,00 до 200.000,00 динара а
за физичко лице новчана казна у износу од 20.000,00 до 150.000,00 динара. За прекршај из става 1. тач. 10. и 21. овог члана може се изрећи и
заштитна мера забране вршења одређене делатности у трајању до 60 месеци. У члану 71. запрећена је новчана казна у износу од 10.000,00 до
100.000,00 динара или казна затвора до 30 дана, за противправни прелазак
границе физичког лица.
Закључак
Са свега изложеног у поступању Прекршајних судова по новом
Закону о странцима мора се имати у виду преплитање у материји и третману странаца са Законом о азилу, у светлу поштовања људских права и
слобода и заштити људи у складу са Уставом Републике Србије и међународним конвенцијама са једне стране и заштита обезбеђења државне границе, живота и здравља људи, животне средине, спречавање вршења и
откривање кривичних дела и прекршаја, спречавање ирегуларних миграција у светлу Закона о граничној контроли са друге стране.
Литература:
1. Устав Републике Србије
2. Закон о странцима
3. Закон о азилу и привременој заштити
4. Закон о граничној контроли
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Биљана Гавриловић,
судија Прекршајног апелационог суда

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ
КРОЗ ПРАКСУ ПРЕКРШАЈНИХ СУДОВА
Истамбулска конвенција
(кад је донета и шта штити)
Садржина ове теме, је у непосредној вези са донетим Законом о
спречавању насиља у породици који је објављен у ("Службеном гласнику
РС" број 94/2016 од 24.11.2016. године), а који је почео да се примењује
од 01. јуна 2017. године. Оно што посебно треба нагласити да је овај
закон усклађен са принципима Савета Европе, такозваном "Истанбулском
конвенцијом" која je правно обавезујући инструмент који се односи на
проблематику насиља над женама. Истанбулска конвенција као правно
обавезујући акт је од стране Србије потписана 04. априла 2012. године, а
Скупштина Србије је 31. октобра 2013. године усвојила Закон о потврђивању конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над
женама и насиље у породици. Свака држава потписница обавезала се да
своје национално законодавство усклади са Конвенцијом, па је у складу
са том обавезом, у Србији донет Закон о спречавању насиља у породици
који је усклађен са принципима Савета Европе, односно Истамбулском
конвенцијом. У сржи сваке интервенције у случају свих облика насиља
обухваћених овом Конвенцијом превасходно мора бити брига за безбедност жртве. Обавеза државе је да предузме одговарајуће кораке да би
заштитила живот особа под њеном надлежношћу, уз одговарајуће полицијске и судске механизме за спречавање, сузбијање и кажњавање прекршилаца. Уколико то не чини, настаје међународно правна одговорност
државе због нечињења.
Закон о спречавању насиља у породици
Циљ овог закона је да на општи и јединствен начин уреди организацију и поступање државних органа и установа и тиме омогући дело322
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творно спречавање насиља у породици и пружи хитну, благовремену и
делотворну заштиту и подршку жртвама насиља у породици. Овај Закон
се односи на све видове насиља над женама, укључујући и насиље у породици, али и на све жртве насиља у породици.
Чланом 3. став 3. Закона о спречавању насиља у породици је прописано да је насиље у породици акт физичког, сексуалног, психичког или
економског насиља учиниоца према лицу са којим се налази у садашњем
или ранијем брачном или ванбрачном или партнерском односу или према
лицу са којим је крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до
другог степена, или са којим је сродник по тазбини до другог степена и
коме је усвојитељ, усвојеник, храњеник или хранитељ или према другом
лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству. Овим чланом јасно је опредељен круг лица на које се овај Закон односи, односно,
ко су све титулари који подлежу заштити од насиља.
Имајући у виду одредбу члана 1. став 2. Закона о спречавању
насиља у породици, у коме се наводи: "Овај Закон не примењује се на
малолетна лица која учине насиље у породици", то је јасно да закон
искључује примену када је реч о малолетним учиниоцима насиља у породици.
Оно што је интересантно истаћи је, да у ову групу људи, који подпадају под титуларе заштите овог закона, спадају лица која су у партнерском односу. Породични закон у члану 197. који регулише насиље у породици, такође дефинише да насиље обухвата и лица која су у емотивној
или сексуалној вези, односно лица која имају заједничко дете или је дете
на путу да буде рођено, иако никада нису живела у истом породичном
домаћинству. Чињеница да је након престанка везе дошло до заснивања
нове породице или заједнице, да бивши партнери нису имали заједничку
децу, или немају заједничку имовину, да је прошло неколико година од
прекида брака, заједнице или везе, то нужно не мора да значи да бивши
партнер не врши насиље над другим партнером, и то никако не значи да
због тога полиција, тужилаштво и суд неће поступати уколико се изврши
пријава насиља. Ово посебно ако постоје и заједничка деца или се води
поступак за утврђивање заједничке имовине или постојање евентуалне
љубоморе због заснивања нове заједница са новим лицем, таква ситуација
јасно указује да постоји ризик од ескалације насиља. Но, без обзира на све
наведено, уколико се прими пријава од лица која су у оваквим односима,
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полицијски службеник је дужан да без одлагања процени ризик, полазећи
од члана 3. став 3. Закона о спречавању насиља у породици, који се односи и према "другом лицу са којим живи или је живео у заједничком домаћинству". Дакле, чињеница да је након престанка једне, заснована нова
брачна, ванбрачна или партнерска веза, потпуно је без утицаја на примену
овог закона.
Значи, Закон о спречавању насиља у породици садржајно успоставља јасне стандарде у области законодавства, превенције, свеобухватних
мера, правне институцијалне заштите и подршке жртвама, затим поступке
хитног и ефикасног процесуирања и кажњавања починилаца.
Улога полиције, тужилаштва и суда
Члан 7. Закона о спречавању насиља у породици дефинише надлежне органе и установе и наводи "За спречавање насиља у породици и пружање заштите и подршке жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела одређених овим законом надлежни су полиција, јавна тужилаштва, судови опште надлежности и прекршајни судови, као надлежни
државни органи и Центри за социјални рад, као установе", што значи да
сваки од ових надлежних органа, има своја задужења, а сам Закон подразумева пуну мобилност свих набројаних сегмената.
Полиција - Чланови 14. и 15. Закона о спречавању насиља у породици прописују поступање полицијских службеника. Из садржаја закона
произилази да је поступак свих државних органа по својој природи хитан,
што значи да се захтева хитно реаговање полиције и одговарајућа брза
заштита жртве насиља, уз превентивне оперативне мере полиције и прикупљање доказа. Полицијски службеник реагује на сваки позив о пријављеном случају насиља, интервенише на лицу места, прикупља што више
података неопходних за касније доношење одлуке-процене ризика, о томе
одмах обавести полицијског службеника за спречавање насиља у породици који је завршио специјалну обуку. Полиција доводи могућег учиниоца
у надлежну организациону јединицу полиције, ради вођења поступка, где
истог може задржати најдуже 8 часова. Током поступка у надлежној организационој јединици полиције могући учинилац мора да се поучи и да му
се омогући контакт и коришћење услуга браниоца и правне помоћи у
складу са Уставом и законима Републике Србије.
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Осим налажења осумњиченог и прикупљања доказа с места насиља, полиција може да прикупи и друге доказе и обавештења. Може да
испита насилника, сведоке, чланове породице, комшије, здравствене и
социјалне раднике упознате с породичном ситуацијом. Полицајци надаље
управљају ситуацијом кроз процену ризика, зашта је потребно прикупити
што више обавештења. Процена ризика се врши са циљем процене могућности понављања насиља и у складу са тим се врши процена озбиљности
ситуације, а од које зависи и одлука о доношењу хитне мере.
Од полиције се захтева да брзо и адекватно реагују, уз непосредну
заштиту жртве и у том циљу изрекну хитну меру која се састоји у удаљењу учиниоца из стана и меру привремене забране учиниоцу да контактира
жртву насиља и прилази јој, које мере могу трајати најдуже 48 часова.
Надлежни полицијски службеник одмах доставља сва доступна обавештења о насиљу у породици или непосредној опасности од њега и процену
ризика која указују да ли постоји непосредна опасност од насиља Основном јавном тужиоцу на чијем подручју се налази пребивалиште, односно
боравиште жртве. Исто доставља и Центру за социјални рад и групи за
координацију и сарадњу.
Искључиво на основу процене полицајца који је прошао специјалну обуку, која се заснива на доступним обавештењима, моћи ће да се
одреде хитне мере, односно насилник ће морати да изађе из дома и да се
не приближава својој породици. Врло често је неопходно проценити и
разграничити да ли се ради о породичном сукобу, односно поремећеним
односима у породици или насиљу у породици. Породични сукоб подразумева да учесници у сукобу, чланови породице, имају једнаку моћ, да
немају страх једни од других, већ да равноправно учествују у сукобу.
Насиље у породици, представља сваку врсту понашања насилника од кога
се жртва брани. Уколико се не препозна разлика и не препозна ко је
жртва, тиме институције доприносе додатној трауматизацији жртве, а
насилника оснажују и остављају слободан простор за даље насилно понашање. Значи, није сваки поремећен однос у породици уједно и насиље у
породици, обавеза професионалаца је да препознају насиље и да исто зауставе.
Тужилаштво - Дeжурни заменик Основног јавног тужиоца који је
од стране полицијског службеника обавештен о могућем насиљу, издаје
јасне и прецизне директиве полицијском службенику које је мере све нео325
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пходно предузети у погледу решавања ситуације и даљег процесуирања
самог осумњиченог. У пракси, полицијски службеници, након утврђивања
свих релевантних чињеница, Основном јавном тужилаштву достављају
одговарајућу кривичну пријаву, на основу које заменик јавног тужиоца
преузима вођење доказног поступка и након тога подношење одговарајућег оптужног акта против насилника. Све ове активности упоредо прати и
Центар за социјални рад, тако што пружа одговарајућу психо-социјалну и
материјалну помоћ жртвама, а тужилаштву доставља одговарајући извештај о породичној анамнези. На тај начин се тужилаштво упознаје са
историјатом насиља у породици уколико је исто постојало, и то помаже
приликом доношења коначне јавно-тужилачке одлуке.
Наравно, у оним екстремним ситуацијама где је присутан висок
степен угрожености жртве, по правилу се осумњиченом лицу одређује
мера задржавања до 48 сати, након чега се то лице приводи у Основно јавно тужилаштво и саслушава се, те потом поступајући заменик јавног
тужиоца предлаже одређивање притвора осумњиченом. Када осумњиченом, од стране Основног суда бива одређен притвор, исти се одређује у
трајању од 30 дана и потом се у зависности од тока поступка, продужава у
потребној мери. У ситуацијама када постоји нижи степен угрожености
жртве, осумњичени се процесуира у редовном поступку.
Суд - Када надлежни тужилац стави предлог Основном суду за
продужење хитне мере - привремено удаљење из стана и забрану контактирања, дужан је да изврши своје вредновање процене ризика, надлежног
полицијског службеника и других доказа које указују на непосредну опасност од насиља у породици, о предлогу одлучује судија појединац. Суд
продужава хитну меру ако после вредновања процене ризика надлежног
полицијског службеника, вредновања процене ризика које је учинио
основни јавни тужилац, оцене приложених доказа и тврдњи из предлога
основног јавног тужиоца и оцене изјашњења лица коме је хитна мера
изречена, установи непосредну опасност од насиља у породици. Оно што
је битно истаћи да је , чланом 16. ЗОСНУП прописано "Процена ризика
заснива се на доступним обавештењима и одвија се у што краћем року.
При процени ризика нарочито се води рачуна о томе да ли је могући учинилац раније или непосредно пре процене ризика учинио насиље у породици и да ли је спреман да га понови, да ли је претио убиством или самоубиством, поседује ли оружје, да ли је ментално болестан или злоупотре326
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бљава психоактивне супстанце, да ли постоји сукоб око старатељства над
дететом или око начина одржавања личних односа детета и родитеља који
је могући учинилац, да ли је могућем учиниоцу изречена хитна мера или
одређена мера заштите од насиља у породици, да ли жртва доживљава
страх и како она процењује ризик од насиља. Суд одлучује о предлогу у
року од 24 сата, без присуства учиниоца (само на основу достављене
документације), (члан 19). Суд може одлучити да продужи или да одбије
предлог као неоснован. На одлуку суда може сем учиниоца да се жали и
тужилац и то у року од три дана од дана пријема решења, а преко Основног суда који је донео решење". О жалби се одлучује у већу од три судије
Вишег суда и то у року од три дана од дана када је примљена жалба од
Основног суда. Виши суд може одбити жалбу и потврдити решење
Основног суда или усвојити жалбу и преиначити решење Основног суда,
али не може укинути решење Основног суда и предмет вратити Основном
суду на поновно поступање. Битно је истаћи да жалба не одлаже извршење решења Основног суда.
Хитне мере
Хитне мере су прописане чланом 17. Закона о спречавању насиља
у породици. Постоје две хитне мере, мера привременог удаљења учиниоца из стана и мера привремене забране контактирања и приласка. Из садржине Закона о спречавању насиља у породици произилази да законом
овлашћени органи имају мандат да издају налог починиоцу насиља у
породици да напусти место становања жртве у довољном временском
периоду и да забране починиоцу да ступи у контакт са жртвом или угроженим лицем. Циљ ове одредбе је да се обезбеди брз правни лек за заштиту лица под ризиком од било ког облика насиља. Значи изрицањем хитне
мере учиниоцу се ограничава и забрањује одређено понашање.
Приликом одлучивања о мерама за заштиту од насиља у породици
узеће се у обзир свеобухватно понашање учиниоца или потенцијалног
учиниоца према жртви насиља. При томе ће се имати у виду садржај
одредбе члана 16. став 2. Закона о спречавању насиља у породици, који
прописује параметре које треба имати у виду приликом процене ризика у
сваком конкретном случају. У зависности од резултата извршене процене
ризика, донеће се одлука да ли ће се одредити хитне мере и које, а могуће
је одредити једну или обе мере заједно. Ако жртва живи у истом ста327
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ну/кући са учиниоцем насиља, изричу се обе мере али ако живе на различитим адресама, биће изречена само мера забране комуникације и прилажења. Ако после процене ризика установи непосредну опасност од насиља у породици, надлежни полицијски службеник доноси наређење којим
изриче хитну меру учиниоцу (који је доведен у надлежну организациону
јединицу полиције) сходно члану 17. став 1. Закона о спречавању насиља
у породици. Да би хитне мере биле изречене лицу које насиље врши
потребно је се установи да је извршен акт насиља и да је на основу процене ризика утврђено да постоји непосредна опасност од насиља у породици. Ове мере су хитне, делотворне и ограниченог дејства, јер је предвиђено да трају 48 часова кад их изриче полиција, а потом од стране суда могу
бити продужене за још 30 дана. Сврха јесте да се обезбеди брз правни лек
за заштиту лица под ризиком од било ког облика насиља кроз забрану,
ограничавање, односно прописивање одређеног понашања учиниоцу које
подразумева постизање физичке удаљености између учиниоца и жртве.
Хитне мере су предвиђене Законом о спречавању насиља у породици у
циљу превентивне и благовремене заштите жртве насиља и тако се отклања могућност да насилник дође у контакт са жртвом насиља, а тиме
понови насиље. Уколико лице коме је изречена хитна мера исту прекрши
кажњава се затворском казном до 60 дана. Ове мере које су предвиђене
Законом о спречавању насиља у породици доносе се у хитном поступку,
без рочишта. Овакав поступак за изрицање хитних мере представља још
једну предност хитних мера. Хитну меру привремене забране учиниоцу да
контактира жртву насиља и прилази јој у смислу Закона о спречавању
насиља у породици, се изричу под условом да се проценом ризика утврди
да је то неопходно, односно да постоји непосредна опасност од насиља у
породици. Хитна мера се изриче у случајевима када ранији живот пријављеног лица указује на то да би исти могао да настави са вршењем насиља. "Када из понашања могућег учиниоца и других околности произилази
да је он спреман да у времену које непосредно предстоји по први пут учини или понови насиље у породици" (члан 3. став 2). Значи сам акт насиља
не мора да буде извршен, већ је довољно да се закључи да постоји спремност могућег учиниоца да изврши насиље или понови раније, тада се процењује да постоји непосредна опасност од насиља. Хитне мере и продужене хитне мере могу бити изречене и у односу на децу.
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Поступање прекршајног суда
Прекршајни судови су надлежни државни органи који учествују у
спровођењу Закона о спречавању насиља у породици. Оно што је битно
поново указати је да, у складу са наведеним законом кршење хитних мера
и продужених хитних мера представља прекршај из члана 36. Закона о
спречавању насиља у породици, за који је предвиђена казна затвора до 60
дана, са могућношћу да се прекршајни поступак води по скраћеном
поступку који предвиђа извршење казне и пре правносанажности пресуде.
Ако учинилац насиља прекрши хитну меру (48 сати) или продужену хитну меру (30 дана) и то буде пријављено полицији, полиција ће поднети прекршајну пријаву, уз коју ће Прекршајном суду доставити доказе о
кршењу мере, јер суд неће моћи да поступа без њих. У пракси прекршајних судова, најчешће су докази били: поруке и позиви добијени на било
који начин који се документују или за исто постоје сведоци. Стоји чињеница да у период трајања хитних или продужених хитних мера жртва не
треба да зове, шаље поруке, позива учиниоца да се врати у стан/кућу или
слично. Али чaк и ако то уради, учинилац не сме да прекрши меру – јер је
мера изречена њему, не жртви и он је дужан да се придржава изречених
забрана. Указала бих да је кроз неке пресуде првостепених прекршајних
судова исказано и другачије мишљење, па је тако суд ослобађао учиниоце
зато што га је "жртва позвала да је испрати и он је пошао за њом", "да му
је она послала поруке", "да га је позвала да узме ствари" и сл. Прихватање
ових разлога за доношење пресуде којом се окривљени ослобађа одговорности, довело је до укидања таквих пресуда у поступку по жалби пред
Прекршајним апелационим судом. У вези дилема које се јављају, битно је
истаћи да, ако лицу буде продужена хитна мера привременог удаљења а
из стана, то лице може у пратњи полицијских службеника, да узме из стана неопходне личне ствари. Значи, уколикo има било какву потребу да се
врати у свој стан, он се обраћа полицији. Уколико се лице коме је изречена мера негде случајно нађе у ситуацији да сретне лице коме не сме да
прилази, дужан је чим га спази да се удаљи. Свесно приближавање повлачи и прекршајну одговорност због кршења забране приласка и контактирања.
Чланом 36. став 1. Закона о спречавању насиља у породици прописано је "Казном затвора до 60 дана казниће се за прекршај лице које
прекрши хитну меру која му је изречена или продужена".
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Да би суд утврдио постојање ове радње прекршаја потребно је да
поступајући судија у поступку утврди када и која мера је изречена учиниоцу, и да ли понашање окривљене особе у конкретној ситуацији представља кршење те хитне мере. Конкретан однос између окривљене особе и
учиниоца, њихов допринос конкретном догађају био је предмет оцене
поступања и утврђења у неком другом поступку од стране свих овлашћених чиниоца о којима је у овом реферату опширно указивано, а односи се
на поступање полицијских службеника, Основног јавног тужилаштва и
Основног суда. Сви они су пре доношења и продужења хитне мере извршили своје вредновање процене ризика на основу доказа који указују на
непосредну опасност од насиља у породици. Све ове активности упоредо
прати и Центар за социјални рад који тужилаштву доставља одговарајући
извештај о породичној анамнези. Значи, сви ови органи су се бавили и
утврдили чињеницу постојања насиља или могућност чињења насиља, па
су у циљу спречавања истог и заштите жртве изрекли хитну меру. Оно
што је задатак Прекршајног суда је да у свом поступку утврди да ли је
лице коме је мера изречена, ту изречену хитну меру предузетим радњама
прекршило, и тако учинило прекршај из члана 36. став 1. Закона о спречавању насиља у породици.
Хитна мера коју изриче Основни суд истиче протоком рока од 30
дана. Одлуком Прекршајног суда којом је лице ослобођено одговорности
за прекршај из члана 36. став 1. Закона о спречавању насиља у породици,
не прекида трајање већ изречене хитне мере. Дакле, трајање хитне мере не
може бити суспендовано одлуком судије Прекршајног суда, хитна мера
остаје на снази до истека рока од 30 дана. То даље значи, да, против лица
коме су изречене хитне мере у периоду од 48 сати односно 30 дана, може
више пута бити поднешена прекршајна пријава због кршења, али то не
утиче на трајање хитне мере која је и продужена од стране суда опште
надлежности.
Уколико учинилац насиља физички нападне жртву, кршећи меру,
он није само прекршио меру, већ је учинио ново дело насиља у породици,
за које може да одговара и у кривичном поступку.
Поводом сличне ситуације Прекршајни апелациони суд је изразио
став кроз своју одлуку којом је окривљеног ослободио одговорности,
управо налазећи да специфичне објективне и субјективне околности конкретног случаја указују да се не ради о кршењу изречене хитне мере при330
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времене забране да контактира и прилази супрузи. Према стању у списима предмета, оштећена је поднела захтев за покретање прекршајног
поступка због тога што је упутио оштећеној писмено са садржајем - Решење о отказу уговора о раду, а након што му је као учиниоцу насиља у
породици изречена хитна мера привремене забране да контактира и прилази оштећеној као жртви насиља у породици, која мера је продужена од
стране надлежног суда за још 30 дана, чиме је пријављени прекршио хитну меру која му је изречена и продужена и учинио прекршај из члана 36.
став 1. Закона о спречавању насиља у породици.
Саслушани сведок, надлежни полицијски службеник за спречавање насиља у породици је у свом исказу објаснио поступање како, у вези
наредбе којом је окривљеном изречена хитна мера привремене забране да
контактира жртву насиља своју супругу а потом навео да је по изрицању
хитне мере и продужењу исте од стране Основног суда у Краљеву долазила оштећена у ПС Врњачка Бања да пријави да је путем поште окривљени
доставио отказ уговора о раду у фирми где је запослена, а након што је
претходно била у Јавном тужилаштву у Краљеву, то је и јавни тужилац
тражио да му се достави изјава и нашао да, како је отказ уговора о раду
послат путем поште да се не ради се о кршењу хитне мере забране контактирања, па из тог разлога није ни поднет захтев за покретање прекршајног
поступка. Није спорно да у смислу Породичног закона, насиље у породици може бити и економско насиље које подразумева одузимање новца и
вредних ствари, контролисање зараде и примања забрана члану да располаже својим и заједничким приходима, забрана члану да се оствари, контролисање зарада и примања, забрана члану да располаже својим и заједничким приходима, забрана члану да се запосли и оствари сопствене приходе, одузимање средстава за рад и слично.
У вези са наведеним, насиље у породици дефинисано је одредбом
члана 197. Породичног закона тако што је у ставу првом одређено да се
под насиљем у породици подразумева понашање којим један члан породице угрожава телесни интегритет, душевно здравље или спокојство другог члана породице, док се у ставу другом истог члана наведени карактеристични видови насиља (именовани облици насиља) али и уз одређење
да се насиљем у породици сматра свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање које један члан породице испољава према другом члану
породице (неименовани облици насиља). Мере заштите прописане су чла331
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ном 198. став 2. Породичног закона и изричу се у складу са извршеном
врстом насиља и циљем заштите, као санкција, за учињену повреду али из
превентивних разлога ради спречавања будућег узнемиравања и насиља и
обезбеђења спокојства и безбедности не само жртве већ и осталих чланова породице.
У складу са наведеним, оштећена као подносилац захтева је доставила копију тужбе Основном суду у Краљеву, Судској јединици у Врњачкој Бањи којом је између осталог тражила доношење пресуде којом се
одређује мера заштите од насиља у породици у складу са одредбама породичног закона.
Међу странкама није спорна чињеница да је окривљени власник оснивач правног лица привредног друштва и да је оштећеној упутио
писмено Решење о отказу уговора о раду. Дајући разлоге за своју одлуку
Прекршајни апелациони суд налаз да изреченом хитном мером привремене забране да контактира и прилази супрузи оштећеној се не узурпира одузима право окривљеног да као послодавац под условима прописаним
законом покрене поступак отказа уговора о раду. С обзиром на све специфичне објективне и субјективне околности конкретног случаја, не произилази да је конкретно понашање одступало од стандарда нормалног опхођења и комуницирања послодавца и запосленог. При доношењу овакве
одлуке, Прекршајни апелациони суд је имао у виду да у смислу одредби
члана 179-191 Законом о раду, послодавац може запосленом да откаже
уговор о раду ако за то постоји оправдани разлог који се односи на радну
способност запосленог његово понашање и потребе послодавца. Имајући
у виду да се у складу са поменутим одредбама, уговор о раду отказује
решењем у писаном облику са образложењем и поуком о правном леку, те
да се доставља запосленом лично у просторијама послодавца односно на
адресу пребивалишта или боравишта запосленог, уз чињеницу да је окривљени доказима-опоменама пред отказ уговора о раду које је два пута у
току године доставио оштећеној тиме је учинио извесним да се не ради о
злонамерном понашању везаном за постојање изречене хитне мере привремене забране контактирања и прилажења супрузи као жртви насиља,
не улазећи у оцену да ли је отказ уговора са оправданим разлозима или се
ради о незаконитом отказу, посебно при чињеници да је оштећена у свом
исказу навела да се поводом отказа обратила инспекцији рада. Дакле, Суд
се није упуштао у оцену да ли је доношење решења о отказу уговора о
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раду незаконито што свакако мора бити предмет оцене надлежних органа.
Прекршајни апелациони суд је нашао да се у конкретном случају не ради
о кршењу мере забране контактирања тиме што је окривљени препорученом пошиљком окривљеној упутио решење - отказ уговора о раду.
Полиција често подноси прекршајне пријаве против насилника за
ремећење јавног реда и мира. Најчешће је то након што је о томе обавештен тужилац који је полицији рекао да се поднесе прекршајна пријава.
Понекад се пријава подноси против насилника али и против жртве насиља, због тога што су се обоје свађали и викали, те на тај начин реметили
јавни ред и мир. Међутим, викање које може да буде дозивање у помоћ,
није исто што и вика приликом свађе. Зато када полиција унесе у записник да је оштећени-а нападнут, злостављан и да је звао-а у помоћ и да је
одбрана била заштита од даљег и тежег насиља, судија Прекршајног суда
мора са оваквим предметом поступати тако што ће упознати тужиоца и
предмет доставити тужилаштву као стварно надлежном за овакво поступање. Дрско, непристојно, безобзирно понашање, вређање, понижавање,
злостављање, су као радње окарактерисане као прекршај с обзиром да
свако има право на личну и имовинску сигурност, мир, спокојство, приватни живот и слободу кретања, очување јавног морала и људског достојанства али ако се све одиграва између чланова породице или партнера
онда садрже све елементе насиља које смо истакли кроз одредбе Закона о
спречавању насиља у породици, за које није надлежан Прекршајни суд,
јер нису у питању поремећени односи у породици већ насиље у породици.
Занимљиво је указати да подносилац захтева за покретање прекршајног поступка, има обавезу да изјавити жалбу против ослобађајуће
одлуке Прекршајног суда и о свему наведеном обавести Центар за социјални рад, Јавног тужиоца, жртву и такав предмет се износи на састанак
Групе за координацију и сарадњу, која ће анализирати радње које је предузело ово лице и поново проценити ризик у склопу истих. Врло је важно
да у току трајања хитне мере, чланови Групе за координацију и сарадњу у
индивидуалним плановима заштите и подршке жртви, предузму и друге
мере на које су овлашћени другим законима, не само Законом о спречавању насиља у породици, а у циљу заштите и подршке жртви. На пример, да
благовремено тужбом покрену поступак за изрицање мера за заштиту од
насиља у породици у парничном поступку, са захтевом да се донесе и
привремено решење. Аналогно томе, да покрену поступак за изрицање
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мера за заштиту од насиља у породици у прекршајном поступку у складу
са члана 62. Закона о прекршајима који регулише изрицање санкције
услед кршења забране приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја током трајања мере или када оствари контакт са оштећеним
на недозвољени начин или у недозвољено време, што подразумева изрицање санкције по пропису којим је предвиђен прекршај за који је изречена
ова мера. Забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења
прекршаја из члана 61. Закона о прекршајима, која се изриче на писмени
предлог подносиоца захтева за покретање прекршајног поступка или на
усмени захтев оштећеног истакнут при саслушању у прекршајном поступку, у систему прекршајних санкција представља заштитну меру која је као
врста санкције предвиђена чланом 52. став 1. тачка 8. Закона о прекршајима. У ставу 2. члана 52. Закона о прекршајима прописано је да се ова
заштитна мера може изрећи под условима прописаним овим Законом и
кад није предвиђена прописом којим је одређен прекршај. Конкретно, у
пракси Прекршајних судова су донете пресуде којима је усвојен писмени
предлог подносиоца захтева и окривљеном изречена забрана приступа
оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја. Исто тако, донетим пресудама Прекршајног апелационог суда, усвојене су жалбе подносиоца захтева на првостепене одлуке у којима није усвојен предлог за
примену члана 61. Закона о прекршајима, па су првостепене пресуде преиначене у смислу примене члана 61. Закона о прекршајима.. Забрана приступа оштећеном, објектима или месту извршења прекршаја, укључујући
и забрану приступа заједничком стану или домаћинству, може се изрећи у
трајању до једне године, што значи да може бити одређена и у краћем трајању а рачуна се од извршности пресуде. Ову меру може тражити подносилац пријаве или сама жртва-оштећени, при саслушању у прекршајном
поступку. О изреченој мери се обавештавају оштећени, полиција и надлежни орган старатељства уколико је реч о забрани приступа насилника
деци или партнеру или члановима породице; за кршење ове забране предвиђена је у складу са чланом 62. став 2. Закона о прекршајима санкција по
пропису којим је предвиђен прекршај. У закону о спречавању насиља у
породици чланом 36. прописана је казна затвора до 60 дана за лице које
прекрши хитну меру која му је изречена или продужена. Законом о јавном
реду и миру утврђују се прекршаји којима се угрожавају и ремете јавни
ред и мир.
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Чланом 36. став 2. који такође регулише поступање прекршајних
судова прописано је "Новчаном казном од 50.000 динара до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у државном органу, и установи
које полицији или јавном тужиоцу неодложно не пријави или не реагује
на пријаву или опструира пријављивање или реаговање на свако сазнање
о насиљу у породици или непосредној опасности од њега (члан 13. став
2.) Ова одредба закона је настала као последица имплементације Истанбулске конвенције којом су се стране обавезале да предузму неопходне
мере и обезбеде да правила о поверљивости, која су предвиђена домаћим
прописима за одређене стручњаке, не производе препреку за могућност
да, под одговарајућим условима, они изврше пријаву надлежним организацијама или органима власти уколико имају основану сумњу да је почињено озбиљно дело насиља и да се могу очекивати даља дела насиља.
Упркос обавези професионалне дискреције и правила поверљивости,
закон обавезује да таква правила не буду препрека пријављивању озбиљних дела насиља надлежним органима (Закон о спречавању насиља у
породици – члан 13). Произилази да је лекар дужан да случај повређивања
пријави полицији или тужилаштву. Исти је случај и да професорима,
педагозима, учитељима који ће такође имати обавезу да пријаве случај
ако примете да ученик има промене у понашању или телесне повреде.
Пријава ученика да постоји насиље у породици, психологу школе који
дефинитивно поседује стручна знања, није само пријава, већ и захтев за
помоћ поднет од стране детета, па је нужно да школа о томе обавести
полицију, уколико се дете са тим слаже. Уколико дете моли психолога
школе да то никоме не каже, психолог школе је дужан да обавести дете да
о томе што му је дете рекло не сме да ћути и да ће, без навођења да је дете
пријавило насиље, о сазнању да постоји насиље прво обавестити ЦСР и
тражити да присуствује следећем састанку Групе за координацију и
сарадњу.
Чланом 36. став 1. став 3. прописано је "Осуђујућа пресуда из
става 1. овог члана може се извршити пре њене правноснажности, према
Закону о прекршајима". Имајући у виду циљ закона и врсту поступка када
је у питању насиље који подразумева хитност у поступању, аутор овог
рада сматра да је неопходно одлуку доносити увек применом члана 308.
став 2. Закона о прекршајима. Ово посебно када се има у виду да је окривљени кажњен за тежи прекршај којим се угрожава живот или здравље, за
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прекршај од којег могу настати теже последице, а постоји основана сумња
да ће наставити са вршењем прекршаја и поновити прекршај, а што све
представља услове за примену члана 308. став 2. Закона о прекршајима.
Осим тога, у оваквим ситуацијама примењују се члан 190. Закона о прекршајима, који регулише привођење осумњиченог за извршење прекршаја
пре покретања поступка. Ставом 1. тачка 4. истог члана наводи се: "Овлашћени полицијски службеници могу и без наредбе суда привести лице
затечено у вршењу прекршаја, ако се довођењем спречава у настављању
извршења прекршаја, односно ако постоји опасност да ће непосредно
наставити са чињењем прекршаја, поновити прекршај или да ће избећи
прекршајни поступак". Ставом 2. овог члана предвиђено је да се привођење осумњиченог у случајевима из става 1. овог члана мора се извршити
без одлагања, дакле ако је у случајевима из става 1. овог члана осумњичени затечен у вршењу прекршаја и не може се одмах привести у суд, а
постоје основи сумње да ће побећи или опасност да ће непосредно наставити да врши прекршаје овлашћени полицијски службеник може осумњиченог задржати најдуже 24 сата у складу са чланом 190. став 3. Закона о
прекршајима, када о привођењу осумњиченог доноси решење о задржавању а против овог решења о задржавању окривљени и његов бранилац
имају право жалбе у року од 4 часа од достављања решења о задржавању
у складу са наведеним чланом. Овакво поступање решава проблем довођења окривљеног пред суд у време када суд не ради.
Честа питања
1. Да ли се сматра да је окривљеном уредно достављено судско
решење о продужавању хитне мере, уколико се супротно одредби члана
17. Закона о спречавању насиља у породици, није јавио полицијском службенику који је наређењем меру изрекао.
- На трећој седници свих судија Прекршајног апелационог суда
одржаној дана 30.11.2017. године поставило се као спорно питање да ли
се сматра да је окривљеном уредно достављено судско решење о продужавању хитне мере, уколико се супротно одредби члана 17. Закона о
спречавању насиља у породици, није јавио полицијском службенику
који је наређењем меру изрекао. Одговор на ово спорно питање наметнуо се кроз сагледавање чињенице да полицијски службеник у форми
наређења учиниоца насиља упознаје са изреченим заштитном мером
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која може трајати најдуже 48 часова, у ситуацијама када је насиље извршено или постоји непосредна опасности од насиља. У прилог тврдње да
се сматра да је окривљеном уредно достављено судско решење о продужењу хитне мере, уколико се супротно одредби члана 17. Закона о спречавању насиља у породици, није јавио полицијском службенику који је
наређењем меру изрекао говори чињеница да је најделотворнији начин
да се гарантује безбедност и заштита жртве насиља у породици је да се
успостави физичка удаљеност између жртве и учиниоца, што подразумева да се учинилац удаљује са адресе на којој је пријављен. Њему је привремено ускраћено право коришћења стана, односно мирна државина, не
и својина, а све у циљу заштите приоритетног интереса заштите жртве.
Тада учинилац најчешће не зна где ће он бити надаље, односно где ће
боравити. Значи, он напушта стан на чијој је адреси пријављен и полиција нема могућност када се хитна мера продужи да њему одлуку уручи,
јер је он сада на непознатој адреси. Управо због тога је Закон о спречавању насиља у породици прописује посебан протокол за понашање
полицијских службеника што подразумева да полиција има обавезу да
учиниоцу објасни правне процедуре и да га обавештава о правном процесуирању случаја. С тим у вези чланом 17. став 4. Закона о спречавању
насиља у породици прописана је садржина наређења које доноси полицијски службеник, а у којем је наведено "Наређење садржи: назив органа
који га доноси, податке о лицу коме се изриче хитна мера, врсту хитне
мере која се изриче и њено трајање, дан и час изрицања хитне мере и
обавезу лица коме је изречена хитна мера да се по њеном истеку јави
полицијском службенику који је изрекао. Ставом 5. истог члана прописано је "Наређење се уручује лицу коме је хитна мера изречена. Ако оно
одбије пријем наређења, надлежни полицијски службеник саставља о
томе белешку, чиме се сматра да је наређење уручено." С обзиром на
чињеницу да је учинилац упознат са обавезом да се по истеку хитне
мере јави полицијском службенику који је меру изрекао, а он по томе
није поступио, никако се не може закључити да му је повређено право и
да му није омогућено да има сазнања о својим обавезама тиме што му
решење суда о продужењу мере није уручено. Ово посебно што је лице
коме је изречена хитна мера упозорено да се по истеку мере јави надлежном полицијском службенику, и та констатација је наведена у наређењу које учинилац потписује, посебно при чињеници да је у истом наређењу између осталог наведено да суд решењем хитну меру може проду337
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жити. Оно што као неспорно произилази да је учиниоцу познато да истеком мере мора да дође и информише се и када се уместо тога, упркос
оваквом обавештењу, лице врати у стан, тада се не може правдати да
није знао да ће суд поступати у складу са чланом 36. став 1. Закона о
спречавању насиља у породици, јер је наређењем био упозорен на последице таквог понашања. Значи уколико се учинилац не јави полицији
након 48 сати, односно не прими решење о продужењу хитне мере, мере
имају дејство. На пример: Уколико је полицајац након процене ризика
утврдио да је према учиниоцу потребно изрећи неку хитну меру, уручује
му примерак наређења. У овом наређењу наводи се упозорење у смислу
члана 17. став 4. Закона о спречавању насиља у породици, у коме је прецизирано да је могући учинилац дужан да се по истеку хитне мере јави
надлежном полицијском службенику који је исте изрекао, са тачном
назнаком дана и часа када је то потребно да учини. Такође, у обрасцу
наређења стоји и да на предлог тужилаштва хитна мера може бити продужена за 30 дана, а наведено је и да ће у смислу члана 36. став 1. Закона о спречавању насиља у породици, учинилац бити кажњен затвором до
60 дана за прекршај уколико прекрши хитну меру која му је изречена
или продужена. Управо ово наређење потписује могући учинилац, те се
сматра да је упознат са свим правима и обавезама које су наведена у
наређењу. Тиме, уколико се могући учинилац не јави надлежном полицијском службенику и не поступи у складу са датим обавештењем, које
је истовремено његова обавеза и право (јер му од пријема решења тече и
рок за изјављивање жалбе уколико је евентуално дошло до продужења
хитне мере), надлежни полицијски службеник мало пре истека 48 часа
може позвати телефоном учиниоца на број телефона који је оставио, али
то није законска обавеза, те уколико се не јави или не одазове, полицијски службеник о свему томе саставља белешку, чиме се сматра да је учинилац одбио пријем и решење производи дејство. Увек се морати имати
на уму зашто је исто донето, а донето је у циљу заштите жртве. С тим у
вези није потребно никакво посебно обезбеђивање присуство овог лица,
али се свакако у том случају одмах обавештава јавни тужилац, Центар за
социјални рад и жртва насиља, како би се предузеле друге мере у циљу
заштите и подршке жртви, а свакако је потребно и овај случај изнети на
састанку Групе за координацију и сарадњу.
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2. Какви механизми постоје да се санкционише лажно пријављивање насиља?
С обзиром на чињеницу да известан број пресуда указује да се
првостепени Прекршајни судови приликом доношења пресуда којима
ослобађају учиниоце, налазе да је у питању лажно пријављивање, неопходно је ово расправити. Присутан је одређени проценат лажног пријављивања кривичних дела са елементима насиља у породици, а најчешћи
мотиви за лажно пријављивање тих догађаја су освета партнеру због раскида везе, љубомора, неузвраћена љубав, материјална корист. Неке од
индиција које могу указати да се ради о лажном пријављивању насиља у
породици и партнерским односима које по правилу полиција мора да препозна су нетачни детаљи о времену, месту и начину извршења кривичног
дела, непостојање одбрамбених повреда код оштећене особе која изјављује да је тучена, проток дужег времена од тренутка наводног извршења
дела до пријављивања и слично. Значи, о свему напред реченом води
рачуна полицијски службеник приликом свог поступања када дође до
пријаве насиља у породици. Међутим, и ако се деси да се лажно пријављивање насиља у породици не препозна већ по њему покрене поступак,
поступаће се код лажног пријављивања као код било ког другог лажног
пријављивања кривичног дела које се санкционише чланом 334. КЗ и за
који је предвиђена казна затвора од три месеца до три године, што значи
да се Прекршајни суд приликом поступања не бави утврђивањем лажног
пријављивања већ то евентуално може бити предмет поступања неког
другог суда и другог поступка.
Уместо закључка
Оно са чиме смо сви ми суочени је да је алармантан број пријаве
насиља у породици. Породично насиље се не сме толерисати, нити се
третирати као ствар породице. Право на живот, физички и ментални
интегритет не може да буде потиснуто другим правом, укључујући право на имовину и право на приватност, већ се мора свако сазнање о
постојању насиља пријавити а на суду је да се учиниоци насиља одговарајуће казне. У великом броју случајева уочено је да првостепени судови
починиоцима изричу неодговарајуће казне. У неким својим одлукама
Прекршајни суд је уместо законом запрећене казне затвора до 60 дана за
прекршај кршења хитне мере која је изречена или продужена, прекрши339
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оцу изрекао новчану казну. Увидом у једну од таквих пресуда уочава се
да је првостепени Прекршајни суд због учињеног прекршаја из члана 36.
став 1. Закона о спречавању насиља у породици окривљеног осудио на
новчану казну од 20.000,00 динара, а дајући разлоге за то цени имовинске прилике окривљеног, да је незапослен и отац једног детета и да прекршајем нису проузроковане теже последице. Овако дати разлози од
стране суда су неприхватљиви, а изречена новчана казна управо умањује
способност извршиоца да измирује своје финансијске обавезе према
жртви насиља и детету и тако посредно кажњава и жртву насиља, јер је
извршилац често једини хранилац породице жртве. Значи не сме се
дозволити да последице кажњавања погађају издржаване чланове породице кажњеног и да се услед изречене казне за учињено дело доведи у
питање нормална егзистенција породице с обзиром на саму природу
новчане казне као имовинске.
Ефекти доношења закона о спречавању
насиља у породици
Сви ћемо се сложити да је број пријављених случајева насиља јако
велики, што у једну руку забрињава али са друге стране може да укаже да
су доношењем закона жртве охрабрене да насиље пријављују. У прилог
овоме говоре резултати постигнути у првој години примене Закона о
спречавању насиља у породици који су јавности представљени.
У првој години примене Закона о спречавању насиља у породици
полиција је почев од 01. јуна 2017. године изрекла 28.026 мера, од тога
8.751 привременог удаљења учиниоца из стана, 19.275 мера привремене
забране контакта са жртвом. У судовима је за 12 месеци размотрено укупно 44.728 случајева породичног насиља и усвојено 15.617 предлога за
продужење хитне мере (напуштања стана или забране приласка члану
породице). Тимови састављени од полиције, тужилаштва и центра за
социјали рад, израдили су за годину чак 10.503 плана индивидуалне
заштите за жртве. Министарство унутрашњих послова је, у складу са
Законом o спречавању насиља у породици, објавило званични податак да
је од почетка 2018. године до 15. јула 2018. године насилницима изрекло
14.218 хитних мера. Од тог броја изречене су 4.282 мере привременог удаљења учиниоца из стана, док је у 9.936 случајева изречена мера привремене забране учиниоцу да контактира жртву насиља и да јој прилази. У
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средствима јавног информисања као званичан податак је објављено да је
за само првих 6 месеци 2018. године у оквиру породичног насиља убијено
укупно 30 особа, од чега су 23 жене, а само у три случаја је било пријава
полицији за насиље у породици.
Указала бих и на чињеницу и да је Прекршајни апелациони суд у
периоду од 01.01.2018. до 13.08.2018. године примио по жалбама 130
предмета из области Закона о спречавању насиља у породици. Предмети
су решени на следећи начин и то: 3 предмета решена као одбачај, 86 предмета решена као пресуда потврђена, 24 предмета решена као пресуда укинута због битне повреде прекршајног поступка, 3 предмета пресуда укинута због непотпуно утврђеног чињеничног стања, 9 предмета решено
преиначењем тако што је казна смањена, 1 предмет решен тако што је
пресуда преиначена и окривљени ослобођен одговорности, 1 предмет
решен тако што је пооштрена мера приласка, 3 предмета су остала нерешена.
Непријављивање насиља – не искључује постојање насиља, али ни
поремећени породични односи увек не доказују постојање насиља. У
ситуацијама непосредне опасности, најделотворнији начин да се гарантује
безбедност жртве насиља у породици јесте да се успостави физичка удаљеност између жртве и учиниоца. Закон је овластио надлежне органе да
могу да нареде учиниоцу насиља у породици да напусти место становања
жртве и да му се забрани повратак односно ступање у контакт са жртвом а
када он то прекрши против њега се подноси захтев за покретање прекршајног поступка у ком поступку ће судије Прекршајног суда уз свеобухватно сагледавање циља закона доносити одлуке. Благом казненом политиком према починиоцма насиља у породици неће се постићи циљ и сврха
закона, сузбијање насилних радњи приватних лица против других појединаца. Тенденција благог кажњавања учиниоца посебно је забрињавајућа
ако се има у виду склоност починилаца према поврату. Суд мора поступати на начин којим ће се допринети да насилници устукну пред оштријим
мерама и да суд као институција покаже да је спреман да се посвети
заштити жртава након претрпљеног насиља.
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