
ПОСЕБАН ОБЛИК КРИВИЧНОГ ДЕЛА НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ – ЧЛАН 194. СТАВ 5. 

КЗ 

 
 Како законски опис радње кривичног дела насиље у породици из члана 194. 

став 5. КЗ нема заједничких елемената са осталим облицима кривичног дела из 

члана 194. ст. 1-4. КЗ, то није могућа конструкција продуженог кривичног дела 

између наведених облика насиља у породици.  

  

Из образложења: 

 

 ''Бранилац окривљеног, у поднетом захтеву за заштиту законитости наводи да је 

окривљени првостепеном пресудом оглашен кривим и осуђен за кривично дело насиље у 

породици из члана 194. став 5. Кривичног законика и то за догађај који се одиграо дана 

08.06.2017. године, те да се ради о радњи кривичног дела које је морала ући у састав 

продуженог кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 1. у вези члана 61. 

Кривичног законика, а за које је окривљени правноснажно осуђен пресудом Основног 

суда у Јагодини.  

 Кривично дело насиље у породици из члана 194. Кривичног законика има основни 

облик (став 1), три тежа облика (ст. 2-4) као и посебан облик (став 5).  

 Посебан облик став 5. члана 194. КЗ постоји због обезбеђивања санкције за кршење 

мере заштите од насиља у породици прописаних Породичним законом – члан 198, којим је 

предвиђено више таквих мера. Дакле, уколико лице за време трајања одређене мере од 

стране суда прекрши једну или више одређених мера, врши кривично дело насиље у 

породици из члана 194. став 5. КЗ, што је у конкретној ситуацији случај.  

 Имајући у виду да радња кривичног дела насиље у породици из члана 194. став 5. 

КЗ нема заједничких законских елемената са осталим облицима кривичног дела из члана 

194. ст. 1-4. КЗ, то није ни могућа конструкција продуженог кривичног дела између 

наведених облика дела, већ би се евентуално могло радити о стицају.  

 У конкретном случају, кривично дело за које је окривљени оглашен кривим 

побијаним пресудама, без обзира на чињеницу у које време је извршено, представља 

посебно кривично дело јер се врши радњама потпуно другачијим од радњи којима се 

извршава неки од облика кривичног дела из члана 194. ст. 1-4. КЗ, те су неосновани 

наводи захтева да су радње кривичног дела из члана 194. став 5. КЗ, морале ући у састав 

продуженог кривичног дела, па је исти одбијен''.  

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 164/2019 од 27.2.2019. године, 

утврђена на седници Кривичног одељења од 2.12.2019. године) 
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