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Члан 2. Закона о правима цивилних инвалида рата 

(''Сл. гласник РС'' број 52/96) 

  

            Својство цивилног инвалида рата на основу Закона о правима 

цивилних инвалида рата (''Сл. гласник РС'' број 52/96) може се признати 

само лицима код којих је оштећење организма наступило под 

околностима из члана 2. овог Закона као последица ране, повреде или 
озледе задобијене на територији Републике Србије. 

  

Из образложења: 

  

            ''Из списа предмета се види да је у управном поступку несумњиво 

утврђено да је рањавање тужиоца настало 1995. године на територији друге 

државе, Републике Хрватске. 

Код оваквог стања ствари погрешно је закључивање из побијане пресуде да 

чињеница да је рањавање тужиоца настало на територији друге државе није од 

утицаја на признавање својства цивилног инвалида рата на основу Закона о 

правима цивилних инвалида рата (''Сл. гласник РС'' број 52/96). Одредбом члана 

1. наведеног Закона прописано је да се овим законом уређују сва права 

цивилних инвалида рата, чланова породица цивилних инвалида рата и чланова 

породица цивилних жртава рата, а чланом 2. истог Закона је прописано да је 

цивилни инвалид рата лице код кога наступи телесно оштећење од најмање 50% 

услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене 

злостављањем или лишењем слободе од стране непријатеља за време рата, 

извођење ратних операција, од заосталог ратног материјала или непријатељских 
диверзантних, односно терористичких акција. 

            Сагласно принципу државног суверенитета и приниципу територијалног 

важења закона, по оцени овог суда, одредба члана 2. наведеног Закона односи 

се на случајеве настанка телесног оштећења организма лица која су их задобила 

под условима означеним у овој одредби Закона, али на територији Републике 

Србије. Лицима код којих је као последица ране, повреде или озледе задобијене 

на територији друге државе настало оштећење организма не могу се у Републици 

Србији признати права предвиђена цитираним законом, осим ако то изричито 

законом није прописано. Закон о правима цивилних инвалида рата(''Сл. гласник 

РС'' број 52/96) ни једном одредбом није прописао да се својство цивилног 

инвалида рата може признати и лицима која су оштећење организма под 
околностима из члана 2. тог закона задобила ван територије Републике Србије. 



            Стога, својство цивилног инвалида рата на основу Закона о правима 

цивилних инвалида рата (''Сл. гласник РС'' број 52/96), према ставу суда, може 

се признати само лицима код којих је оштећење организма наступило под 

околностима из члана 2. Закона као последица ране, повреде или озледе 
задобијене на територији Републике Србије''.  

  

  

(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Уж 83/10 од 28.јануара 2011. 
године, утврђена је на седници Грађанског одељења 21.03.2011. године) 
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