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С Т А В О В И 
кривичног одељења Врховног касационог суда око спорних правних питања у 

вези којих није постигнута сагласност представника апелационих судова 

(Петроварадин - 25.03.2016. године)1 

 

Петроварадин - 25.03.2016. године 

 

 

1.  Да ли другостепени суд може у седници већа, усвајањем жалбе јавног 

тужиоца, да преиначи првостепено решење којим је млађем пунолетном 

учиниоцу кривичног дела изречена васпитна мера, тако што би му била изречена 

одговарајућа кривична санкција која је законом прописана за пунолетне учиниоце 

кривичних дела (нпр. казна затвора)? 

 

Другостепени суд не може у седници већа, усвајањем жалбе јавног 

тужиоца, да преиначи првостепено решење тако да млађем пунолетном учиниоцу 

кривичног дела уместо васпитне мере изрекне одговарајућу кривичну санкцију 

која је законом прописана за пунолетне учиниоце кривичних дела (нпр. казну 

затвора). Ово из разлога што је одредбом члана 81. став 2. Закона о малолетним 

учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица 

("Службени гласник РС" бр.85/2005) која се у смислу одредбе члана 1. став 1. 

истог Закона има применити у описаној процесној ситуацији, предвиђено да ако 

првостепеном одлуком није изречена казна малолетничког затвора или заводска 

мера, другостепено веће може ту казну, односно меру изрећи само ако одржи 

претрес. 

 

 

2. Да ли суд трећег степена може укинути другостепену пресуду у 

ситуацији када је у истом предмету већ једном била укидана првостепена (а не и 

другостепена) пресуда? 

 

Суд трећег степена је, независно од тога да ли је у истом предмету 

првостепена пресуда већ једном укидана, овлашћен да једном укине другостепену 

одлуку и предмет врати другостепеном суду на поновно одлучивање будући да се 

у овом поступку не одлучује, поново, о првостепеној пресуди него, по први пут, о 

пресуди суда другог степена и о против ње изјављеној жалби. 

  

 

3. Да ли првостепени суд може да окривљеног огласи кривим за теже 

кривично дело (које је описано у диспозитиву оптужног акта) у ситуацији када је 

овлашћени тужилац у диспозитиву оптужног акта описао све елементе лакшег 

али и тежег кривичног дела (по правилу је то случај код кривичних дела 
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квалификованих тежом последицом или истородних кривичних дела), а правно 

квалификовао описано дело као лакше кривично дело? 

 

Одредбом члана 420 ЗКП одређен је однос пресуде и оптужбе и у складу са 

тим одредбама суд је везан чињеничним описом дела у оптужби а не и његовом 

правном оценом. У складу са тиме суд је овлашћен да окривљеног огласи кривим 

и за теже кривично дело, у односу на правну оцену дела од стране тужиоца, 

уколико су његови битни законски елементи садржани у чињеничном опису дела 

из оптужбе. 

 

 

4. Када се на главном претресу утврди да окривљени није извршио 

кривично дело квалификовано тежом последицом или тежи облик кривичног дела 

из оптужбе, већ основни облик тог кривичног дела, а тужилац не мења оптужбу, 

да ли ће се донети ослобађајућа пресуда за дело из оптужбе или ће се донети 

осуђујућа пресуда за дело у основном облику које је доказано, односно донети 

одбијајућа пресуда ако је дело у основном облику застарело? 

 

У ситуацији да се на главном претресу утврди да окривљени није извршио 

кривично дело квалификовано тежом последицом или тежи облик кривичног дела 

из оптужбе већ основни облик тог кривичног дела, а тужилац не мења оптужбу, 

суд неће донети ослобађајућу пресуду за дело из оптужбе него пресуду којом 

окривљеног оглашава кривим за основни облик дела које је доказано 

изостављајући из описе дела у изреци квалификаторне елементе који нису 

доказани и у образложењу пресуде о томе изнети разлоге. 

У истој ситуацији уколико је за основни облик кривичног дела наступила 

застарелост кривичног гоњења, суд неће донети одбијајућу пресуду за то дело 

него пресуду којом ће окривљеног ослободити од оптужбе за дело које је предмет 

оптужбе (квалификовано тежом последицом или тежи облик кривичног дела) јер 

је то и повољније по окривљеног и у супротном не би у потпуности био решен 

предмет оптужбе. 

 


