
 

 

 

 

Садржај  захтева за заштиту законитости  

који је поднет преко браниоца окривљеног  

члан 484. у вези члана 485. став 1. и став 4. ЗКП-а 

 

 

 У захтеву за заштиту законитости бранилац окривљеног мора навести 

разлог за подношење захтева, у смислу члана 485. став 1. тачка 1. ЗКП-а, 

односно мора указати на конкретну повреду закона из члана 485. став 4. 

ЗКП-а учињену у правноснажној одлуци или поступку који је претходио 

њеном доношењу.  

 

 

И з   о б р а з л о ж е њ а: 

 

 

 „Наиме, чланом 484. ЗКП-а који прописује обавезан садржај захтева, 

прописано је да се у захтеву за заштиту законитости мора навести разлог, из члана 

485. став 1. ЗКП-а, за његово подношење. 

 У вези с тим одредба члана 485. став 1. тачка 1. ЗКП је општег карактера и 

начелно прописује да се захтев за заштиту законитости може поднети ако је 

правноснажном одлуком или у поступку који је претходио њеном доношењу 

повређен закон. Међутим, што се тиче окривљеног ставом 4. овог члана – 485. 

ЗКП-а, прописано је због којих повреда закона у првостепеном поступку и пред 

апелационим судом окривљени може поднети захтев за заштиту законитости и те 

повреде су таксативно наведене: члан 74, члан 438. став 1. тач. 1) и 4) и тач. 7) до 

10) и став 2. тачка 1), члана 439. тач. 1) до 3) и члан 441. став 3) и 4) ЗКП.  

 У предметном захтеву за заштиту законитости браниоца окривљеног 

Марка Вељића, повреда закона у правноснажној одлуци или поступку који јој је 

претходио, из члана 485. став 4. ЗКП, није конкретизована – описана. 

 Врховни касациони суд је приликом одлучивања о  захтеву за заштиту 

законитости браниоца окривљеног везан разлозима (члан 485. став 1. у вези става 

4. ЗКП), делом и правцем побијања који су истакнути у захтеву за заштиту 

законитости, како је то изричито прописано чланом 489. став 1. ЗКП, што значи да 

суд одлучујући по захтеву за заштиту законитости, уколико разлози и повреде 

закона нису изричито наведени, нема законских овлашћења да по службеној 

дужности тумачи и оцењује о којој се повреди закона ради.“ 

 

 

    (Сентенца утврђена на седници Кривичног одељења 23. децембра 2013. године) 

 

 

 

 

 


