РОК ЗАСТАРЕЛОСТИ ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ
Рок застарелости извршења казне тече од дана када је пресуда којом је
окривљени оглашен кривим и осуђен у одсуству постала правноснажна, а не од дана
правноснажности пресуде донете у поновљеном поступку.
Из образложења:
''Републички јавни тужилац поднео је захтев за заштиту законитости против
правноснажних решења којима је суд одбио захтев окривљеног да утврди наступање
апсолутне застарелости извршења казне.
Према ставу првостепеног и другостепеног суда из побијаних решења рок
застарелости извршења казне почиње да тече од дана правноснажности пресуде донете у
поновљеном поступку којом је окривљени, након суђења у присуству, оглашен кривим
због кривичног дела разбојништво из члана 206. став 1. у вези чл. 30. и 33. КЗ и осуђен на
казну затвора у трајању од две године и десет месеци уз урачунавање времена проведеног
у притвору и екстрадиционом притвору, као и на издржавању казне.
По оцени Врховног касационог суда, овакво становиште нижестепених судова је
погрешно, јер у кривичном поступку у коме је суђено у одсуству окривљеном, рок
застарелости извршења казне почиње да тече од дана када је та првобитна пресуда постала
правноснажна, а не од дана правноснажности пресуде донете у поновљеном поступку, јер
се таквом пресудом само наставља континуитет раније донете правноснажне пресуде.
Према одредби члана 107. став 2. КЗ ако је актом амнестије или помиловања или
одлуком суда по ванредном правном леку изречена казна смањена, време потребно за
наступање застарелости одређује се према новој казни, али се ток застарелости рачуна од
раније правноснажне пресуде.
У конкретном случају, казна затвора окривљеном изречена је пресудом Вишег
суда, и иста је смањена, али се сходно одредби члана 107. став 2. КЗ ток застарелости и
почетак рока рачуна од раније правноснажне пресуде, тј.пресуде тадашњег Окружног
суда.
Како се, у конкретном случају, сходно одредби члана 107. став 2. у вези члана 105.
тачка 6) КЗ изречена казна не може извршити када протекне три године од осуде на казну
затвора преко једне године и како, сходно одредби члана 107. став 6. КЗ застарелост
извршења казне настаје у сваком случају када протекне двоструко време које се по закону
тражи за застарелост извршења казне, то је дана 25.09.2014. године наступила апсолутна
застарелост извршења казне затвора у трајању од две године и десет месеци на коју је
окривљени осуђен пресудом Вишег суда.
Имајући у виду наведено, Врховни касациони суд је уважио захтев за заштиту
законитости Републичког јавног тужиоца и утврдио да је правноснажним решењима,
повређен кривични закон на штету окривљеног члан 107. став 2. у вези члана 105. тачка 6)

КЗ, преиначио наведена решења и утврдио да је наступила апсолутна застарелост
извршења казне затвора, те се иста не може извршити''.
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 535/2016 од 11.5.2016. године,
утврђена на седници Кривичног одељења од 2.12.2019. године)
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