
НЕМОГУЋНОСТ УБЛАЖАВАЊА КАЗНЕ ИСПОД 
ЗАКОНСКОГ МИНИМУМА 

                                                           ( члан 57. став 1. КЗ ) 
 

 
 У конкретном случају није било места примени одредбе чл. 57. ст. 3. КЗ ради 
ублажавања казне испод законског минимума, без обзира што се ради о кривичном 
делу у покушају, јер је окривљени до сада више пута осуђиван због истоврсних 
(конкретно и због истог) кривичних дела, а које чињенице произилазе из извода из 
казнене евиденције 
 
 Из образложења 
 
 Пресудом првостепеног суда окривљени НЈ оглашен је кривим због кривичног дела 
тешке крађе у покушају из чл. 204. ст 1. тач. 1. КЗ, као саизвршилац, у вези чл. 33. и 33. 
КЗ, због чега је осуђен казном затвора од 5 месеци. 
 У конкретном случају није било места примени одредбе чл. 57. ст. 3. КЗ ради 
ублажавања казне испод законског минимума, без обзира што се ради о кривичном делу у 
покушају, јер је окривљени досада више пута осуђиван због истоврсних (конкретно и због 
истог) кривичних дела, а које чињенице произилазе из извода из казнене евиденције, које 
околности је суд правилно навео али није ваљано ценио.Наиме, одредбом чл. 30. став 2. 
КЗ је прописано да ће се учинилац за покушај казнити казном прописаном за кривично 
дело, или ублаженом казном, али је одредбном члана 57. став 3. КЗ јасно наведено да се 
казна не може ублажити учиниоцу кривичног дела који је раније осуђиван за истоврсно 
кривично дело.Такође, у ст. 4. цитираног члана 57. КЗ је наведено да када је суд овлашћен 
да учиниоца кривичног дела ослободи од казне, може му казну ублажити без ограничења 
прописаних у ст. 1. до 3. овог члана, а напред је већ цитирана одредба чл. 30. ст. 2. КЗ у 
којој није предвиђено ослобођење од казне. 
  
 ( Пресуда Основног суда у Сомбору бр. К.701/13 од 29.07.2013. године и пресуда 
Апелационог суда у Новом Саду бр. Кж.1-3536/13 од 24.10.2013. године ) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


