
НЕРАЗУМЉИВА И ПРОТИВРЕЧНА ИЗРЕКА ОСЛОБАЂАЈУЋЕ 
ПРЕСУДЕ УСЛЕД НУЖНЕ ОДБРАНЕ 

( члан 368. ст 1.  тач. 11. ЗКП-а ) 
 
 

Када суд нађе да радња која је окривљеном стављена на терет по закону 
није кривично дело због постојања нужне одбране, тада чињенични опис у изреци 
пресуде мора садржати потпуни опис радњи и оштећеног, и оцену суда да те радње 
представљају напад на окривљеног, са свим законским обележјима напада, као и 
опис радње окривљеног, те оцену да су радње окривљеног предузете ради 
одбијања истовременог противправног напада. 
 

Из образложења 
 

Првостепеном пресудом окривљени РМ оглашен је кривим због кривичног дела 
лаке телесне повреде из члана 122. ст. 2. у вези ст. 1. КЗ, због чега му је изречена 
условна осуда са утврђеном казном затвора од 3 месеца и роком проверавња од 2 
године.Истом пресудом окривљени ЂР је ослобођен од оптужбе за кривично дело 
угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи из члана 124. став 1. КЗ. Против ове 
пресуде жалбу је у осуђујућем делу изјавио окривљени РМ, а у ослобађајућем ОЈТ 
Сомбор. 

Изреком првостепене пресуде окривљени ЂР је ослобођен од оптужбе да је 
извршио кривично дело угрожавање опасним оруђем при тучи или свађи из члана 124. 
КЗ, јер дело за које је оптужен по закону није кривично дело, а из образложења пресуде 
произилази да је кривично дело извршио у нужној одбрани.Међутим, изрека пресуде не 
садржи опис истовременог противправног напада оштећеног, који поред одбране, 
представља елеменат без кога нужна одбрана не може да постоји.Стога, када суд нађе 
да радња која је окривљеном стављена на терет по закону није кривично дело због 
постојања нужне одбране, тада чињенични опис у изреци пресуде мора садржати 
потпуни опис радњи и оштећеног, и оцену суда да те радње представљају напад на 
окривљеног, са свим законским обележјима напада, као и опис радње окривљеног, те 
оцену да су радње окривљеног предузете ради одбијања истовременог противправног 
напада. 

 
(Пресуда Основног суда у Сомбору број К.168/12 од 22.11.2012. године и пресуда 

Апелационог суда у Новом Саду број Кж. 1-4386/12  од 19.09.2013. године) 


