
КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 
учињено према више лица

(Чл.194 ст.1 Кривичног законика)

Уколико  је  кривично  дело  насиље  у  породици  из  члана  194  ст.1  КЗ-а
учињено  од  стране  истог  извршиоца  према  два  члана  његове  породице  у
различитим временским периодима, не  ради се о једном кривичном делу, већ о
два кривична дела насиље у породици и у том случају  нема места примени члана
61 КЗ-а, јер се не може радити о продуженом кривичном делу, обзиром да кривична
дела управљена против личности могу чинити продужено кривично дело само ако
су учињена према истом лицу.

Из образложења:

Пресудом првостепеног суда оптужени БМ оглашен је кривим што је у току ноћи
18.10.2016. године извршио кривично дело насиље у породици из члана 194 ст.1 КЗ на
штету своје кћерке оштећене МЈ, а дана 28.10.2016. године, исто дело на штету своје
супруге  оштећене МГ,  којим радњама  је,  по  становишту првостепеног  суда,  учинио
једно кривично дело насиље у породици из члана 194 ст.1 КЗ-а у продужењу, у вези са
чл.61 КЗ-а, за које дело је осуђен на казну затвора у трајању од четири месеца, у коју
казну  му  се  има  урачунати  време  које  је  оптужени  провео  у  притвору  почев  од
04.11.2016. године, до његовог упућивања на издржавање кривичне санкције, а најдуже
док не истекне време трајања кривичне санкције изречене у првостепеној пресуди.

Виши суд у  Сомбору,  поводом изјављених жалби,  налази да  је  у  конкретном
случају дошло до повреде кривичног законика, обзиром да је одредбом члана 61 КЗ-а у
ставу  2  предвиђено  да  кривична  дела  управљена  против  личности  могу  чинити
продужено кривично дело само ако су учињена према истом лицу. Стога је усвајањем
жалбе ОЈТ, Виши суд у Сомбору преиначио првостепену пресуду у погледу одлуке о
кривичној санкцији тако што је применом одредбе о стицају кривичних дела из чл.60
КЗ-а, претходно оптуженом  БМ за кривично дело насиље у породици из чл.194 ст.1 КЗ-
а учињено на штету његове кћерке МЈ утврдио казну затвора од четири месеца, те за
кривично  дело  насиље  у  породици  учињено  на  штету  његове  супруге  МГ,  такође
утврдио казну затвора од четири месеца, а потом га осудио на јединствену казну затвора
у трајању од седам месеци, у коју казну му се сходно чл.63 КЗ-а урачунава време које је
оптужени провео у притвору,  почев од 04.11.2016. године, до његовог упућивања на
издржавање кривичне санкције.

( Пресуда Основног суда у Врбасу К.586/16 0д 16.12.2016. године и Вишег суда у
Сомбору КЖ1 17/17 од 01.02.2017. године)
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