
НЕОСНОВАНОСТ МОЛБЕ ЗА ПУШТАЊЕ НА УСЛОВНИ ОТПУСТ
УЧИНИОЦА КРИВИЧНОГ ДЕЛА ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ

ПРЕМА МАЛОЛЕТНИМ ЛИЦИМА

Учиниоци  кривичних  дела  против  полне  слободе  учињених  према
малолетним лицима не могу се условно отпустити.

Из образложења:

Правноснажном  пресудом  Вишег  суда  у  Сомбору  оптужени  ММ  оглашен  је
кривим због извршења кривичног дела обљуба са дететом из чл.180 ст.1 у вези са чл.61
КЗ-а у продужењу, те му је изречена казнна затвора у трајању од четири године, у коју
му  је  урачунато  време  које  је  провео  у  притвору  почев  од  28.09.2010.године,  до
21.07.2011. године.

Осуђени је поднео молбу за пуштање на условни отпуст овом суду. У извештају
КПЗ  Сремска  Митровица  о  владању  осуђеног  за  време  издржавања  казне  затвора
закључује  се  да  се  може  констатовати  да  је  процес  ресоцијализације  програма
поступања  дао  разултате  у  контролисаним  тј.  пеналним  условима  и  да  је  остварен
напредак у третману, да осуђени у потпуности прихвата програм поступања и активно
учествује  у  његовој  реализацији,  те  да  су  мишљења  да  је  условљавање  дела  казне
сврсисходно.

У  конкретном  случају  и  поред  начелно  позитивног  извештаја  управе  КПЗ  о
владању осуђеног, Виши суд налази да је неоснована молба осуђеног за пуштање на
условин отпуст, имајући у виду одредбу члана 3 став1 Закона о посебним мерама за
спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима
(“Службени  гласник  РС”  број  32/13)  којом је  прописано  да  се  одредбе  овог  закона
примењују на учиниоце који су према малолетним лицима извршили кривична дела
против полне слободе, где је под тачком три означено кривично дело обљуба са дететом
из чл.180 КЗ-а. Одредбом чл.5 ст.2 цитираног Закона прописано је да се лица која су
осуђена за  кривична дела  против полне слободе према малолетним лицима не  могу
условно отпустити са издржавања казне затвора. Из означених разлога, молба осуђеног
ММ за пуштање на условни отпуст са издржавања казне затвора изречене означеном
пресудом Вишег суда у Сомбору, одбијена је као неоснована.

(  Решење  Вишег  суда  у  Сомбору  Куо.33/15  од  14.07.2015.  године,  на  које  се
странке нису жалиле, тако да је исто постало правноснажно дана 29.07.2015. године)
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