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писано у одредби члана 179 КЗ-а као самостално кривично дјело 
задовољења полних страсти пред дјететом) прописана казна затво-
ра до три године, дакле не постоји могућност изрицања новчане 
казне као према закону који је био на снази у вријеме извршења 
кривичног дјела. Осим тога, КЗ који је био на снази у вријеме извр-
шења кривичног дјела је осуђеном лицу у смислу члана 33 став 2 
пружао могућност да захтијева да казна затвора до шест мјесеци 
буде замијењена новчаном казном. Кривични законик који је при-
мијењен у конкретном случају ову могућност не прописује. У вези 
с тим, Уставни суд налази да је у околностима конкретног случаја, 
имајући у виду висину изречене казне затвора апеланту, од посеб-
ног значаја било установити који је закон “блажи” за апеланта, да-
кле онај који је био на снази у вријеме почињења дјела и подизања 
оптужнице према којем је постојала могућност да се апелант казни 
“новчаном казном или затвором до три године” или онај који је био 
на снази у вријеме изрицања пресуде према којем се за предметно 
кривично дјело он може казнити “казном затвора до три године”. 
Међутим, Уставни суд у оспореним пресудама није пронашао од-
говор на ово суштинско питање иако је општепозната чињеница 
да је током трајања поступка који се водио против апеланта (од 
2012. до 2017. године) престао да важи КЗ према којем је поступак 
започео, па је стога требало испитати који је од та два закона “бла-
жи”. Штавише, примијењен је Кривични закон који је ступио на 
снагу након почињења кривичног дјела, а не Кривични закон који 
је био на снази у вријеме почињења кривичног дјела, што би могао 
да буде случај само у ситуацији да су редовни судови сериозном 
анализом дошли до закључка да је примијењени закон најблажи за 
учиниоца. Међутим, чини се да се редовни судови уопште нису ба-
вили овим питањем иако су их на то обавезивале и одредбе члана 9 
Кривичног закона који је примијењен и одредбе члана 4 Кривичног 
закона који је био на снази у вријеме почињења кривичног дјела, 
већ су напросто примијенили закон који је био на снази у вријеме 
пресуђења. У противном, овакав поступак редовних судова би тре-
бао значити да је примијењени закон најблажи за учиниоца, што 
би допустило одступање од обавезе примјене закона који је био 
на снази у вријеме почињења кривичног дјела, али Уставни суд 
не налази аргументацију редовних судова у оспореним пресудама 
из које би проистекло да су редовни судови дошли до закључка 
да је примијењени закон најблажи за учиниоца, тј. апеланта, па да 
су због тога одступили од основног правила примјене Кривичног 
закона.

45. При томе, Уставни суд подсјећа да није у његовој надле-
жности да се бави питањем какву би санкцију изрекао редовни суд 
да је одлучивао по КЗ-у који је важио у вријеме извршења кри-
вичног дјела и према чијим одредбама је започео поступак про-
тив апеланта (оптужница потврђена 29. новембра 2012. године). 
Оно што је, према мишљењу Уставног суда, кључно у конкретном 
предмету јесте околност што је раније важећи КЗ апеланту про-
писивао могућност да за предметно кривично дјело буде изречена 
новчана казна или казна затвора, те што је ранији закон такође да-

вао могућност да се изречена казна, која не прелази шест мјесеци, 
замијени новчаном казном и да је апелант, према одредбама члана 
33 раније важећег КЗ-а, испуњавао законом прописане услове за 
замјену казне затвора новчаном казном. У вријеме када је пред-
метно кривично дјело почињено па све до ступања на снагу Кри-
вичног законика апелант је, као и свако друго лице које је осуђено 
на казну затвора до шест мјесеци, могао тражити замјену казне за-
твора новчаном казном. Из наведеног произлази да је члан 33 став 
2 раније важећег КЗ-а, за разлику од Кривичног законика који је 
примијењен у конкретном случају, поред могућности да се за дјело 
које је апеланту стављено на терет поред алтернативне могућности 
изрицања новчане казне или казне затвора, прописивао и посебан 
институт замјене казне затвора новчаном казном.

46. Имајући у виду наведено, Уставни суд закључује да је при-
мјеном одредби Кривичног законика повријеђено апелантово пра-
во из члана 7 став 1 Европске конвенције.

VIII - Закључак
47. Уставни суд закључује да је прекршено апелантово уставно 

право из члана II/2 Устава Босне и Херцеговине и члана 7 став 1 
Европске конвенције јер је у конкретном случају примјена Кривич-
ног законика била на апелантову штету у погледу изрицања санк-
ције с обзиром на то да је раније важећи КЗ прописивао могућност 
да за предметно кривично дјело буде изречена новчана казна или 
казна затвора, те што је садржавао одредбе према којим се право-
снажно изречена казна затвора у трајању до шест мјесеци може 
замијенити новчаном казном.

48. Уставни суд закључује да не постоји повреда права на пра-
вично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 
6 ст. 1 и 2 Европске конвенције када у околностима конкретног 
случаја нема ништа што би упутило на закључак да је изостала 
брижљива и савјесна оцјена доказа на основу којих су утврђене 
одлучне чињенице у погледу апелантове кривичноправне одговор-
ности.

49. Уставни суд закључује да нема повреде члана II/3к) Уста-
ва Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европ-
ску конвенцију када је у кривичном поступку, који је резултирао 
осуђујућом пресудом, предмет одлучивања била основаност кри-
вичне оптужбе, а не апелантова имовинска права.

50. На основу члана 59 ст. (1), (2) и (3) и члана 62 став (1) 
Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у диспозитиву 
ове одлуке.

51. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, одлуке 
Уставног суда су коначне и обавезујуће.

 Предсједник
 Уставног суда БиХ,
 Златко М. Кнежевић, с.р.
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Лука и 552-030-00026976-18 код Addiko Bank а.д. Бања Лука. В.д. директора и главног и одговорног уредника Манојла Зрнић. Уредник 
Вишња Бајић Прерадовић. Техничко уређивање Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, 
редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.slglasnik.
org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист је уписан 
у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.
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