
Жалба против првостепене пресуде због одлуке о кривичној санкцији (чл. 437. и 

441. ЗКП-а) 

 

 

Адвокат ___________________________ 

ул. _____________________________ 

У ______________, дана ___________ 

 

Вишем суду ______________ 

за 

Апелациони суд у ________________ 

 

К. ______________ 

 

 

Као бранилац оптуженог __________________ из _______________, благовремено 

подносим суду 

 

Ж А Л Б У  

 

На пресуду Вишег суда у _________________ под горњим бројем од __________ године 

због: 

– одлуке о казни. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Побијаном пресудом првостепени суд је оптуженог ______________ огласио кривим 

због кривичног дела ___________ из члана _____________ Кривичног законика (КЗ) и 

осудио га на казну затвора у трајању од _______________. Оптужени је обавезан да 
плати трошкове кривичног поступка. 

Првостепени суд је правилно поступио када је утврдио да околности значајне за 

одмеравање казне имају карактер особито олакшавајућих и тако оптуженом ублажио 
казну. 

Ипак, по мишљењу одбране, у овом случају су се стекле такве особито олакшавајуће 

околности које оправдавају и знатније ублажавање казне од оне коју је првостепени суд 

већ одмерио. С једне стране, суд је олакшавајућим околностима које је ценио могао 

дати и већи значај, а с друге, неке олакшавајуће околности уопште нису узете у обзир 
при одмеравању казне. 

 

Олакшавајуће околности које је суд ценио, а којима је могао дати и већи значај код 

одмеравања казне: 



– потпуно признање које је оптужени дао још приликом првог испитивања пред судом, 

при коме је остао све до завршетка главног претреса и које је у значајној мери 
олакшало поступак и допринело утврђивању материјалне истине; 

– његово искрено кајање; 

– ранија неосуђиваност; 

– околност да се оштећени не придружује кривичном гоњењу. 

 

Олакшавајуће околности које првостепени суд није узео у обзир код одмеравања казне: 

– допринос оштећеног: 

У току првостепеног поступка неспорно је утврђено: 

_________________________________________________ (образложити конкретну 
околност); 

– младост оптуженог: 

_________________________________________________ (образложити конкретну 
олакшавајућу околност); 

– последице кривичног дела погађају оптуженог: 

_________________________________________________ (образложити конкретну 
олакшавајућу околност); 

Првостепени суд се у пресуди није бавио овим околностима и по мишљењу одбране 

погрешио је што и ове околности није ценио као олакшавајуће. 

 

На основу свега изложеног, бранилац сматра да би се сврха кажњавања у овом случају 
могла остварити и блажом казном од оне коју је првостепени суд одмерио, па зато 

 

П Р Е Д Л А Ж Е  

 

Да другостепени суд преиначи побијану пресуду тако што ће оптуженом изрећи блажу 

казну затвора. 

 

 

У ______________, _________ године 
 

Подносилац жалбе 

_________________________ 

 


