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СМИСАО И ДОМАШАЈ ПРЕТПОСТАВКЕ НЕВИНОСТИ 
ОКРИВЉЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ЈУГОСЛОВЕНСКОМ 

КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

„Бол>е je стотину кривих ослободити, 
него само једног невиног осудити”.

С тара нравна максима

Увод

Промјена на бшъе je закон друштвеног живота и људског про- 
греса У прошлости je положај окривлюника био веома незавидан, јер 
je тада важила претпоставка виности током кривичног поступка Окрив- 
љени je морао доказивати своју невиност, а то je, мора се признати, био 
ђаволски тежак и драматичан, а понекад и веома трагичан задатак. 
Протеком времена мијењали су се социјапни и политички пејзажи 
друштва, а тиме и процесна позиција окрнвљеника у кривичном по
ступку.

Након мрачног средњег вијека и владавине инквизиционог кри
вичног поступка, први пут je кривично-процесни институт претпостав
ка невиности формулирана у „Декларации о правима човјека и грађа- 
нина”, као резултат француске буржоаске револуције.

Данае мало која землю није у својем кривичном поступку увела 
овај значајан правни институт, али у својем специфичном схваћању н 
дефиниран>у. Претпоставка невиности окривљеника свакако представ
лю веома сложен феномен сваког кривичног поступка, па и југо- 
словенског

У перспектнви која нас овдје занима, ово питагье ћемо размотрити 
у контексту сумарног сагледавања проблема, свјесни чињенице да би 
за једно комплексное разматран>е и излагање недостајала читава једна 
монографија.
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Експликација појма претпоставке невиности

Лексички проматрано, претпоставка, односно пресумпција, — 
сумирам лат. (prcsumere -  унапријед помишљати), значи: основану 
вјероватност, предмјевање, нагађање, очекивање, наслућнвање, могућ- 
ност, евентуалност.1

Правни теоретици сматрају да претпоставке, уопште, постоје „у 
оном случају кад органи права нису и не могу бити сигурни у то да ли 
нека чшьенииа постоји, а они узимају да постоји. Код пресумпције се 
опажа како се право задоволюва вјероватношћу.”2 Уопште, правне прет
поставке су „од значаја за право, jep се њима отклања терет доказивања 
правнорелевантних чињеница на страни лица која се позивају на правне 
претпоставке.”3 Правна наука правне претпоставке дијели на: prcsump- 
tiones iuris tantum (обориве претпоставке), за које законодавац допушта 
даседокажедаонепостојеи, Hapresumptionesiurisetdeiure(anawiyTHe 
претпоставке), које су необориве зато што против ньих није допуштена 
употреба никаквих доказних средстава.4

Према томе, по својем карактеру, претпоставка невиности окрив- 
љеника представлю обориву претпоставку, али једино тако да она 
странка која сматра да такве претпоставке нема, мора доказати ту своју 
тврдњу.

Према једном аутору, овај правни институт има два бирна зна- 
ченю: „Прво je значење п.н. да невиност не треба доказивати jep се она 
пресумира. Друго je значење п.н. да претпостављена невиност постаје 
дефинитивно утврђена када се год не докаже противно (тј. кривња) и 
претпоставка не обори...”5

Очигледно je претпоставка невиности свакако представлю своје- 
врсни „favor defensionis” (лат. предност одбране), која je успоставлюна 
у одредби чл. 3. ЗКП-а, о којем проблему у нашем теоријском приступу 
не постоји јединствено гледане, о чему ће бити ријечи нешто касније.

За ко иска формулација претпоставке невиност и и  компаративни
осврт

Законска формулација овог института у чл. 3. ЗКП-а, гласи овако: 
„Нико не може бити сматран кривим за кривично дјело док то не буде 
утврђено правоснажном пресудом”.

1 Брато.ьуб Клаић. Рјечник странах ријечи, MX Загреб, 1978, стр. 1085.
-  Проф Ьерислав Перић, Правна энаност и дијалектика, „Паредне новине'. Загреб,

1962, стр. 173.
3 Правна енциклопедија, „Сав. администрација", Ьеоград, 1979, стр. 1046.
* Проф. Олег Мандић, Систем и интерпретација права, .Народнс новине", Загреб, 

1971, стр. 190.
5 Проф. Мирјан Дамашка, РЈечник кривичног права и поступка, „Информатор", 

Загреб, 1966, стр. 257 (Коаутор проф Златарић).
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Чињеница да ce y цитираној формулацији не садржи ријеч 
„н е в и н ”, код извјесних аутора процесуалиста предстааља разлог 
дилеме у погледу постојања претпоставке невиности у нашем кри
вичном поступку.

Постојећа негативно дата формулација овог института у чл. 3. 
ЗКП-а, досгьедно je пренијета из нашег Устава (чл. 181. став 4).

Ако погледамо како je претпоставка невиности формулирана у 
општим међународним правним документима о правима човјека и 
основним слободама, онда слика изгледа овако:

Према Општој декларации о правима човјека (чл. 11. став 1), 
формулација претпоставке невиности гласи овако: „Свако ко je оптужен 
за кривично дјело има право да буде сматран невиним док се на основу 
закона кривица не докаже на јавном претресу на којем су му обез- 
бијеђене све гаранције потребив за његову одбрану.”6

Међународни пакт о грађанским и политичким правима, прет- 
поставку невиности формул ира овако: „Свако ко je оптужен за кривично 
дјело има право да буде сматран невиним све дотле док се његова 
кривица на основу закона не докаже.”7

Видимо да je у суштини ова формулација скоро идентична са 
оном у Општој декларации о правима човјека.

Незнатна модификација формулације претпоставке невиности 
налази се у Европској конвенцији о заштити права човјека и основних 
слобода, која дословно гласи: „За свакога ко je оптужен за кривично 
дјело важиће претпоставка да je невин све док се по закону не докаже 
да je крив.”8 *

Интересантно je да формално-правно све социјалистичке земље 
Источне Европе познају претпоставку невиности и да je у њиховим 
односним законима она формулирана негативно, слично као и у нашем 
Закону о кривичном поступку. Примјерице, у Закону о кривичном 
поступку ЧССР, у члану 2, формулација гласи: „Све дотле, док доне- 
шеном и правомоћном осуђујућом пресудом не буде утврђена кривица 
за извршење дјела лица, позваног на кривичну одговорност, не може 
се сматрати к р и в и м . ” ’

Сличне су формулације ове претпоставке и у другим источним 
социјалистичким земљама.

У земљама Западне Европе егзистира ова претпоставка која je по 
својој формулацији слична оној из Опште декларације о правима 
човјека

Добија се утисак као да je наш законодавац слиједио примјер 
социјалистичких земагьа Источне Европе, када je прибјегао негативној 
формулацији. Макар формулација претпоставке невиности у себи не

6 Архив за правые и друштвене науке, бр. 4/1968, стр. 640.
7 Архив за правне и друштвене науке, бр. 4Л968, стр. 651.
8 Архив за правне и друштвене науке, бр. 4/1968, стр. 764.
* Уголовий процесс в европских социалистических государствах, Јуридическав 

литература, Москва, 1978, стр. 27.
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садржм изрнчито рпјеч „иевиним”, нс може cé негирати да она у себн 
ипволвпра и садржп све битне атрибуте претпоставке иевнностн. Jep 
једно нсбптно лексичко разплажс1ье не даје ннкакав ни логнчки нити 
пак правнп основ за пзвођсње зашъучка да ова претпоставка нпје 
садржана у нашем Закону о кривпчном поступку, односно да joj се домет 
сужава и своди на „радну хппотезу”. Међутим, постојеће pjeiucibe из 
чл. 3. ЗКП-а пзазива различите митљења.

Аналитичко разш трање неких становишта о п lirai ьу 
претпоставке невиност и

Када je ријеч о егзистентности, карактеру и домашају дјеловања 
претпоставке невиности, теоријска становишта наших процесуалнста 
се у знатној мјерн разнлазе и конфронтирају међусобно. Ово н>ихово 
разилажење односи се како на тумачсне законске формулације овог 
института, тако и његово одређивање у систему крнвичнопроцесних 
појмова и његовог домашаја у кривпчном поступку. Различита тео- 
ријска полазпшта о томе и различите премисе условљавају и њихове 
различите заюьучке и ставове. Неке најзначајније ставове изложићемо 
на овом мјесту са критичким опаскама.

Поред процесуалнста који претпоставку невиности афирмирају 
и оних који je убрајају у основна начсла нашег савременог кривич ног 
поступка, у нашој процесуалистици присутни су и аутори који пос- 
тојање овог института у нашем кривпчном поступку негирају, дајући 
за своје становиште бројне логичке аргументе и разлоге.

Тако, према проф. Т. Васиљевићу, одредба чл. 3. ЗКП-а „не садржп 
такву пресумпцију ни у овој одредби, нити се из система Закона, или 
из правног система као целине може извући... Не видимо како би се 
пресумпција невиности могла извести из једне одредбе, у којој се реч 
„невиност” и не помиње.”10

Становиште проф. М. Грубача je скоро идентично са наведеним 
становиштем проф. Васиљевића Проф. Трубач, поред осталог, каже 
слиједеће: „Да ли je окривљени крив или невин видеће се тек на крају 
поступка, који се води да би се решило то питање. До тада je окривл>ени 
у једној специфичној процесној ситуацији у којој ce показује као 
сумњив...”11

Ова два аутора сматрају да се према невином не би могле приме- 
њивати принудне мјере које се према окривљеном примјењују, као што 
су притвор, тјелесни преглед, лични претрес и друго.

10 Проф. Т. Васиљевић, Коментар ЗКП-а, „Служ. лист”, Бсограл, 1977, стр. 10.
11 Проф. М. Грубач, Заштита права човека у југословенском кривичном поступку, 

ЈРКК, бр. 4Д977, стр. 129.
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Принудне мјере у кривичном поступку нису саме себи сврха, већ 
се примјењују у циљу финализације поступка Ако je окривљеник за 
јавног тужитеља сумњив, он за суд остаје претпостављено невин све 
дотле, док се то не утврди правомоћном судском одлуком. Према томе, 
примјена присилних мјера има јасно одређени ratio lcgis и то не може 
бити ваљани доказ теоријској поставци о непостојању било какве 
претпоставке невиности. Јер, једно „овакво схватање које сумњиво лице 
сматра обилежјем појма окривл>еног током целог кривичног поступка, 
од његовог покретања до правомоћног окончања, ипак не може ce 
прихватити. Оно није у складу са динамиком кривичнопроцесних 
појмова..”12

Додуше, претпоставка невиности у нашем Закону о кривичном 
поступку има само ограничено дејство, али она постоји као правни 
институт и није ју могуће негирати in toto. Друга je ствар колико она 
у пракси има своју функцију, јер и најбољи процесно-правни институт 
могуће je спекулативно заобилазити и умањивати његово процесно 
дејство. Повијесни смо свједоци како ова претпоставка није уважавана 
у тзв. политичким процесима, у којима je истина apriore „била споз- 
ната”, а оптужени apriore био окривл>ен. Његова одбрана, макар и, уз 
асистенцију најболлг бранител>а, je представл>ала само копрцан>е у 
мрежи немоћног субјекта. За функционирање и признавање ове прет
поставке, потребна je друштвена Клима и поштовање владавине права, 
а не владавине идеологије и монолитне политике.

Друго становиште према којему пресумпција невиности егзис- 
тира у нашем Закону о кривичном поступку, има бројније присталице, 
али и ту постоје одређене разлике у погледу њеног вредноОања, ста- 
туирања и домашаја

Према становишту проф. Д. Димитријевића, споменута претпос
тавка „чува поштован>е према н>еговој личности, отклања сваку предра- 
суду и доприноси његовој равноправности у спору са тужиоцем; ствара 
окривљеном простор за слободно кретање у поступку.”13 •

Поставка др Димитријевића je прихватљива, јер иле у прилог 
признавању пресумпције невиности и схваћању окривл>еника као про- 
цесног субјекта.

Према резонирању др Б. Чејовића, „практично значење претпос
тавке невиности састоји се у томе да она допушта да се једно лице 
прогласи кривим за извршење кривичног дела, само онда када je 
кривица доказана, тј. потврђена солидним и убедљивим доказима”14

Наведено стбновиште je прихватл>иво, али када исти аутор истиче 
на истом мјесту да je „ЗКП у чл. 3. увео овакву одредбу као један од 
својих принципа”, онда тврди превише.

Становиште да je „претпоставка невиности једно од начела на- 
шег кривичног поступка, које важи све до правомоћности осуђујуће

u  Др Загорка Си.чић—Јекић. Претпоставка невиности окривљеног у Закону о 
кривичном поступку, ЈРКК, бр. 4Д977, стр. 25.

13 Проф. Д. Ди.митријевић. Кривично процесно право, Београл. 1975, стр. 130.
14 Др Б. Чејовић, Претпоставка невиности..., II.Ж., бр. 4 —5/1968, стр. 30.
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пресуде”, заступају и Обрад Цвијовић и др Драгомир Поповић, чиме јој 
придају веће значење него што она као правно процесни институт има. 
Међутим, стоји дио тврдње ових аутора када истину слиједеће: ,Дос- 
ледно претпостављеној невиности окривл>ени није дужан да доказује 
своју невиност, али он на то има право, па то чини када оцени (он или 
његов браннлац) да je то целисходно...”15

Такођер пресумпцију невиности окривл>еника убраја у „основна 
начела нашег кривичног поступка” и аутор Д. Вујичић.16

Овакво становиште према којему се претпоставка невиности 
убраја у „основна начела” нашег кривичног поступка, с правом трпи 
критику и теоријски није прихватљиво. А то највише с разлога, што 
„противуречност коју садржи у себи самој — могућност утврђивања 
супротног од оног што она предвиђа — спречава ову претпоставку да 
се уврсти у основне, опште и посебне --сривичнопроцесне принципе.”17 

Проф. М. Дамашка признаје постојање пресумпције невиности у 
нашем кривнчном поступку, одређујући јој доста ограничен домашај. 
Наиме, да „из те претпоставке слиједи да се при ослобођењу окривљеног 
од кривнчне одговорности не смије правити разлика између случаја 
кад je невиност окривл>еног утврђена и случаја кад због поманкања 
доказа крнвња није утврђена али остаје сумња у могућност њеног 
постојања... Тиме ce исцрпљује дјеловање п.н. па je погрешно прогла- 
шавати je правним институтом ширег дјеловања.”1*

Ми сматрамо да, ипак, дјеловање претпоставке невиности има 
нешто шири домашај него што сматра проф. Дамашка

Према становишту проф. Bayera „пресумпција невиности није 
садржана у чл. 3. ЗКП... да та пресумпција не одговара ни логици ни 
правном стан>у ствари.”19 Међутим, аутор ову пресумпцију, ипак, изводи 
из одредби члана 218, ст. 2 и чл. 316. ЗКП. Овај аутор држи да je 
„претпоставка окривл>еникове невиности само радна хипотезас помоћу 
koje у току доказивања одређујемо терет доказа, што je било неопходно 
учинити, да се доказивање постави методички и у складу с извјесним 
принципима. Као правна претпоставка.. није у контрадикнији с вјеро- 
ватношћу да je окривл>еник крив, која може постојати, да би кривични 
поступак могао започети.”20

Мора се признати да je аутор у својем становишту донекле у праву, 
нарочито када тврди да претпоставка невиности у току поступка дока- 
знвања одређује терет доказиваньа Међутим, принуђени смо да и поред 
апсолутног поштовања аутора, на овом мјесту изнесемо неке критичке 
опаске на изложено становиште:

15 Обрад Цвијовић и др Д  Поповић. ЗКП, „Прив.штампа", Бгд, 1977, стр. 2.
14 Д  Вујичић, Основна начела поступка..., ЈРКК, бр. 3/1975, стр. 462.
17 Др 3. Симић—Јекић, О.С., стр. 19.
18 Проф. М. Дамашка, О.С., стр. 257.
19 Проф V. Bayer, Југославенско крив. проц. право, Књига друга, Друго издање, 

„Информатор", Загреб, 1978, стр. 30. и даље.
20 Ibidem.
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Као прво, може се констатирати да ауторово становиште пред
ставлю својеврсну теоријску синтезу и модификацију двају диспаратних 
становишта о претпоставци невиности у нас, што смо их малочас 
изложили.

Друго, не произлази претпоставка невиности из одредби чл. 218. 
ст. 2. и чл. 316. ст. 5. ЗКП-а, како тврди проф. Bayer, него из чл. 3. ЗКП-а, 
а одредбе из 218. ст. 2. и чл. 316. ст. 5, гледе пресумпције невиности, 
деривирају из одредбе чл. 3. ЗКП-а

Треће, ни логички нити правно није у праву проф. Bayer када 
тврди да нема противурјечности између пресумпције невиности окрив- 
л>енога и вјероватности да je крив. Напротив, према нашем схваћању, 
овдје се ради о двије непомирљиве и противурјечне вјероватности у 
старту процеса и трајан>а до правомоћности. Наиме, вјероватност да je 
окриаљени крив, проистиче из тезе јавног тужитеља, док претпоставка 
невиности којом се претпоставља вјероватност да није крив све дотле 
док се не докаже супротно исходом кривичног поступка Дилему између 
ове двије вјероватноће ријешиће суд својом одлуком, када иста постане 
правомоћна, промовирајући једну од двије вјероватноће у извјесност, 
тиме да и за случај помањкања доказа, када остаје само сумња у кривицу 
окривљеника, суд пресуђује у корист окривљеника у смислу правила 
„in dubio pro гео” .

Четврто, тврдња ауторада поштовање личности човјека и хумано 
схваћање према окривљенику у кривичном поступку, немају везе с 
претпоставком невиности, већ да произлазеиз наших хуманих друштве- 
них схваћања, није нетачна у свом првом дијелу, али je неприхватљива 
у дијелу којим се негиравеза између поштовања личности окривлюника 
и претпоставке окривљеникове невиности.

Ми сматрамо да и поред доста накарадне и негативне фор- 
мулације у одредби чл. 3. ЗКП-а, претпоставка невиности проистиче из 
тог прописа. Јер, „помоћу претпоставке невиности, која прати окрив- 
љеног, успоставља се његова равноправное са тужиоцем и обезбеђује 
му се правилан третман у поступку.”21

Према томе, постојање претпоставке невиности у нас има свој 
веома јаки raison d’etre, или, како исправно каже ауторица, „претпос
тавка невиности успостављена je не због тога што нису довољни докази 
о супротном, већ као брана и препрека непоштовању личности, односно 
гаранција хуманог поступка.”22

Проф. Водинелић иде нешто дал>е када тврди да „суштина пре- 
сумпције невиности јесте у томе да Закон третира окривљеног као 
невиног све до правоснажне осуде, упркос верзијама јавног тужиоца, 
па чак и евентуално датом признању... Када не би постојала и дјеловала 
пресумпција невиности, ово не би био случај. Овдје je формална логика 
подређена правној норми...”23

21 Др Д. Димитријевић, Варијације расправног намела у кривичном поступку, 
Анали ПФ у Београду, бр. 4/61, стр. 468.

22 Др 3. Симић-Јекић, О.С., стр. 38.
23 Др В. Водинелић, О правној природи пр>есумпције невиности, Зборник ПФ у 

Сплиту, 1968, стр. 141.
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Дакле, наше аналитичко и критичко разматрање наше проце- 
суалистике о пресумпцији невиности je показало, да у нас постоје 
углавном два теоријски супротна становишта, двије апсолутне крајнос- 
ти у приступу и аргументацији проблема Унутар теоријског круга 
аутора, који више-мање признају постојање ове пресумпције у нашем 
поступку, постоје осјетне разлике и неуједначене аваријације.

Наше je становиште да ова претпоставка постоји и да je статуира- 
на y одредби члана 3. ЗКП-а, а да се понешто рефлектира и на одредбе 
чл. 218. ст. 2. и чл. 316. ст. 5. ЗКП-а, те да има своје одређено дјеловање. 
Јер, када тако не би било, онда бисмо морали да признамо постојање и 
дјеловање пресумпције виности.

Домашај дјеловањ а претпоставке невиност и окривљ еног

Аспект дјеловања ове претпоставке вагъа гледати са процесне 
стране окривљеника и његове одбране уопште и појединачно.

Свако нарушавање права на одбрану окривљеног повлачи за собом 
и нарушавање института претпоставке невиности. И обрнуто, у случају 
игнорирања пресумпције невиности, нарушава се право окривљеног на 
одбрану.

Гледано из угла претпоставке невиности, терет доказивања није 
на страни окривляног, него на страни јавног тужителя и судског 
органа. Али, ако му конвенира да доказује, он на то има право.

Институт претпоставке невиности има неке везе са принципом 
објективне истине из члана 15. ЗКП-а. Како принцип објективне истине, 
тако и пресумпција невиности захтијевају да се пресуда заснива само 
на истинитим доказима; пресуда не може бити утемел>ена на никаквим 
претпоставкама, нити пак на сумњивим доказима. Према томе, недо- 
казана виност, јесте доказана невиност. У сумњи дјелује правило „in 
dubio pro гео”.

По својем карактеру, претпоставка невиности je објективна кате- 
горија Унутрашње убјеђење јавног ту жителя у виност окривляника 
има субјективни карактер, оно никако не утиче на пресумпцију неви
ности.

У контексту права на одбрану у ширем смислу, а с обзиром на 
претпоставку невиности, окривл>ени и његов бранитељ једноставно 
могу да ћуте. Дакле, окривљени има право на ћутање, које проистиче 
из одредбе чл. 218. став 2. ЗКП-а, која одредба деривира из члана 3. 
ЗКП-а Терет доказиваня je на другој процесној страни, ап и не треба 
искључити ситуације када je у интересу окривљеног да он и н>егов 
бранител. поспјешују терет одбране и својим приједлозима указују на 
изворе доказа Окривљени ће бити принуђен да у случају кривичног 
дјела клевете доказује истинитост својих тврдн>и.

Током поступка суд мора да разријеши кривич ну ствар на закон иг 
начин и „истинито и потпуно утврди чињенице које су од важности за 
доношеня законите одлуке.”
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Гледе препоставке невиности као обнлежја појма окривљеног и 
елемента равноправности процесних странака, органи кривимног пос
тупка су дужни с „једнаком пажњом испитивати и утврдити и чињенице 
које терете окривл>еника и чињенице које му иду у прилог.”

У сваком случају, када суд извршава правосудну функцију у 
кривичном процесу, дужан je дејствовати објективно, одговорно шти- 
тећи процесна права тога човјека од било каквих незаконитих повреда 
Једна од таквих процесних гаранција јесте претпоставка невиности.

У коначном исходу кривичног поступка, једнаоддвију процесних 
вјероватноћа мора бити промовирана у извјесност. Јер, како већ знамо, 
у кривичном поступку, једна према другој стоје двије вјероватноће: 
једнаје настранитужитељакојапроизлази из понуђенихдоказа, сједне 
стране, и, вјероватноћа која проистиче из претпоставке невиности у 
корист окривљеног, с друге стране. Прва вјероватноћа je логички 
постулирана (ако јесте), а друга на страни окривљеника je условна, јер 
проистиче из једне законске претпоставке која би се и могла, коначно, 
испоставити, када суд коначно одлучи о конкретној кривичној ствари.

У процесни дуел наступају тако два неједнако наоружана бојов- 
ника, али са истим надама и различитим цшъевима — оба желе и теже 
да докажу своју тезу, која je опречна са оном другом, супротном и ничим 
помирљивом. Суд he у крајњем исходу поступка разријешити дилему, 
када ће бити одлучено о обије вјероватноће, дакле и о судбини прет
поставке невиности. Јер, законодавац je овом претпоставком желио да 
процесне страйке донекле изједначи на старту и током трајања кри
вичног поступка У овом поступку a priori није ништа ријешено 
унапријед, већ то бива posteriori кад je већ све сазнато и познато о дјелу 
и евентуалном починитељу. Дакле, суд he тада одлучити о судбини 
окривљеноп крив или невин?

Закљ учни критички осврт

У свјетлости изложених стајалишта и чињеница, сматрамо да je 
у прилог значења претпоставке невиности окривл>еника могуће дати 
неке основне констатације, које би се састојапе у овоме:

Претпоставка невиности у нашем кривичном поступку има свој 
смисао, али му судска пракса даје oncer и садржину, што може да варира 
од случаја до случаја

П.н. серефлектира и удомени установљавања објективне истине, 
тиме да обавезу за доказивање кривице оптуженог и обаран>е ове 
претпоставке ставља у дужности правосудних кривичних органа

П.н. својом суштином и садржајем упозорава све учеснике у 
кривичном поступку да не испуштају из вида функцију овог законског 
института, те да чувају достојанство окривљеника и штите његова 
процесна права
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П.н. пружа могућност и даје право окривљенику да се одлучи да 
ли ће током кривичног поступка да ћути или да са својим бранитељем 
наступа активно против тезе оптужбе.

П.н. садржи у себи смисао који се састоји у томе да окрив- 
љениковом дјеловању обезбиједи широку могућност процесног пона- 
шања ради заштите од неоснованих оптужења да je извршио одређено 
кривично дјело.

П.н. представлю једну од битних гаранција за положај и права 
човјека и кад je осумњичен и окривљен. Окривлюни je човјек против 
којег се води кривични поступак и не може се током поступка сматрати 
учиниоцем кривичног дјела Коначно, дејство претпоставке невиности 
састоји се у томе што она представлю средство за отклан>ан>е априорне 
кривице учиниоца кривичног дјела

Судска пракса морала би ревитализирати дјеловање ове претпос
тавке, нарочито у случајевима политичких деликата, у којима се улази 
са доста апропорности почињеног дјела и кривице оптуженог.

A de lege ferenda, наш законодавац требао би се потрудити да 
редефинирањем формулације из члана 3. ЗКП-а, ову одредбу дооъед- 
није усклади са одредбом члана 11. став 1. Опште декларације о правима 
човјека.

Потребно je и сада и увијек изнова истицати, да je „за наше 
друштво од свих најбитнији задатак да до крајњих граница осигура и 
заштити основна начела и механизме за заштиту права и слобода човјека 
и ньеговог л>удског достојанства”24

Хуманизација нашег кривичног поступка морала би бити ствар- 
на, а не тек привидна Морала би бити садржана у стварним процесним 
односима, а само у формалним, а понекад и „хипократским прокла- 
мацијама”.25

Судска правда у нас мора проистицати из суштине владавине 
права а не из дневне политике и идеолошких постулата Пуно дјеловање 
и поштиваню претпоставке невиности у многоме може допринијети да 
се постојећи баласт инквизиторности сецира и одбаци у корист начела 
контрадикторности, демократичности и хуманости кривичног поступ
ка Управо у томе и јесте пут истинске хуманизације кривичног пос
тупка у нас, укључујући пуну демократску контролу над н>им.

24 Проф. Љубо Бавцои, Je ди нетто кривичног права — да или не?, JPKK, 1972, стр. 
607 и 616.

25 Проф. М Дамашка, Процесне посљедице употребе докаэа добивених на недоз
волен начин, „Наша законитост", 1966, стр. 23.
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