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Р  А  С  П  Р  А  В  Е

М р  Н е в е н а  М .  Ј а н к о в и ћ,  
aдвокат из Пожеге

ОСНОВНО ПРАВО ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 
И НАЧЕЛО NE BIS IN IDEM1

САЖЕТАК: Аутор у раду анализира нову праксу судова и 
јавних тужилаца у Републици Србији у погледу примене наче-
ла забране поновног суђења, настале након доношења пресуде 
Европског суда за људска права у случају Марести против Хр-
ватске. За разлику од наше досадашње праксе када је било до-
звољено и гоњење и кажњавање за кривично дело, лица које је 
пре тога правноснажно осуђено за прекршај из истог догађаја, 
нова пракса показује да се у тим случајевима кривичне пријаве 
одбацују, а ако је ипак покренут кривични поступак суд доно-
си решење о обустављању, односно другу одговарајућу одлуку 
у зависности у којој је фази поступак. Основно право јавног 
тужиоца јесте гоњење учинилаца кривичних дела. Са оваквим 
проширењем важења начела забране поновног суђења ово право 
јавног тужиоца трпи значајна ограничења, а и интереси и права 
оштећеног су повређени. Законодавац је новим Законом о пре-
кршајима покушао да помири захтев међународног начела изра-
женог у прихваћеном Протоколу бр. 7. уз Европску конвенцију о 
људским правима и основним слободама и основно право јавног 
тужиоца. Аутор у раду, тумачећи одредбеовог закона, указује на 
одређене недостатке који би у пракси могли довести до тога да 
се право јавног тужиоца не остварује. Такође, аутор у раду скре-
ће пажњу на значај питања за опстанак привредних преступа и 
прекршаја, као казнених деликата, поред кривичних дела, као 
најтеже врсте деликата.

Кључне речи: забрана поновног суђења, начело ne bis in 
idem, јавни тужилац, кривично гоњење, кршење основних људ-
ских права, прекршај, кривично дело, окривљени

* Рад је примљен 1. 11. 2013. године.

*
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У нашој досадашњој пракси било је дозвољено и гоњење и кажњавање 
за кривично дело, лица које је пре тога правноснажно осуђено за прекршај 
из истог догађаја. Обавеза суда је била да у осуђујућој пресуди урачуна из-
речену прекршајну казну. Међутим, пракса се променила након доношења 
пресуде Европског суда за људска права у случају Марести против Хрват-
ске.1 Нова пракса показује да у случајевима претходне прекршајне осуде, 
јавни тужиоци одбацују кривичне пријаве, а ако је кривични поступак ипак 
покренут, суд доноси решење о обустављању поступка, односно другу од-
говарајућу одлуку у зависности од тога у којој је фази кривични поступак. 

Закоником о кривичном поступку2 прописано је да је основно право 
и основна дужност јавног тужиоца гоњење учинилаца кривичних дела (чл. 
43). 

Проширење важења начела забране поновног суђења, на основу тума-
чења и примене пресуда Европског суда у Стразбуру, доводи до значајних 
ограничења овог права јавног тужиоца, али и повреде права и интереса 
лица које је тим делом оштећено. 

Са циљем да не дозволи забрану осуде за више (кривично дело), ако 
је претходно то исто лице из истог догађаја осуђено за мање (прекршај), 
законодавац је решење нашао у Закону о прекршајима3 и изјашњењу јавног 
тужиоца, у одређеним ситуацијама, за коју врсту деликата ће да гони. 

Циљ овог рада јесте да прикаже да ли измену праксе у примени међу-
народног начела израженог у чл. 4. Протокола бр. 7. уз Европску конвен-
цију о људским правима и основним слободама,4 морају пратити и измене 
уставне одредбе, односно измене одредбе закона којим је уређен кривични 
поступак, у коме примена овог начела управо долази до изражаја, односно 
какве последице проширење важења забране поновног суђења у односу на 
нашу досадашњу праксу има на питање задржавања поделе деликата на 
кривична дела, привредне преступе и прекршаје. 

1 Пресуда у случају Марести против Хрватске, од 23. 07. 2009. и пресуда Томасовић 
против Хрватске од 18. 10. 2011, доступно на www.vlada.hr, дана 24. 10. 2013. Све пресуде 
Европског суда за људска права (ЕСЉП) у Стразбуру, види на http://www.echr.coe.int/echr. 
С обзиром на сличност наших кривично-правних система, у Србији је практично приме-
њено тумачење начела изражено у овим пресудама.

2 Законик о кривичном поступку (ЗКП), Службени гласник РС бр. 72 од 28. 9. 2011.
3 Закон о прекршајима (ЗОП), Службени гласник РС бр. 65/2013.
4 Указ о проглашењу Закона о ратификацији Европске конвенције о људским правима 

и основним слободама (ЕКЉП) и Протокола бр. 7. уз ову Конвенцију, Службени лист СЦГ, 
Међународни уговори, бр. 9/2003, од 26. 12. 2003. Осим забране поновног суђења од стране 
различитих казнених органа исте државе, ово начело има своју примену и у случају гоњења 
и кажњавања у различитим државама, чланицама Савета Европе; више о томе Зоран Бурић, 
Начело ne bis in idem, у Еуропском казненом праву – правни извори и судска пракса еуропског 
суда, Зборник Правног факултета у Загребу, год. 60, бр. 3/4, 2010, 819–859.
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У раду се приказује примена начела ne bis in idem5 са аспекта права 
и дужности јавног тужиоца, као и заштите права лица које је оштећено 
кривичним делом, при чему се тежи дати одговор на питање на који начин 
обезбедити остваривање права и јавног тужиоца и оштећеног, а да се при 
том не крше основна људска права окривљеног лица, односно лица у по-
гледу кога је већ донета једна од изричито законом предвиђених коначних 
одлука у поступку за прекршај, односно за привредни преступ. 

NE BIS IN IDEM У ЗАКОНИКУ О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Важећим Закоником о кривичном поступку Републике Србије, из 
2011. године. (ЗКП) прописано је једно од основних начела кривичног по-
ступка, начело забране поновног суђења. Наиме, у ст. 1. чл. 4. овог зако-
ника одређено је да нико не може бити гоњен за кривично дело за које је 
одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен или за које је оптужба 
правноснажно одбијена или је поступак правноснажно обустављен. 

И ЗКП из 2001.6 је прописивао начело забране поновног суђења. У чл. 6. 
било је одређено да нико не може да буде гоњен и кажњен за кривично 
дело за које је правноснажном пресудом ослобођен или осуђен или је за 
то дело поступак против њега правноснажно обустављен или је оптужба 
правноснажно одбијена. 

Законодавац је у важећем ЗКП изоставио реч „кажњен”, те у начелу 
оставио само реч „гоњен”, вероватно подразумевајући да онај који не може 
бити гоњен, не може бити ни кажњен.7 Осим ове разлике, одредбе ових за-
коника којима се прописује начело забране поновног суђења су исте. 

Језичким тумачењем норме8 којом је прописано начело не двапут, 
не у истом, може се закључити да је законодавац подразумевао само да је 
претходно против истог лица од стране кривичног суда донета изричито 
наведена одлука, и то за исто кривично дело, за које се захтева поновно 

5 Не (суди) двапут о истој ствари, Цицерон, види Слободанка Живковић, Латински 
цитати: in aeternum, Феникс Либрис, Београд, 2005, 149.

6 Законик о кривичном поступку из 2001, Службени лист СРЈ, бр. 70/01 и 68/02 и 
Службени гласник РС бр. 58/04, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09, 72/09 и 76/10.

7 Обрнуто, забрана само поновног кажњавања није довољна, јер нови поступак може 
да буде завршен санкцијом која није казна (судска опомена, условна осуда, мера безбедно-
сти и сл.), види Тихомир Васиљевић, Момчило Грубач, Коментар Законика о кривичном 
поступку, Јустинијан, Београд, 2005, 36.

8 „Тумачење закона као најважнијег извора права увек започиње тумачењем речи које 
је творац закона употребио.” Више о томе: Коста Чавошки, Радмила Васић, Увод у право, 
Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2011, 388–391.
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кривично гоњење.9 Законодавац јасно наводи „за кривично дело за које је”, 
што практично значи „за кривично дело за које кривично дело је…”, одно-
сно одредба практично гласи„нико не може бити гоњен за кривично дело 
за које кривично дело је одлуком суда правноснажно ослобођен или осуђен 
или за које кривично дело је оптужба правноснажно одбијена или је посту-
пак правноснажно обустављен.”

Може се закључити да је важећим ЗКП прописано начело забране 
поновног суђења, односно, начело ne bis in idem, како је названо у самом 
законику, али да се та забрана не примењује уколико је донета одлука за 
друге казнене деликте у нашем праву, односно на прекршаје и привредне 
преступе. 

Ово питање нарочито долази до изражаја ако је неко лице осуђено за 
прекршај. Тумачећи на овакав начин одредбу важећег ЗКП произилази да 
неко лице може бити гоњено и осуђено за кривично дело, иако је пре тога 
осуђено за прекршај. 

Да то јесте намера законодавца произлазило је и из досадашње суд-
ске праксе у Републици Србији. Суд је у том случају, у кривичну санкци-
ју коју изриче осуђеном урачунавао санкцију коју је изрекао прекршајни 
суд за прекршај, односно за привредни преступ.10 Право јавног тужиоца да 
гони учиниоца кривичног дела, који је осуђен за прекршај, није довођено 
у питање. 

NE BIS IN IDEM КАО УСТАВНО НАЧЕЛО

Начело ne bis in idem је и уставно начело. Устав Републике Србије 
из 2006.11 прописује начело забране поновног суђења као једно од основ-
них Уставом гарантованих људских права.12 Чл. 34. Устава прописано је 

9 „Начело ne bis in idem означава да се истом лицу не може два пута судити за исто 
кривично дело. Проф. др. Милан Шкулић, Кривично процесно право, четврто издање, При-
ручник за полагање правосудног испита, Службени гласник, 2013, 53.

10 Затвор или новчана казна коју је осуђени издржао, односно платио за прекршај 
или привредни преступ, као и казна или дисциплинска мера лишења слободе коју је издр-
жао због повреде војне дисциплине урачунава се у казну изречену за кривично дело чија 
обележја обухватају и обележја прекршаја, привредног преступа, односно повреде војне 
дисциплине, прописано је важећим Кривичним закоником (КЗ), Службени гласник РС бр. 
85 од 6. 10. 2005, 88/05, 107/05, 72/09, 11/09 и 121/1.

11 Устав РС, Службени гласник РС бр. 98. од 10. новембра 2006.
12 Први пут ово право прописано је у Уставу из 1992, види: Горан П. Илић, Миодраг 

Мајић, Слободан Бељански, Алексадар Трешњев, Коментар законика о кривичном поступ-
ку, Службени гласник, Београд, 2012, 67.
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да „нико не може бити гоњен ни кажњен за кривично дело за које је прав-
носнажном пресудом ослобођен или осуђен или за које је оптужба прав-
носнажно одбијена или поступак правноснажно обустављен, нити судска 
одлука може бити измењена на штету окривљеног у поступку по ванред-
ном правном леку.” Видимо да је одредба Устава истоветна одредби прет-
ходно важећег ЗКП из 2001.

Одредба Устава садржи и следећу реченицу: „Истим забранама подле-
же вођење поступка за неко друго кажњиво дело.”

Поставља се питање да ли можда ова одредба Устава забрањује по-
новно суђење за кривично дело, ако је, на пример, то исто лице било прав-
носнажно осуђено за прекршај?

Tумачењем норме Устава може се закључити да је уставотворац по- 
дразумевао да је начело ne bis in idem основно начело не само кривичног, 
већ и прекршајног поступка, у коме се расправља о постојању друге две 
врсте деликата, те да нико не може поново бити гоњен за прекршај за који 
прекршај је донета законом предвиђена одлука. У Уставу је јасно наведено, 
на првом месту и одвојено, начело забране поновног суђења за исто кри-
вично дело за које кривично дело је већ претходно донета једна од изричито 
наведених одлука. Може се закључити да намера уставотворца није била да 
додавањем ове реченице измени начело које се односи на кривична дела, 
и то у смислу забране поновног суђења уколико је исто лице, на пример, 
претходно правноснажно осуђено за било коју од ове две врсте деликата.13

ЗАБРАНА ПОНОВНОГ СУЂЕЊА НА ОСНОВУ ПРОТОКОЛА бр. 7. 
УЗ ЕВРОПСКУ КОНВЕНЦИЈУ О ЉУДСКИМ ПРАВИМА 

И ОСНОВНИМ СЛОБОДАМА

Устав и важећи Законик о кривичном поступку Републике Србије са-
држе скоро истоветне одредбе (осим изостављања речи „кажњен” у ЗКП, 
за разлику од Устава), односно на исти начин одређују начело ne bis in idem 
(не двапут, не у истом), као основно људско право и основно начело кри-
вичног поступка. 

Спор у погледу дефинисања овог начела у нашем националном зако-
нодавству, није настао ни након потписивања и ратификовања Протокола 
бр. 7. уз ЕКЉП, којим је у чл. 4. одређено начело ne bis in idem (right not to 
be tried or punished twice). 

13 Супротно: Милунка Цветковић, Кажњива дела и начело ne bis in idem, Билтен Вр-
ховног касационог суда, бр. 2, Intermex, Београд, 2011, 139.



267

Наиме, одређење овог начела није промењено ни у Уставу, ни у ЗКП 
након прихватања Протокола 2003, а и важећи Устав и важећи Законик о 
кривичном поступку донети су (не само мењани) после тога: Устав је до-
нет 2006, а ЗКП 2011. године. 

Може се закључити да законодавац сматра да досадашњу праксу не 
би требало мењати, јер је у складу не само са Уставом и законом, већ и са 
ЕКЉП, односно наведеним Протоколом бр. 7.

Међутим, спор настаје након поменуте пресуде Европског суда за 
људска права против Републике Хрватске и тумачења те пресуде од стране 
и теоретичара и практичара у нашој земљи. 

СУДСКА ПРАКСА У СРБИЈИ 
НАКОН ПРЕСУДЕ МАрЕСТи проТив ХрвАТСКЕ 

Судска пракса у судовима у Републици Србији, на основу примене 
начела забране поновног суђења након наведене пресуде, је промењена. Не 
само да судови доносе решења о обустављању поступка, због, како наводе 
правноснажно пресуђене ствари,14 у ситуацијама када је исто лице прав-
носнажно осуђено за прекршај, већ и јавни тужиоци одбацују кривичне 
пријаве,15 како не би уопште гонили лице, које је претходно правноснажно 
осуђено за прекршај. 

Своје одлуке заснивају на тумачењу чл. 4. Протокола 7. уз ЕКЉП 
од стране Европског суда за људска права, израженом у пресуди против 
Хрватске. 

СПОРНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ НАЧЕЛА 
NE BIS IN IDEM

I

Полазећи од пресуде Европског суда за људска права у случају Маре-
сти против Хрватске и од наше нове судске праксе, поставља се питање: 
да ли је забрана гоњења за кривично дело лица које је претходно правно-
снажно осуђено за прекршај, у супротности са основним правом јавног ту-

14 На пример решење Вишег суда у Ваљеву, Км бр. 32/11 од 14. 10. 2013, доступно на 
www.visisudva.com, дана 24. 10. 2013, као и Решење Апелационог суда у Београду, Кжм бр. 
86/11 од 22. 12. 2011, доступно на www.podaci.net, дана 24. 10. 2013.

15 На пример Решење о одбачају кривичне пријаве Основног јавног тужиоца у Поже-
ги, Кт бр. 709/11 од 22. 02. 2013.
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жиоца да гони учиниоце кривичних дела, односно да ли законодавац може 
спречити „праштање” кривичних дела и избегавање кривичних санкција 
од стране учиниоца тих кривичних дела, а да при томе не прекрши начело 
забране поновног суђења?

Одговор на питање дао је већ сам законодавац када је прописао три 
врсте деликата, затим приликом уређења питања забране поновног суђења, 
а нарочито потврђивањем праксе која је дозвољавала осуду и за кривично 
дело након осуде за прекршај, као законите.16

Тиме је јасно да супротно схватање и поступање у пракси онемогућа-
ва јавног тужиоца да врши своје основно право, односно да гони учиниоце 
кривичних дела. Тиме није повређено само право јавног тужиоца, већ и 
право оштећеног да се утврди постојање кривичног дела и кривица лица 
које је то кривично дело учинило и да се то лице санкционише тачно одре-
ђеном кривичном санкцијом.17

Постоји мишљење да је решење донео нови Закон о прекршајима из 
2013. те да „осим што је начелно у чл. 8. искључена могућност накнадног 
вођења прекршајног поступка после кривичног, односно поступка за при-
вредни преступ, у доцнијим процесним одредбама предвиђена је обавеза 
надлежних органа да обавесте јавног тужиоца како би на време, код казне-
них деликата са сличним обележјима који се могу истом учиниоцу ставити 
на терет, одлучио хоће ли према учиниоцу покренути прекршајни, кривич-
ни поступак или поступак за привредни преступ.”18

Чл. 128. ст. 3. Закона о прекршајима прописано је да је други надле-
жни орган који је поднео захтев за покретање прекршајног поступка дужан 
да обавести јавног тужиоца, и то само ако је за прекршај прописана казна 
затвора, како би јавни тужилац одлучио о преузимању гоњења.19

16 Види Решење Апелационог суда у Новом Саду, Кж бр. 3680/10 од 31. 08. 2010, 
доступно на www.ns.ap.sud.rs/index.php/srl/sudska-praksa/150-zi-368010, дана 24. 10. 2013.

17 Право оштећеног није само повређено у случају када је овлашћени тужилац. На-
име, његово право може бити повређено и ако за дело гони јавни тужилац, јер оштећени, 
у поступку не учествује као помагач туђег захтева, већ ради остваривања свог права да 
се према извршиоцу примени државно право на кривичну санкцију. Више о томе Невена 
Јанковић, Положај оштећеног као могућег тужиоца у кривичном поступку, магистарски 
рад, 2011, 149.

18 Проф. др Наташа Мрвић Петровић, Материјално-правне одредбе Закона о прекр-
шајима, у Примена нових одредби у Закону о прекршајима – програм обуке за судије пре-
кршајних судова, Правосудна академија, 2013, 10–11, доступно на www.usudprek.ras/pub/
download/M1_Primena_novih_odredbi_u_ZOP_web.pdf, дана 24. 10. 2013.

19 Чл. 183. истог закона прописано је да када захтев садржи податке о томе да је по-
водом истог догађаја покренут кривични поступак или поступак за привредни преступ, 
прекршајни суд ће списе предмета доставити надлежном суду на даље поступање и о томе 
обавестити подносиоца захтева. На начин из ст. 2. oвог члана суд ће поступити и када у 
току поступка сазна да се поводом истог догађаја води кривични поступак или поступак за 
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Видимо да је законодавац одредио да ће јавни тужилац бити оба-
вештен о покретању прекршајног поступка само ако је поднет захтев за 
покретање поступка за прекршај за који је прописана казна затвора, не и 
друга казна, као што је новчана.20

Може се закључити да је у том случају могуће гонити учиниоца кри-
вичног дела и поред осуде за прекршај, јер је за тај прекршај прописана и 
изречена новчана казна, односно да се у том случају не примењује начело 
забране поновног суђења.21

У закону није предвиђено да је прекршајни суд дужан да обавести 
јавног тужиоца, већ то чини подносилац захтева за покретање прекршаја. 
Због тога се поставља питање да ли подносилац истовремено обавештава 
и суд да је обавестио јавног тужиоца или не, а све због пропуштања ове 
радње или њене неблаговремености. Законодавац није прописао никаква 
овлашћења ни одговорности прекршајног суда у погледу права јавног ту-
жиоца на избор гоњења. Такође, законом није прописана никаква санкција 
за лице које не обавести јавног тужиоца уопште или то обавештење не учи-
ни благовремено. 

Тиме, на овакав начин уређена одредба закона, у пракси може довести 
до изигравања права јавног тужиоца да гони учиниоца за кривично дело. 

Било би добро у закону детаљније уредити ово питање, тако да не 
остане простора да се у пракси поступа другачије и тиме злоупотреби на-
чело забране поновног суђења, што доводи до неке врсте опроштаја за кри-
вично дело,  и у том смислу неправедног исхода према лицу које је тим 
делом оштећено. Ако је надлежни орган који је овлашћен да поднесе за-
хтев за покретање прекршаја, увек, када су у питању прекршаји за која је 
прописана казна затвора, дужан да о томе обавести јавног тужиоца, могуће 
решење је да тај захтев подноси преко јавног тужиоца, у виду прекршајне 
пријаве или неке врсте иницијативе. Тиме би се избегло предузимање више 
радњи од стране тог органа, чиме би се време за поступање скратило, а 
што је најважније не би могло доћи до пропуштања да јавни тужилац сазна 
да је поднет захтев за покретање, односно да је већ покренут прекршајни 
поступак. Тиме би јавни тужилац могао несметано да врши своје основно 
право, а и интерес оштећеног био би задовољен. Такође, требало би преи-
спитати и ограничење у погледу прописане казне. 

привредни преступ, види ЗОП, op.cit. Значи, кривични поступак је већ покренут, па нема 
дилеме да ли је јавни тужилац сазнaо за догађај на основу кога би донео одлуку за који 
деликт ће да предузме гоњење.

20 Казна затвора изречена за прекршај искључује гоњење за кривично дело које поти-
че из истог догађаја, види Тихомир Васиљевић, Момчило Грубач, op. cit., 38. Прекршајне 
санкције прописане су у чл. 32, ЗОП, Службени гласник РС бр. 65/2013.

21 Што је у супротности са пресудом  Европског суда у Стразбуру у случају Томасо-
вић против Хрватске, op. cit., 8.
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II

Полазећи од Уставом и законом одређеног начела и судске пресуде 
Европског суда у случају Марести против Хрватске22 поставља се питање:

Да ли је намера законодавца изражена у одредби чл. 4. ЗКП да за-
брана поновног суђења за кривично дело не важи као правило у случају 
да је  исто лице претходно осуђено за прекршај или привредни преступ, 
односно ако је донета нека друга одговарајућа одлука, већ да се у сваком 
конкретном случају утврђује истоветност елемената тих дела и донесе 
законита одлука?

Полазећи од пресуде Европског суда против Републике Хрватске, мо-
гло би се закључити да ни намера тог суда није да се кривичне пријаве ау-
томатски одбацују, односно да се кривични поступци обустављају, уколико 
је неко лице на пример осуђено за прекршај, већ управо да се утврђује 
истоветност свих чињеница, као битних елемената дела.23

Наиме, у пресуди Марести против Хрватске је наведено да „суд за-
узима становиште да се чл. 4. Протокола бр. 7. мора тумачити на начин да 
забрањује кривични прогон или суђење за друго ’дело’ уколико оно про-
изилази из истих чињеница или чињеница које су у бити исте. Гаранци-
ја уграђена у чл. 4. Протокола бр. 7. постаје релевантна на почетку новог 
кривичног прогона, кад је претходна ослобађајућа или осуђујућа одлука 
постала по својој снази res iudicata. На тој тачки у поступку доступни ма-
теријал ће се нужно састојати од одлуке којом је први ’казнени поступак’ 
окончан и пописа оптужби подигнутих против подносиоца захтева у новом 
поступку. Ти документи редовно садрже изјаву о чињеницама које се од-
носе и на дело за које је подносиоцу захтева већ суђено и на дело за које 
је оптужен или оптужена. По мишљењу Суда, такве изјаве о чињеницама 
одговарајућа су полазна тачка за његову одлуку о питању јесу ли чињенице 
у та оба поступка биле истоветне или битно исте.”24

22 Ни у Уставу, ни у ЗКП, нису мењане одредбе ради усклађивања са чл. 4. Протокола 
бр. 7, односно тумачењима начела израженог у Протоколу, иако су донети након прихвата-
ња наведеног протокола. У новом ЗКП није мењана одредба чак ни након пресуде Европ-
ског суда за људска права у случају Марести против Хрватске, а донет је 2 године након 
доношења наведене пресуде.

23 „Основни проблем са поновним суђењем за исто дело је погрешна и заводљива 
претпоставка да „чињенице” случаја (или „догађај”) постоје као такви и независно од се-
лективне аперцепције  коју на догађај примењује његов посматрач: полицајац, тужилац, 
адвокат одбране, судија и сл.”, Боштјан Зупанчић, Ne bis in idem (забрана поновног суђења 
за исто дело), la belle dame sans merci, Crimen: часопис за кривичне науке, год. 2, бр. 2, 
Правни факултет: Институт за упоредно право, Београд, 2011, 173.

24 Пресуда Европског суда за људска права у случају Марести против Хрватске,  
оp. cit., 62. Овакво схватање суда у потпуној је сагласности са схватањем израженим у дру-
гим одлукама, као што је на пример у одлуци Оливеира против Швајцарске. Без обзира 
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И затим такво становиште примењује на конкретан случај са следе-
ћим закључком: „С тим у вези суд примећује да дефиниција прекршаја на 
основу чл. 6. Закона о прекршајима против јавног реда и мира, не садржи 
као таква наношење телесне повреде, док је тај елеменат пресудан за кри-
вично дело наношење тешке телесне повреде из чл. 99. Казненог закона.”25

Међутим, даљи закључци суда контрадикторни су са претходно наве-
деним.26 Без обзира на утврђење да прекршај не садржи наношење телесне 
повреде, која је пресудан елеменат кривичног дела, чиме се јасно наводи да 
за ту повреду окривљени није ни гоњен, ни кажњен, суд ипак наводи следе-
ће: „У вези овог предмета, Суд примећује да је подносилац захтева у одно-
су на прекршај и кривично дело проглашен кривим као исти окривљени за 
исто понашање и у истом временском оквиру. Прекршајни суд у Пазину у 
својој је одлуци изричито навео да је подносилац захтева крив, inter alia, и 
за ударање Д. Р. у главу својим шакама, те за то што га је шакама и ногама 
ударао по целом телу. Физички напад на Д. Р. је тако представљао елемент 
прекршаја за који је подносилац захтева проглашен кривим. У кривичном 
поступку пред Опћинским судом подносилац захтева је поново проглашен 
кривим, за inter alia, ударање Д. Р. Догађаји описани у одлукама донесеним 
у оба поступка догодили су се на аутобуској станици у Пазину 15. јуна 
2006. године око 19 сати. Очигледно је да се обе одлуке односе на тачно 
исти догађај и на исте радње.”27

Нити су чињенице исте, нити су битно исте. Напротив, оне су битно 
различите. „Тешка телесна повреда” није и не може бити иста са радњом 
„ударања”. 

што је кривичном поступку претходило кажњавање од стране полиције, суд је изразио ми-
шљење да „с обзиром да се ради о различитим заштићеним вредностима, које се штите 
различитим прописима, суд закључује да није повређен чл. 4 Протокола бр. 7”, наведено 
према и више о томе Ана Гарачић, Меланија Гргић, Ne bis in idem, у закону, конвенција-
ма и судској пракси, 2008, 18, доступно на http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/
AGaracic_Ne-Bis-In-Idem_Opatija_Zagreb_2008.pdf дана 24. 10. 2013.

25 Пресуда Европског суда у случају Марести против Хрватске, оp. cit., 63.
26 „Питање идентитета кажњивих дела у „првом” и „поновном” суђењу вјеројатно 

је једно од најсложенијих питања примене начела ne bis in idem…” што произилази и из 
„јудикатуре Еуропског суда за људска права која неријетко не показује увијек досљедност 
у примјени споменутих критерија. Што више, ту јудикатуру аутори неријетко сматрају не-
конзистентном, па и контрадикторном, позивајући се при томе напосе на пресуде у предме-
тима Градингер протв Аустрије и Оливеира против Швицарске.” Више о томе: Елизабета 
Ивичевић Карас, Поводом пресуде Еуропског суда за људска права у предмету Марести 
против Хрватске, анализа могућег утјецаја на реформу прекршајног права у Републици 
Хрватској, Специјалистичко савјетовање, Примјена прекршајног закона и осталих прописа 
са подручја прекршајног права у РХ, Хрватско удружење за казнене знаности и праксу, Ба-
шка, 2009, 1–19. Такође, види Stefan Trechsel, Human Rights in criminal proceedings, Oxford 
University Press, 2005, 394.

27 Пресуда Европског суда у случају Марести против Хрватске, op. cit., 63.
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Тачно је да је тешка телесна повреда настала као последица предузи-
мања радње извршења, у конкретном случају ударања.28 Међутим, наста-
ла је и последица нарушавања јавног реда и мира. Управо два различита 
заштитна објекта и потреба заштите оба определила су нашег законодав-
ца да пропише више врста деликата, а због тежине и значаја те повреде и 
више врста поступака у којима се те повреде утврђују, а одговорна лица 
санкционишу. 

Због тога је и дозвољено осудити за теже дело, ако је претходно осу-
ђен за лакше. Због тога је наша досадашња пракса дозвољавала гоњење и 
кажњавање учиниоца кривичног дела и поред осуде тог учиниоца за пре-
кршај из истог догађаја. 

Усклађеност Уставом и законом прописаног начела 
ne bis in idem са одредбом Протокола бр. 7.

Погледајмо како гласи чл. 4. Протокола бр. 7. уз ЕКЉП и то на енгле-
ском језику, на коме је и потврђен од стране Републике Србије:

„No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceed-
ings under the jurisdiction of the same State for anoffence for which he has 
already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal 
procedure of that State.”

Ова одредба се уобичајено преводи на следећи начин: „Нико не може 
бити кривично одговоран или кажњен у кривичном поступку у надлежно-
сти исте државе за дело због кога је већ био коначно ослобођен или осуђен 
у складу са законом и кривичним поступком те државе.”29

Уколико се прихвати оваква дефиниција, може се закључити да онај 
ко је осуђен за прекршај није осуђен у складу са Кривичним законом и кри-
вичним поступком Републике Србије. То значи да чл. 4. Протокола бр. 7. 
не забрањује поновно гоњење и кажњавање лица које је претходно осуђено 
за прекршај, односно у погледу кога је донета друга одговарајућа пресуда. 

28 Понашање које проузрокује одређену последицу, по природи ствари, представља 
први елеменат појма кривичног дела. Али не и једини. Појам кривичног дела садржи три 
обележја: радњу кривичног дела, последицу кривичног дела и узрочни однос између рад-
ње и последице кривичног дела, види: Бора Чејовић, Мирко Кулић, Кривично право, Слу-
жбени гласник, Београд, 2011, 106–128, како и о општем појму и елементима кривичног 
дела више у Зоран Стојановић, Коментар кривичног законика, Службени гласник, Београд, 
2012, 62–93.

29 Види Решење Апелационог суда у Новом Саду, Кж број 3680/10 од 31. 08. 2010, 
доступно на www.ns.ap.sud.rs/index.php/srl/sudska-praksa/150-zi-368010, дана 24. 10. 2013.
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Међутим, на основу пресуде Европског суда у случају Марести про-
тив Хрватске,30 али и одређења овог начела у Протоколу,31 може се за-
кључити да суд не мисли у складу са кривичним законом и поступком, већ 
казненим законом и поступком неке државе. У том случају Закон о прекр-
шајима јесте казнени. То значи да се забрана поновног суђења аутоматски 
примењује и на случајеве када је неко лице претходно осуђено за прекршај, 
без потребе испитивања да ли су сви елементи из тог догађаја исти у осуди 
за прекршај, односно у оптужењу за кривично дело, као и без обзира која је 
санкција прописана за прекршај. 

Због тога се намеће питање да ли је и одредба Устава и одредба важе-
ћег ЗКП у складу са чл. 4. Протокола бр. 7? Уколико законодавац прихва-
та мишљење Европског суда у Стразбуру,32 изражено у пресуди Марести 
против Хрватске, било би добро у закону тако изричито и прописати.33 
Тако би одредба гласила: „нико не може бити гоњен за казнено дело за које 
казнено дело је већ правноснажно ослобођен или осуђен или за које казне-
но дело је оптужба правноснажно одбијена или је поступак правноснажно 
обустављен.” Тиме би се појам „кривични” како га тумачи Европски суд, 
ускладио са нашим појмом „казнени” и дефинитивно успоставио забрану 
поновног суђења уколико је претходно донета нека од изричито наведених 
одлука у погледу све три врсте деликата: и прекршаја и привредног престу-
па и кривичног дела. 

Имајући у виду чињеницу да смо једна од ретких држава са више вр-
ста деликата, у том случају оправдано се намеће питање задржавања поде-
ле на више врста деликата.34

30 У којој пресуди суд, између осталог, разматра „да ли је прва казна по својој приро-
ди била казнено-правна”. Пресуда Европског суда у Стразбуру у случају Марести против 
Хрватске, op. cit., 55–61.

31 У самој дефиницији овог начела у Протоколу употребљен је израз „penal” code, 
Енглеска реч „penal” потиче од латинске речи „poena”, односно грчке речи „poine” што зна-
чи казна, доступно на www.etymonline.com/index.php?term=penal, дана 24. 10. 2013. Наука 
о извршењу казни је пенологија, односно то је наука која изучава функције свих кривичних 
санкција, правила њиховог извршења и методе употребљене за њихову примену. O дефи-
ницији пенологије, види Ђорђе Игњатовић, Криминологија, Службени гласник, Београд, 
2006, 60.

32 Зашто се поставља питање уколико? Јер, као што је већ речено, одредбе Устава и 
закона нису измењене након прихватања Протокола бр. 7, нити је одредба важећег ЗКП 
измењена након наведене пресуде против Хрватске.

33 Судска пракса у државама које припадају civil law систему права, није непосредни 
извор права, нема обавезну снагу. Пресуда Европског суда за људска права такође није не-
посредни извор права, већ је то у конкретном случају за нашу државу Европска конвенци-
ја, односно Протокол бр. 7, више о изворима права види Коста Чавошки, Радмила Васић, 
op. cit., 289–331.

34 У случају задржавања наведене поделе јавни тужилац би морао бити овлашћен да 
сваки догађај (први) испитује и одлучује за које дело (деликт) ће да гони, без обзира на 
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ЗАКЉУЧАК

У досадашњим радовима на ову тему у потпуности се оправдава ту-
мачење Европског суда за људска права и нова правосудна пракса, а мотив 
је избегавање кршења основних људских права окривљеног.35

Свакако да се са начелом забране поновног суђења за исто кривич-
но дело слажемо, али не и избегавања суђења за кривично дело уопште, 
односно не омогућавања таквог суђења као примарног од стране државе 
у односу на гоњење и кажњавање за лакше деликте. Избегавање кршења 
људских права окривљеног не би требало да иде на штету оштећеног, што 
у конкретном случају који је био повод представке Европском суду за људ-
ска права против Хрватске, свакако јесте случај.36

То значи да поштовање начела  израженог у прихваћеном Протоко-
лу бр. 7. уз ЕКЉП за државу не значи просто прихватање судске праксе 
Европског суда, већ сложен поступак прилагођавања националног законо-
давства захтевима које такво мишљење и таква пракса намећу.37 При томе, 
држава мора да задржи остваривање опште сврхе кривичних санкција, те 
да путем генералне и специјалне превенције сузбија дела којима се повре-
ђују или угрожавају добра заштићена нашим кривичним законодавством, 
а то су добра највеће вредности у друштву, која нису заштићена ни прекр-
шајним правом, ни правом привредних преступа.

прописане санкције за различите врсте деликата, што значи много детаљније уређење овог 
питања него што је то већ учињено Законом о прекршајима, односно уређење овог пита-
ња у другим законима, на првом месту у ЗКП. О реформи прекршајног права у Хрватској, 
види Елизабета Ивичевић Карас, op. cit., 1–19. Више о оправданости поделе на три врсте 
деликата, види: З. Стојановић, Кривично право, општи део, Правна књига, 2012, 8–9.

35 „Одрживо је и примењиво тумачење Европског суда за људска права наведено у 
пресуди Марести против Хрватске”, види Милунка Цветковић, оp. cit., 141. Такође, Дра-
ган Обрадовић, Могућност истовременог вођења поступка пред кривичним и прекршај-
ним судом, Избор судске праксе, бр. 4, Београд, 2012, 27–29.

36 Предмет прекршајног поступка није било утврђивање постојања тешке телесне 
повреде и лица које је ту повреду нанело, односно његове кривице за ту повреду, чиме је то 
лице избегло осуду за наношење тешке телесне повреде и санкцију која је за то дело про-
писана, а та санкција има своју сврху.

37 Мада има аутора који сматрају да се и у оквиру постојећих законских прописа  
може наћи решење, на пример у бољој координацији полиције и тужилаштва, види Драган 
Обрадовић, оp. cit., 28–29.
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PRIMARY PRIMARY RIGHT OF PuBLIC PROSECuTOR 
AND THE PRINCIPLE OF NE BIS IN IDEM

Nevena M. Jankovic, LL. M.  
Attorney at law in Pozega

S u m m a r y

The paper discusses the new practice of courts and prosecutors in Serbia regarding 
the application of the principle of ne bis in idem, resulting from the judgment of the Eu-
ropean Court of Human Rights in the case Maresti vs. Croatia. In contrast to our previous 
practice when it was allowed to prosecute and punish the offender for the offense, no mat-
ter if the person had previously been convicted of misdemeanor for the same event, new 
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practice shows that in these cases the criminal charges will be dismissed, and if the criminal 
proceedings are still pending the court will make a decision on the suspension or other ap-
propriate decision depending on the stage of the process. The fundamental right of the pub-
lic prosecutor is to prosecute offenders. With the expansion of the principle ne bis in idem, 
this right of the public prosecutor is significantly limited, and the interests and rights of the 
injured party are violated. The legislature has attempted to reconcile the requirement of 
international principles expressed in the adopted Protocol No. 7 to the European Conven-
tion on Human Rights and Fundamental Freedoms and the fundamental right of the public 
prosecutor, in the new Law on Misdemeanors. The author of this paper, by interpreting the 
provisions of the law, indicates some difficulties which could lead in practice to jeopardiz-
ing the right of the public prosecutor. Also, the author draws attention to the significance of 
further existence of economic offenses and misdemeanors as criminal offenses, in addition 
to the crimes, as the most severe type of violations.

Key words: prohibition of repeated trial, the principle ne bis in idem, public pros-
ecutor, criminal proceedings, violation of fundamental human rights, misdemeanor, crime, 
convicted person


