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УВОД

У првом делу Законика о кривичном поступку (Службени гласник РС 
72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013. и 55/2014) у даљем тексту 
ЗКП/11, Општи део, Глава 1, Основне одредбе, у Поуци о правима у чл. 
8. јасно се истиче да је орган поступка, у складу са одредбама Законика 
дужан да окривљеног или другог учесника у поступку поучи о правима 
која им припадају. 

Такође, наглашава Законик, орган поступка је дужан да окривљеног 
или другог учесника у поступку упозори на последице пропуштања, ако 
би услед незнања пропустили неку радњу или ако не би искористили сво-
ја права. 

Да би окривљени могао да искористи право на одбрану да се брани 
сам или уз стручну помоћ браниоца, мора знати која су му права.

Правима окривљеног у чл. 68. ст. 1, т. 8. ЗКП/11 је међу осталим пра-
вима истакнуто и да окривљени има право да разматра списе и разгледа 
предмете који служе као доказ. 

Дакле, право окривљеног је безусловно формулисано, а у чл. 8. 
(Основне одредбе) је наглашено да је орган поступка дужан да окривље-
ног и друге учеснике поучи о њиховим правима и последицама пропу-
штања неких радњи и некоришћења права по Законику.

Међутим, право на разматрање списа је уређено, прецизирано у чл. 250. 
и нарочито чл. 251. ст. 1, ЗКП/11. и гласи: „Окривљени, односно осумњи-
чени који је саслушан по одредбама о саслушању окривљеног и његов 
бранилац, имају право да разматрају списе и разгледају прикупљене пред-
мете који служе као доказ.” 

Дакле, пре саслушања, по одредбама о саслушању окривљеног, осум-
њичени, односно, окривљени и његов бранилац, немају право да разма-
трају списе и разгледају прикупљене предмете као доказе. Право бранио-
ца је посебно регулисано чл. 71. ст. 1. т. 3. и предвиђа да бранилац, „после 
доношења наредбе о спровођењу истраге или после непосредног подиза-
ња оптужнице (чл. 331. ст. 5), а и пре тога ако је окривљени саслушан, у 
складу са одредбама овог законика, разматра списе и разгледа предмете 
који служе као доказ”.

Посебно је занимљиво да је у чл. 68. ст. 2. прописано „Орган поступ-
ка је дужан да пре првог саслушања окривљеног поучи о правима из ст. 
1. т. 2) до 4) и т. 6) овог члана.” Тачније, да 2) ништа не изјави, ускрати 
одговор на поједино питање, слободно изнесе своју одбрану, призна или 
не призна кривицу; да 3) се брани сам или уз стручну помоћ браниоца у 
складу са одредбама овог законика; да 4) његовом саслушању присуствује 
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бранилац; као и да 6) непосредно пре првог саслушања прочита кривичну 
пријаву, записник о увиђају и налаз и мишљење вештакa.

За остала права окривљеног, према наведеном тексту Законика, ор-
ган поступка није дужан да окривљеног пре првог саслушања упозори, 
на право да му се осигура довољно времена и могућности за припремање 
одбране и на право да разматра списе и разгледа предмете који служе  
као доказ. Ко саопштава остала права окривљеном из чл. 68. ст. 1. ЗКП /11, 
која орган поступка није дужан да саопшти окривљеном пре првог са-
слушања и када се та права могу саопштити? Зашто се у погледу оста-
лих права која окривљени има пре првог саслушања окривљени „држи 
у мраку”. Шта значи уставна одредба из чл. 33. ст. 2, под насловом По-
себна права окривљеног: „Свако ко је окривљен за кривично дело има 
право на одбрану и право да узме браниоца по свом избору, да с њим 
несметано општи и да добије примерено време и одговарајуће услове 
за припрему одбране.“ Значи „да добије примерено време и одговарајуће 
услове за припрему одбране”. Права која су предвиђена и Уставом, не мо-
рају бити саопштена према Законику, иако су предвиђена. Наравно, о том 
праву може да га обавести и бранилац, али не и орган поступка. Орган по-
ступка има на Законику засновану подозривост, која може да изазива по-
дозривост и одбране. Такође, то је знак да и сам орган поступка (држава) 
тактизира и да није сигуран шта заправо „има” у списима, са савременим 
научним приступом и свим модерним методикама и најновијом техником 
истраживања кривичних дела у другој деценији XXI века.

Стога би одбијање окривљеног да изнесе одбрану и одбије да од-
говара на питања, дакле, искоришћавање свога наведеног права морало 
да се сматра завршеним саслушањем окривљеног у почетној фази 
поступка.

У пракси се наилази на невероватне ситуације.
Ако би се после поуке о правима окривљеног пре првог саслушања 

по чл. 68. ст. 2. ЗКП/11, коју би орган поступка изнео, затражило разгле-
дање списа и предмета који служе као доказ, орган поступка би остао 
затечен. Следила би напомена да то није дозвољено по Законику, по  
чл. 251. ст. 1. Позивање одбране на Европску конвенцију о заштити људ-
ских права и основних слобода, (у даљем тексту ЕКЉП) нема значаја, 
као ни на Устав (чл. 16. и чл. 33). Неретко, орган поступка би сматрао да 
окривљени заправо користи право да не износи одбрану и да не одговара 
на постављена питања. Одбрана има право да инсистира да у записник 
буде унето да јој није омогућено довољно времена и могућности за при-
прему одбране, али и право да разматра списе и предмете који служе као 
доказ, те да одлаже због тога одлуку о томе које ће право на одбрану 
да користи. Поготову што је окривљеном директно ускраћено право на 
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сазнање о праву на довољно времена и могућности за припрему одбране 
и разматрање списа и предмета који служе као доказ. 

Оваква законска решења о правима окривљеног указују да окри-
вљени нема у потпуности статус странке у поступку и да је заправо 
објект поступка, односно доказно средство. Као објект поступка или 
доказно средство, окривљени може бити прво, предмет увиђаја, па зато 
и има право да пре првог саслушања прочита записник о увиђају, друго, 
може бити предмет вештачења, те стога има право да прочита налаз и 
мишљење вештакa (чл. 68. ст. 1. т. 3). Наравно да као средство (објект) 
поступка може бити и као лице које се испитује. Међутим, и тада обаве-
за органа који води поступак је да окривљеног обавести о свим правима 
која му по Законику припадају, чиме се орган према окривљеном односи 
као према субјекту поступка и тиме га брани од пропуштања коришћења 
права на које га је морао упозорити. Такође, када окривљени одбије да 
изнесе одбрану и одбије да одговара на постављена питања, задржава по-
зицију субјекта, а не објекта поступка.

Чему и чл. 8. ЗКП/11 и дужност поучавања окривљеног и других 
учесника о последицама некоришћења неких радњи и права? Неприхва-
тљиво је да чл. 71. ст. 1. т. 3, те чл. 250. и чл. 251. искључују чл. 8. као 
основну одредбу ЗКП/11, а немају својство посебног закона (lex specialis). 
Влада Србије као предлагач Законика у образложењу Предлога ЗКП1, није 
дала разлоге за ове одредбе, наводећи да су ова решења постојала и у тада 
важећем Законику, само ће у новом бити прецизнија.

У Коментару Законика о кривичном поступку2 др Слободан Бељан-
ски у коментару чл. 8. (стр. 92) указује, штавише, упозорава: „Окривљени 
се не обавештава и поучава о свим правима у исто време”, а онда, наво-
дећи више чланова кроз поступак, прецизира поуке о правима које припа-
дају окривљеном.

Претпоставка невиности установљена у корист окривљеног претва-
ра се у претпоставку кривице, одлагањем права окривљеног и његовог 
браниоца на разматрање списа и разгледање предмета који који служе као 
доказ, али и одлагањем права на осигурање довољно времена и могућ-
ности за припрему одбране. Намеће се питање: има ли одбрана при-
ступ процесној правди и када? 

Савезна Република Југославија је примљена у Савет Европе 31. 3. 
2003, а потом је ратификована ЕКЉП као вишеструко значајан регионал-
ни акт о заштити права човека. Та Конвенција је саставни дeо правног 
поретка Србије и непосредно се примењује (Устав чл. 16). У складу је са 

1 Од 2. 9. 2011. године.
2 Службени гласник 2014. године.
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Уставом Србије, али као да је коригована ЗКП/11. У Конвенцији наведена, 
а одложена права по ЗКП/11, дата су окривљеном и нема одредбе према 
којој држве које су ратификовале Конвенцију имају право да је модифику-
ју тумачењем до негирања. Међутим, Конвенцију су модификовали својом 
праксом и Европска комисија за људска права и Европски суд за људска 
права, о чему ће бити речи касније.

Када је реч о праву на одбрану, као што је већ наведено, непосредно 
пре првог саслушања окривљени и његов бранилац имају право да прочи-
тају кривичну пријаву, записник о увиђају и налаз и мишљење вештакa. 
Најчешће орган поступка сам прочита кривичну пријаву, записник о уви-
ђају и налаз и мишљење вештака, јер тако спречава увид у остале списе. 
Кривична пријава уз коју су поднети докази, није доказ, али записник о 
увиђају и налаз и мишљење вештака јесу.

ПРЕГЛЕД РАНИЈИх ЗАКОНСКИх РЕШЕЊА 

Разгледање списа у кривичном поступку као и прибављених предме-
та који служе као доказ као право, омогућава да се боље сагледа положај 
окривљеног и других учесника у поступку и са друге стране државе, под 
врло често невино „снежним” покривачем владавине права.

Законик о судском кривичном поступку из 1929. за Краљевину Срба, 
Хрвата и Словенаца (у даљем тексту ЗСКП/29) у параграфу 66. предвиђа 
да бранилац има право да разматра списе извиђаја, истраге и све прилоге, 
као и прибављене предмете који служе као доказ. Али интерес поступка 
може бити препрека разгледању списа из извиђаја и истраге, или пак јед-
ног дела списа, ако постоје оправдани разлози.

Међутим, битно је да се браниоцу „никад и никако” не сме забра-
нити да разматра записник о саслушању окривљеног, мишљење вештака, 
као и све друге записнике и списе, који се односе на радње, код којих је 
браниоцу допуштено да присуствује. 

Закон о кривичном поступку из 1948. неће бити анализиран у делу 
који се односи на тему овог рада, с обзиром на врло наглашене инквизи-
ционе садржаје у поступку и разобрученом револуционарном улогом јав-
ног тужиоца и судија. Посебно је била врло потиснута улога одбране, на-
рочито окривљеног, јер се пре очекивало да окривљени сарађује са јавним 
тужиоцем и судом на сопственој осуди, него да се брани и користи врло 



8

ограничено, скоро забрањено, права на одбрану. Наравно да креаторима 
тог система није падала на памет перспектива XXI века.3

Законик о кривичном поступку из 1953. је у чл. 72. парафразирао 
цитирано решење из ЗСКП/29 у параграфу 66. 

У чл. 122. ст. 1. је прописивао да се сваком ко има оправдан интерес 
може дозволити разматрање и преписивање појединих кривичних списа.

У ст. 2. је предвиђао да док је поступак у току, разматрање и препи-
сивање списа дозвољава орган пред којим се води поступак, а када је по-
ступак завршен, онда дозволу даје председник суда или службеник кога он 
одреди. Јавни тужилац наведену дозволу даје ако се списи налазе код њега. 

Ваља подсетити да је то време када у Федеративној Народној Репу-
блици Југославији није важила Универзална деклaрација о људским пра-
вима и слободама од 10. децембра 1948. (Дан људских права) јер пред-
ставник Југославије у ОУН није гласао за Универзалну деклерацију. 

хУМАНИЗАЦИЈА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА  
ИЛИ КАфКА НА ОДСУСТВУ 

Ипак, 1967. године долази до битних промена доношењем Закона 
о изменама и допунама Законика о кривичном поступку Службени лист 
СФРЈ бр. 23/1967) у даљем тексту ЗКП/67, јер је у чл. 15. било предвиђе-
но да се у чл. 72. ст. 1. ЗКП/53, речи „извиђаја” и „истраге” замењују се 
речима „поступка”, па бранилац има право да током поступка разма-
тра списе и да разгледа прибављене предмете који служе као доказ. 
Тако је, као и у грађанској парници пуномоћник и бранилац у кривичној 
парници имао право да у току целог поступка разгледа списе и приба-
вљене предмете који служе као доказ.

Кривични процес постаје прави судски поступак, (а не судско-поли-
цијски) а окривљени постаје субјект поступка, чиме је југословенска кри-
вична процедура постала једна од најлибералнијих у Европи, бар по слову 
Закона, а пре чланства у Савету Европе. Окривљени постаје странка у по-
ступку, а престаје бити објекат поступка. Поступак постаје судски процес 
и докази изведени пред судом имају пуноважност. Окривљени има право 

3 Александар Ранковић је  на 4. пленуму ЦК СКПЈ, 3. 6. 1951. године изјавио да „...у то- 
ку 1949. г. од укупног броја хапшења која је извршила УДБ-а, 47 % је неоправданих...” 
Према извештајима тужилаштва по републикама, неосновано покренути кривични поступ-
ци крећу се овако: „Србија 40 %, Словенија 39 %, БиХ 51 %, Македонија 36 %, Црна Гора 
47 %. За Хрватску нису изнети подаци. (Петрановић-Зечевић, „Југославија 1918–1984. Рад, 
825). Занимљиво је да нису наведени подаци из осталих година до 1949. и до 1951. године.
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да не буде извор сазнања и суд губи могућност да га подстиче да сарађује 
са судом и тужиоцем на својој осуди јер, окривљени прво мора знати за-
што се тачно оптужује, шта су основи сумње и за шта се све окривљује. 
Окривљени се мора упозорити да није дужан да одговара на питања и из-
носи одбрану. Дакле, у друштву настаје клима отопљавања, а у кривичном 
поступку настаје либералнија и хуманија процедура и према окривљенима, 
сведоцима, оштећенима и приватним тужиоцима, полако хватајући корен.

Тој промени ЗКП/67 је сигурно допринела привремена либерализа-
ција друштва после обрачуна за превласт на Брионском пленуму 1966. 
Одредбе Устава из 1963. на пољу људских права и слобода су изненада 
оживеле, а грађани су, опет, привремено постали корисници срећних слу-
чајности и тежњи власти да се колико-толико надокнади пропуштено у 
кривичној процедури полицијске државе.

ЗКП/67 је према чл. 129. ступио на снагу 1. јануара 1968. а пречи-
шћен текст тог Законика објављен је 13. децембра 1967. (Службени лист 
СФРЈ бр. 50/67).

ПОВРАТАК ДРЖАВНОГ РАЗЛОГА У КРИВИЧНИ ПРОЦЕС

Из језика се може ишчитати данас оно што ће се десити сутра.

 Др Ђуро Шушњић

Убрзо, објављују се нови начелни правни ставови Врховног суда Ју-
гославије 26. и 27. јуна 1968. године (у даљем тексту ВСЈ) о неким пита-
њима примене новеле Законика о кривичном поступку из 1967. За тему 
овог рада битан је 1. Начелни став, под насловом Право браниоца на раз-
матрање списа чл. 72. ЗКП који гласи:

„Одредбу чл. 72. ЗКП треба схватити да бранилац има право да раз-
матра списе и да разгледа прибављене предмете који садрже као доказ на-
кон доношења првостепеног решења о спровођењу истраге (без обзира на 
то да ли је испитано лице против кога је поднет захтев за спровођење 
истраге) као и у случају када је неко лице испитано у својству окривљеног 
и ако решење о спровођењу истраге још није донето” (чл. 145. и 178. Ст. 
1. ЗКП).4

Дакле, „треба схватити”.

4 Збирка судских одлука из области кривичног права, 155, Републички Завод за јавну 
управу, 1972, Београд.
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Остали начелни ставови се односе на саслушање полицајаца као све-
дока, повратак у полицијско-судску истрагу, тумачења притвора и слично, 
дакле враћање на полицијске трикове и смицалице пре Брионског плену-
ма и поновно јачање полицијске државе. Начелни ставови Врховног суда 
Југославије су постали извор права који су изнад закона, дакле ЗКП, иако 
судска пракса и по терорији и према закону није извор права. Наведени 
начелни ставови Врховног суда су личили на обавезна упутства, а закон 
празно слово на папиру, што се понављало и касније.

Само двадесетак дана после завршетка студентске побуне на Бео-
градском универзитету, ево како је требало на нов начин схватити, иначе 
непромењени чл. 72. ЗКП.

Журба власти је очигледна, а нема времена ни за промену тек изме-
њеног ЗКП у парламентарној процедури. Нема времена чак ни за проме-
ну ЗКП у скупштини по хитном поступку. Наведени начелни став(ови) 
уследили су после замерки из тужилаштава да се изгубила ефикасност 
процедуре. Откуд овако убрзане промене?

Изгледа да су успон Масовног покрета у Хрватској после Пленума, 
али и студентски немири почетком јуна у Београду 1968. године подста-
кли угрожену власт да све више размишља о „одбрани престола”, а кри-
вично право и кривично процесно право, (позитивно право) а делом и 
Кривично право и Кривично процесно право (дакле, наука) постају све 
више слушкиње политике. (Такође већи број кривичних дела против на-
рода и државе за које је била предвиђена смртна казна у то време, врло 
индикативно указује на страхове власти за своју позицију.)

У ствари „државни разлог” и „стање државе нужде” су променили 
одредбе о разматрању списа и предмета, показујући да су те одредбе део 
„крвне слике процедуре”, са „тумор маркерима” за друштво. Суд је стал-
ним одлагањем доношења решења о спровођењу истраге могао одлагати 
законски неограничено право на разгледање списа и предмета и тиме вр-
шити притисак на окривљеног, да ипак изнесе одбрану и одговара на пи-
тања, а евентуално и призна дело. По ко зна који пут се показало да пра-
во стање слобода и људских права, грађани морају потражити у примени 
закона о кривичној процедури и своје и страних држава, а не у уставима 
или међународним конвенцијама.

Да ли је можда Врховни суд Југославије још тада преузео неки од 
ставова Стразбурских институција?

Тек 1973. (Службени лист СФРЈ бр. 6/73) године долази до проме-
не чл. 72. ст. 1, тако што се „изузетно, у току претходног поступка може 
браниоцу привремено ускратити разматрање појединих списа или разгле-
дање предмета кад то захтевају посебни разлози одбране или безбедности 
земље.” 
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Тако се после више година од начелног става ВСЈ, појавио прави ра-
злог за начелни став у погледу ускраћивања могућности за разматрање 
појединих списа или разгледање предмета. Али, наведени начелни став 
ВСЈ и даље је остајао на снази.

И у ЗКП/77 (донетом 24. 12. 1976. а објављеном у Службеном листу 
СФРЈ, бр. 4/77) у чл. 73. је пренет наведени начелни став ВСЈ из 1968, 
као и у ЗКП/01 (Службени лист СРЈ, бр. 70/01) чл. 170.5, све до актуелног 
ЗКП/11 са истим решењем.

Иначе, ЗКП/77 је у чл. 11. ст. 3. унео одредбу, парафразу из чл. 6. ст. 3. 
(б) ЕКЉП која гласи: „Окривљеном се мора осигурати довољно времена 
за спремање одбране.” У коментарисању тог члана др Тихомир Васиљевић 
истиче да окривљени може сам обезбедити време за припремање одбране 
тиме што ће приликом првог испитивања одбити да одговара и одговоре 
дати касније у току истраге кад се упозна са материјалом и припреми од-
брану.6 У ЗКП/01 ово право унето је у чл. 13. ст. 5, с тим што је унета „и 
могућност за припрему одбране”, пре пријема државе у Савет Европе.

Следећи наведене промене ЗКП, види се да се Законик мењао, али је 
од 1968. начелни став ВСЈ и данас у Законику. Остала су иста ограничења 
после скоро пола века. Законик се мењао, али је проблематичност закон-
ских решења остала. И пре и после пријема државе у Савет Европе. Остао 
је неизмењен културно-историјски образац понашања и мишљења, мента-
литет и ушанчено-ригидни правни конзерватизам који би ретко уступао 
место либералнијим решењима, а као државни разлог брзо отварао врата 
кривичног поступка. 

Достигнути ниво људских и мањинских права у кривичном поступку 
(Устав Србије, чл. 20. ст. 2) није смањен у погледу разматрања списа и 
разгледања предмета који служе као доказ али није нимало побољшан. 
Друга права окривљеног према ЗКП/11 су драстично смањена (притвор 
због узнемирења јавности је враћен, као и релативно-апсолутна повреда 
поступка, кaда се пресуда заснива на доказу на коме се по одредбама овог 
законика не може заснивати, осим ако је, с обзиром на друге доказе, 
очигледно да би и без тог доказа била донесена иста пресуда). Дакле, 
по овом решењу је, на основу Законика могуће „монтирање” кривичног 
поступка, као и седамдесетих.

ЗКП/01 (Службени лист СРЈ бр. 70/01 и 68/02 и Службени Гласник 
РС бр. 58/04) је предвиђао да непосредно пре првог саслушања осумњиче-
ног бранилац има право да прочита кривичну пријаву и захтев за спровође-

5 Коментар Закона о кривичном поступку, Службени лист СФРЈ, 1977. године, 18.
6 Human rights in Criminal Proceedings, Оxford University, 2005, 221.
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ње истраге. ЗКП/06 (Службени лист РС, бр. 46/06 и 49/07, који није никад 
примењен) је свео право браниоца да, непосредно пре првог саслушања 
осумњиченог може да прочита само кривичну пријаву, односно обавеште-
ње о кривичном делу. Затим се наведено браниочево право на читање кри-
вичне пријаве и захтева за спровођење истраге, проширује и на право да 
бранилац прочита записник о увиђају и налаз и мишљење вештака. Ово 
је било и логично, јер су права да присуствују увиђају и вештачењу била 
призната окривљеном и браниоцу. Међутим, актуелни ЗКП/11 у чл. 68. ст. 
1. т. 6, поред до сада признатих права, изоставља и право да се прочита и 
наредба (раније захтев) за спровођење истраге, што је још једно умањење 
нивоа досегнутих права по Уставу Србије (чл. 20. ст. 2). 

Наиме, осумњичени (и његов бранилац) који није испитан, а брани 
се са слободе, могу достављањем добити наредбу о спровођењу истраге 
(чл. 297. ЗКП/11). Осумњичени који је лишен слободе и приведен пред ор-
ган који води истрагу уз остала права има и право да: „...непосредно пре 
првог саслушања прочита кривичну пријаву, записник о увиђају и налаз и 
мишљење вештака”, али не и да прочита наредбу за спровођење истраге 
која садржински може бити битна. Наиме, чл. 296. ст. 3. ЗКП/11 пропи-
сује: „У наредби о спровођењу истраге се морају навести: лични подаци 
осумњиченог ако је познат, опис дела из кога произлазе законска обележја 
кривичног дела, законски назив кривичног дела и околности из којих 
произилазе основи сумње (подвукао Ђ. М.).” Реч околности значи однос 
чињеница, и то оних из којих произилазе основи сумње да је извршено 
кривично дело, дакле које указују на одређено лице као извршиоца дела. 
Из околности под којима је извршено дело проистиче начин извршења 
дела, законска обележја и вероватни починилац кривичног дела. Увид у 
те списе непосредно пред прво саслушање се ускраћује окривљеном, а 
постоји претпоставка невиности. Често, уместо навођења тих околности у 
пракси се преписује или парафразира текст Кривичног законика, понекад 
до непрепознатљивости.

Тачније, „наредба о спровођењу истраге доноси се пре или непосред-
но после прве доказне радње коју су предузели јавни тужилац или поли-
ција у предистражном поступку, а најкасније у року од 30 дана од дана 
када је јавни тужилац обавештен о првој доказној радњи коју је полиција 
предузела” (чл. 296. ст. 2. ЗКП). Окривљеном који је на слободи, право на 
разгледање списа се може одложити до завршетка истраге, иако у начелу 
одбрана има право на разматрање списа од самог почетка поступка. Ме-
ђутим, „након завршеног вештачења, орган поступка обавештава странке 
које вештачењу нису присуствовале да записник о вештачењу или писа-
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ни налаз и мишљење могу разгледати и копирати, и одређује рок у којем 
могу да изнесу своје примедбе” (чл. 123. ст. 3. ЗКП/11).

Из овог члана произилази да после обављеног вештачења окривљени 
који није присуствовао вештачењу може одмах, по сазнању, да разгледа за-
писник о вештачењу, а налаз и мишљење вештака копира и одмах преузме 
копију, не чекајући обавештење органа који води поступак. Наиме, није 
предвиђена последица ако окривљени одмах разгледа записник и преузме 
копију налаза и мишљења вештака. Дакле и онда када још није испитан и 
када још нема право на увид у списе. Све ово тим пре, јер је у чл. 2. ст. 1.  
т. 2. ЗКП/11 дато објашњење, „ʼокривљениʼ је лице против кога је подигну-
та оптужница која још није потврђена... али и израз који служи као општи 
назив за осумњиченог, окривљеног, оптуженог и осуђеног”, а у т. 9. истог 
члана се објашњава: „странка, је тужилац и окривљени”. То нам говори да 
је дакле по чл. 251. ст. 1. ЗКП/11 „окривљени, односно осумњичени који је 
саслушан по одредбама о саслушању окривљеног и његов бранилац, имају 
право да разматрају списе и разгледају прикупљене предмете који служе 
као доказ”. Законик јасно истиче да су то лица која су већ испитана и који-
ма припада право на увид у све списе, па и у записнике о вештачењу, као и 
право на увид у налаз и мишљење вештака са правом на копирање.

Ово уједно значи да Законик дозвољава да се наведене одредбе при-
мене и на осумњиченог када се пре подизања оптужнице врши вештаче-
ње, што је врло логично, па би осумњичени (израз окривљени као општи 
назив уз остaле и за осумњиченог) имао такође право на увид у списе, па и 
у записнике о вештачењу, као и право на увид у налаз и мишљење вештака.

Није разумљиво зашто исто право окривљени и бранилац из чл. 123. 
т. 4. немају и кад су присуствовали вештачењу, што би било још логич-
није, јер су све време посматрали и слушали рад вештака и учесвовали у 
вештачењу. Зато би у изменама Законика било важно предвидети да од-
брана има право на разматрање записника о вештачењу, као и налаза и 
мишљења вештака све време поступка, без ограничења.

Сада се отвара питање и о каквој „једнакости оружја” може бити 
речи између тужилаштва и одбране у тужилачкој истрази, када тужила-
штво води истрагу, располаже судским и осталим списима, а и поставља 
браниоца по службеној дужности (или то чини председник суда пред ко-
јим се води поступак чл. 76. ст. 1. ЗКП).

ЗКП/11 би у погледу права окривљеног предвиђених у чл. 68. т. 6. 
морао допустити окривљеном и право на увид у записник о претресању и 
простора и средстава која су претресена, као и окривљеног и других лица 
која су претресена. С обзиром да се о свакој предузетој радњи саставља 
записник (232. ст. 1. ЗКП/11) копија записника би морала бити предата 
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окривљеном и лицима који су држаоци простора и средстава која су пре-
тресена. Наравно, записник би морао бити предат и особама над којима је 
извршен лични претрес. Садашње решење предвиђа само издавање потвр-
де о одузетим предметима, али не и записнике о извршеном претресању.

У чл. 6. ст. 1. ЕКЉП се види да свако има право да се његов случај 
правично и јавно расправи у разумном року.

У ст. 3. истог члана је прописано да свако ко је оптужен за кривично 
дело има следећа минимална права:

а) да у најкраћем могућем року, подробно и на језику који разуме, 
буде обавештен о природи и разлозима за оптужбу против њега;

б) да има довољно времена и могућности за припремање одбране.
Из ових одредби, али и праксе, произилази да су гаранције наведе-

ног права релативне, што потврђује Стефан Трешел7 и наглашава да нема 
апсолутних стандарда који диктирају и одређују колико је времена или 
могућности на располагању одбрани, јер нема чврстих и сталних правила 
која би се очекивала.8

Уједно наглашава да постоји и специфична релативност, тако да вре-
ме и врста могућности које се предвиђају у чл. 6. ст. 3. (б) зависе од слу-
чаја до случаја. Релативност је посебно очигледна у погледу на фактор 
време.9

Дакле, обавеза расправљања о случају у разумном р о к у, затим нај-
краћи могући р о к  за подробно обавештавање о оптужби и довољно вре-
мена и могућности за припремање одбране. На делу су решења која садр-
же вредносне судове, који као што се зна не подлежу тесту истинитости, за 
разлику од чињеничних судова.

Трешел коментарише однос између чл. 6. ст. 1. и чл. 6. ст. 3. (б) тако 
што истиче да је право из чл. 6. ст. 1. да свако има право да се његов слу-
чај правично и јавно расправи у разумном року и чл. 6. ст. 3. (б) да свако 
има право, гаранцију да има довољно времена и могућности за припре-
мање одбране у односу по коме је чл. 6. ст. 3. (б) lex specialis за чл. 6. ст. 1. 
који гарантује право да се случај правично и јавно расправи у разумном 
року, позивајући на брзину расправљања, сучељен довољном времену и 
могућности за припрему одбране.10

Реч је о „каучук” нормама које омогућавају и „каучук” тумачење и 
„каучук” примену, што је веома јасно практичарима.

7 Трешел, фуснота 19, Starmer (2000) N7.67.72 Stavros (1993) 178. 211.
8 Трешел, 213.
9 Трешел, 213.
10 Трешел, 216.
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У једном случају суд је оценио да и 5 дана може бити довољно изме-
ђу саопштења оптужбе и расправе у затворском дисциплинском поступку 
(Campbell and Fell v. The United Kingdom) али и у случају када је суд оце-
нио да је време од 30 дана довољно за припрему одговора на поднесак 
врховног државног тужиоца у поступку пред врховним судом (Kremzov v. 
Austria). Окривљени и бранилац немају неограничено право увида у спи-
се, али окривљеном који се сам брани и којем је у првостепеном поступку 
спречено право разгледања списа повређено је право на одбрану и оно се 
не може отклонити тиме што му се омогућава разгледање списа у друго-
степеном поступку (Foucher v. France; Bricmont v. Belgium). Занимљиво 
је да има и утешних одлука по којима гаранције наведених права мора-
ју бити строго нужна и сразмерна према утврђеним опасностима, а про-
писи прецизни (Domenichini v. Italy). Такође, гаранције наведених права 
морају бити строго нужна и сразмерна према утврђеним опасностима, а 
прописи прецизни и у погледу приступа доказима (разгледање предмета) 
(Krermzow v. Austria; Kurup v. Denmark).

Ето и у државама са врло снажном традицијом владавине права, а не 
владавине властодржачке милости, има аритмије доследности.

Бар с времена на време, јер чим Европски суд за људска права у 
Стразбуру упозорава да прописи о наведеним гаранцијама морају бити 
прецизни, као да се заборавља да се и најпрецизнија, најбоља решења 
могу злоупотребити.

Националним законодавствима је остављено да уреде кривичну про-
цедуру, а да та законодавства имају слободу да непрецизним одредбама 
крше право и на материјалну (окривљеникову) и на формалну одбрану 
(браниочеву). 

У ЗКП/11 је омогућено да се посебним одредбама у чл. 68, чл. 71. и 
чл. 251. ЗКП, искључи примена чл. 8. ЗКП/11. 

Окривљени и бранилац имају све време право на одбрану, али наве-
деним решењима је то право подељено „на рате”, са одлагањем почетка 
припреме права на одбрану. Иначе, према Законику о кривичном поступку 
утврђивање истине (као највиши степен утврђене вероватноће) није наче-
ло поступка.

Према ЗКП/11 чл. 68. т. 7) обезбеђење довољно времена и могућ-
ности за припремање одбране, не да није lex specialis у односу на неку 
одредбу Законика него, орган поступка није дужан да окривљеног пре пр-
вог саслушања уопште упозори, на право да му се осигура довољно вре-
мена и могућности за припремање одбране, дакле на право из ЕКЉП, 
која се иначе непосредно примењује (Устав чл. 16). Оваква решења су би-
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рократска негација и човека и Устава и права која му формално припадају, 
бар у другој деценији XXI века.

Са даљим задржавањем оваквих решења у Законику нема темељних 
промена кривичне процедуре. 

Будуће измене Законика о кривичном поступку би поред увида 
у праксу стразбурских институција, дакле, Комисија и Суда, морале да 
осавремене и наш кривични поступак. ЕКЉП је усвојена 4. 11. 1950. у 
Риму и ступила је на снагу 3. 9. 1953. године. Има довољно безобалне и 
рестриктивне формулације и тумачења за све 62 године трајања. И изне-
верене наде. Утисак је да је неће скоро мењати, као и да стара тврдња да 
ништа људско није савршено, па ни закони и судови, није баш нека утеха.

Дочекали смо и могућност да се ЕКЉП по Уставу непосредно при-
мењује, али не дочекасмо више права на одбрану у кривичном поступку, 
тим пре јер ЗКП/11 не садржи одредбу да је пресуда заснована на недозво-
љеним доказима апсолутно ништава.
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S u m m a r y

The author of this work analyses the legal solutions of the right of the defend-
ant to have adequate time for the preparation of his defense. The author criticizes the 
regulations, adopted before and after the state joined the Council of Europe, and also 
the restriction of the right of the defendant to have adequate time and facilities for the 
preparation of his defense, despite the Constitution. He presents the analysis of the Eu-
ropean Convention on the Protection of Rights and Fundamental Freedoms related 
to the right to have adequate time and facilities for the preparation of defense. Part 
of the work is also a presentation of case law of the European Court of Human Rights 
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