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САЖЕТАК: Аутори у раду разматрају и анализирају прин-
цип in dubio pro reo као један од темељних начела кривичног 
процесног права у складу с актуелном правном регулативом 
кривично процесног законодавства Републике Србије. С тим у 
вези аутори најпре указују на појаву овог принципа у правној 
теорији, као и на његове суштинске елементе, а затим доводе у 
везу овај принцип са начином и законитошћу прибављања до-
каза као и квалитета тако прибављених доказа већ у фази ис-
траге. Посебну пажњу аутори посвећују непостојању процесне 
могућности издвајања из списа, записника о радњама у истрази 
у вези са чињеницама које нису добиле карактер доказа јер су 
остале у сумњи, из разлога што нису прибављене на начин и у 
складу са законом и правилима струке, а самим тим и не посе-
дују квалитет доказа који је потребан за подизање оптужнице.

Кључне речи: in dubio pro reo, презумпција невиности, до-
кази, доказивање, континуитет доказа
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1. УВОД

Принцип in dubio pro reo у најпростијем смислу речено значи да у 
кривичном поступку окривљени ужива користи због постојања сумње у 
одлучне чињенице чије се постојање утврђује на његову штету (benefit 
of the doubt). Пре него што се упустимо у разматрање овог принципа у 
кривичнопроцесном законодавству Републике Србије, најпре ћемо указа-
ти на историјски развој овог принципа у оквиру правне мисли, као и на 
његове кључне елементе. Наиме, ради се о принципу европско контит-
ненталног права које своје корене налази још у римском праву. Наиме, 
још у тринаестом веку Албертус Гандинус (Albertus Gandinus) је говорио 
да: „Када постоји сумња и докази су неизвесни (in talibus dubiis et incertis 
probationibus) боље је оставити недело злочинца некажњеним него осуди 
невиног, јер у случају сумње (in dubiis) боља је блажа казна него оштрија.” 
In dubio pro reo, је заправо правило моралне теологије које говори о томе 
како суд треба се понаша када се нађе у сумњи „in dubiis“. Суштину овог 
принципа на сликовит начин најбоље одражава стандардно континентал-
но јуристичко писање раног модерног доба које каже да је in dubio pro reo 
друга страна кривично процесног „новчића” који захтева доказе „јасније 
него подневно сунце” пре слања лица у крваву казну. Први који је употре-
био израз „in dubio pro reo” у петнаестом веку је Егидус Босиус (Aegidus 
Bossius) који је у смислу моралне теологије говорио следеће: „Пре свега, 
треба да знате да судија не сме да буде брз у изрицању казне, већ мора 
пажљиво да размотри све (Греши у журби, кај се у слободно време) ... он 
мора да прати одговарајуће процедуре, и да покуша да одреди истину, и 
да суди само након што је све то учинио ... судија мора да буде доведен 
да казни само у тузи ... ако судија глорификује у смрти човека, као што 
то не мали број ради у нашем добу, он је убица.” Ово начело представља 
једну од погодности која се признаје окривљеном како би се поправила 
његова позиција у поступку. Скуп тих погодности означава се као favor 
defensionis (предност одбране), док се принцип in dubi pro reo, као једна 
од тих погодности означава као сумња у корист окривљеног (giving the 
defendant the benefit of the doubt). Принцип in dubio pro reo је један од те-
мељних принципа кривично процесног права, који је у Републици Србији 
нажалост неправедно запостављен како у теорији, тачније у уџбеничкој 
литератури која обрађује тематику кривично процесног права, тако и у 
пракси судова.

Принцип in dubio pro reo је у кривично процесном законодавству Ре-
публике Србије нормиран чл. 16. ст. 5. ЗКП-а, у коме је прописано да 
сумњу у погледу чињеница од којих зависи вођење кривичног поступка, 
постојање обележја кривичног дела или примена неке друге одредбе кри-
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вичног закона, суд ће у пресуди, или решењу које одговара пресуди, реши-
ти у корист окривљеног.

Анализом наведене одредбе ЗКП-а можемо закључити да принцип in 
dubio pro reo представља један од темељних начела кривичног процесног 
права Републике Србије који обавезује суд да, уколико није у могућности 
да са извесношћу утврди да одређена одлучна, односно процесноправна 
или материјалноправно релевантна чињеница постоји, поступа у односу 
на њено постојање или непостојање у корист окривљеног. Ради се, дакле, 
о принципу који се тиче сумње у корист окривљеног, према коме у случају 
сумње по питању постојања или непостојања неке процеснорелевантне 
или материјалнорелевантне чињенице треба у пресуди или решењу које 
одговара пресуди одлучити у корист окривљеног. 

2. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИНЦИПА IN DUBIO PRO 
REO У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Да бисмо боље разумели значење законске одредбе којом се регули-
ше питање примене принципа in dubio pro reo неопходно је најпре ука-
зати на значење свих конститутивних елемената који чине обележје овог 
принципа у кривично процесном праву Републике Србије. Одредба која се 
тиче примене принципа in dubio pro reo састављена је од два дела. Првог, 
у коме је прописан услов који је неопходан за примену овог принципа, 
а тај услов се огледа у постојању сумње у погледу чињеница од којих 
зависи вођење кривичног поступка (процесноправно релевантне чињени-
це), постојање обележја кривичног дела или примена неке друге одредбе 
Кривичног законика (материјалноправно релевантне чињенице), и другог 
дела који се односи на обавезу суда да у случају постојања напред наве-
деног услова суд у пресуди или решењу сличном пресуди реши у корист 
окривљеног. Стога ћемо, у наредном делу рада, изложити значење свих 
конститутивних елемената који чине обележје овог принципа у кривично 
процесном праву Републике Србије кроз призму услова чије је испуњење 
неопходно за примену овог принципа, као и кроз призму законске обавезе 
примењивања овог принципа у случају испуњења неопходних услова.

С обзиром да је неопходан услов за примену овог принципа постоја-
ње сумње у погледу чињеница од којих зависи вођење кривичног поступ-
ка, постојање обележја кривичног дела или примена неке друге одредбе 
Кривичног законика, то је најпре неопходно указати на то шта се подра-
зумева под сумњом, као и шта се подразумева под чињеницама од којих 
зависи вођење кривичног поступка, постојање обележја кривичног дела, 
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односно под чињеницама од којих зависи примена неке друге одредбе 
Кривичног законика. 

Сумња представља посебно стање људског духа које се огледа у не-
уверености поводом питања постојања или непостојања неке чињенице, у 
овом случају процеснорелевантне  или материјалнорелевантне чињенице. 
Поставља се питање који степен сумње је непоходан да би се могло при-
менити правило in dubio pro reo. Наиме, решавање сумње или доношење 
наведене врсте одлука у корист окривљеног неопходно је увек када не 
постоји увереност у извесност чињеница које иду на штету окривљеног. 
Сходно томе, у теорији постоји схватање које каже да степен сумње у 
овом случају не треба ни одређивати и да он може бити било ког нивоа. 
Тако, нпр. према Грубиши, све оно што по интензитету вероватности сто-
ји ниже од извесности, практично није могуће даље степеновати: постоји 
или уверење или сумња, трећег нема. С друге стране, постоји и другачије 
виђење овог питања. Наиме, према другачијем схватању, да би суд могао 
применити правило in dubio pro reo мора остати у сумњи у погледу по-
стојања, односно непостојања неке процеснорелевантне или материјално-
релевантне чињенице најмање на нивоу основане сумње. Напослетку, ту 
је и треће мишљење које каже да је за примену принципа in dubio pro reo 
потребно да су аргументи за постојање неке чињенице подједнаки аргу-
ментима против њеног постојања. У решавању овог питања треба поћи од 
чл. 16. ст. 4. ЗКП-а, који каже да пресуду, или решење које одговара пре-
суди, суд може засновати само на чињеницама у чију је извесност уверен. 
Одредбом чл. 2. ст. 1. т. 20. ЗКП-а, прописано је да је извесност закључак 
о несумњивом постојању или непостојању чињеница који је заснован на 
објективним мерилима расуђивања. Дакле, на основу наведеног можемо 
закључити да је непоходна она сумња која доводи у питање извесност, 
односно увереност у несумњиво постојање чињеница које иду на штету 
окривљеног, што у принципу одговара ситуацији када су аргументи који 
говоре у прилог постојању неке процеснорелевантне или материјалноре-
левантне чињенице на нивоу испод степена извесности, при чему увере-
ност у извесност чињеница треба разумети као садржај свести у коме се о 
предмету сазнања искључује разумна сумња. 

Чињеница се у смислу кривично процесног права одређује као поја-
ва у стварности, у којој се састоје услови примене кривичноматеријалног 
права за примену кривичне санкције у конкретном случају и услови про-
цесног права за вођење кривичног поступка и вршење процесних радњи.

Чињенице од којих зависи вођење кривичног поступка (процесноре-
левантне чињенице) представљају све оне чињенице на које се непосред-
но надовезује примена какве норме кривичног процесног права. Ту се пре 
свега мисли на чињенице које се тичу тзв. процесноправних претпоставки 
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чије постојање је неопходно за покретање и вођење поступка, а чије не-
постојање повлачи обуставу поступка.  Ради се дакле о процесноправним 
чињеницама које се односе на главну ствар, као што су на пример посто-
јање res iudicata као основ да се, у складу са чл. 352. ст. 1. т. 2. ЗКП-а, 
обустави кривични поступак, или сагласно чл. 422. т. 2. ЗКП-а, оптужба 
одбије. 

Чињенице које представљају обележје кривичног дела су оне мате-
ријалноправно релевантне чињенице које се односе на основне елементе 
бића конкретног кривичног дела и садржане су у чињеничном опису опту-
жнице, док су чињенице од којих зависи примена неке друге одредбе Кри-
вичног законика оне материјалноправно релевантне чињенице које се тичу 
основа и услова кривичне одговорности учиниоца, као и оне чињенице на 
које кривично материјално право надовезује примену кривичне санкције 
и друге последице и оне су садржане у образложењу пресуде или решења 
које одговара пресуди.

У кривичном поступку у погледу таквих одлучних (процесноправ-
них и материјалноправно релевантних) чињеница може настати сумња 
да ли оне постоје или не постоје. Таква сумња се у кривичном поступку 
отклања на следећи начин: ако се ради о чињеницама које иду на штету 
окривљеног, оне морају бити утврђене са потпуном сигурношћу, а ако се 
ради о чињеницама које иду у прилог окривљеног довољно је да су оне 
само вероватне.

Супротно од наведеног, а према принципу in dubio pro reo, у ситуа-
цији када суд није у могућности или не успе да отклони сумњу у погледу 
постојања или непостојања таквих чињеница, на напред наведени начин, 
односно када се остане у сумњи, у погледу питања да ли одређена прав-
но релевантна чињеница која иде на штету окривљеног постоји или не, 
мора се узети да она није доказана и, обратно, у случају сумње у погледу 
правно релевантне чињенице која окривљеном иде у корист, а не може се 
са извесношћу утврдити, мора се узети да је утврђена. Овим правилом се 
узима као доказано оно што није доказано.

Други део законске одредбе којом се регулише примена принципа 
in dubio pro reo се односи на обавезу суда да у случају постојања сум-
ње у погледу процесноправних, односно материјалноправно релевантних 
чињеница суд у пресуди или решењу сличном пресуди реши, односно 
одлучи у корист окривљеног. Анализа овог дела законске одредбе којом се 
прописује обавезност примене принципа in dubio pro reo, захтева најпре 
указивање на то шта се подразумева под пресудом, као и шта се подразу-
мева под решењем које одговара пресуди.

Пресуда је судска одлука којом се, по правилу, решавају кривично-
правна и кривично процесна питања о једној кривичној ствари. Пресуда 
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је најважнија судска одлука коју може донети само кривични суд. Сход-
но томе, пресуда мора бити заснована на правно релевантним чињеница-
ма које су утврђене доказима и то до највећег степена извесности, тј. до 
истинитости сазнања о њиховом постојању или непостојању. Наиме, као 
што је то већ истакнуто у чл. 16. ст. 4. ЗКП-а, прописано је да пресуду, или 
решење које одговара пресуди, суд може заснивати само на чињеницама 
у чију је извесност уверен. Увереност и извесност чињеница би треба-
ло разумети као садржај свести у ком се о предмету сазнања искључује 
разумна сумња („изван разумне сумње“). У кривичном поступку могу се 
јавити три врсте пресуда: пресуда којом се оптужба одбија (тзв. одбијајућа 
пресуда), пресуда којом се оптужени ослобађа (тзв. ослобађајућа пресуда) 
и пресуда којом се оптужени оглашава кривим (тзв. осуђујућа пресуда).

Решења која одговарају пресуди, као врста судске одлуке, обухватају 
она решења суда која се односе на саму кривичну ствар, тј. решења којима 
суд у кривичном поступку решава и кривично правна и кривично процесна 
питања. У ову групу решења спада решење о обустави кривичног поступка 
које доноси веће позивних судија у поступку контроле оптужнице (чл. 338. 
ст. 1. ЗКП-а).  Затим, у ову групу спада и решење о обустави поступка које 
доноси председник већа по одржаном припремном рочишту (чл. 352. ст. 1. 
ЗКП-а). Такође, у ову групу решења спада и решење којим се оптуженом, 
који је у време извршења кривичног дела био неурачунљив, изриче мера 
безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој 
установи, односно обавезног психијатријског лечења на слободи (чл. 526. 
ст. 4. ЗКП-а). Поред наведеног у ову групу решења спадају и решења ко-
јима се изручу све кривичне санкције према малолетницима, изузев казне 
малолетничког затвора. 

Дакле, постојање сумње поводом чињеница од којих зависи вођење 
кривичног поступка, чињеница које чине обележје кривичног дела или од 
којих зависи примена неке друге одредбе Кривичног законика, повлачи за 
собом обавезу суда да у пресуди, односно решењу које одговара пресуди, 
одлучи у корист окривљеног тако што ће узети да су оне процесноправне 
или материјалноправно релевантне чињенице које иду на штету окривље-
ног, а које су остале у сумњи, недоказане, и обратно, да су оне правно 
релевантне чињенице које иду у корист окривљеног, а које су остале у 
сумњи, односно нису са извесношћу утврђене, узети као да су утврђене, 
односно доказане. Уграђивањем овог принципа у основе кривичног по-
ступка има за последицу пре свега осигурање поштовања начела претпо-
ставке невиности и права на правично суђење.
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3. ДИЛЕМЕ ПОВОДОМ ПРИМЕНЕ ПРИНЦИПА 
IN DUBIO PRO REO У КРИВИЧНО ПРОЦЕСНОМ ПРАВУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

На основу свега наведеног закључујемо да на први поглед изгледа 
као да је све потпуно јасно у вези са питањем значења законске одредбе 
која се тиче примене принципа in dubio pro reo у кривично процесном 
праву Републике Србије. Међутим, у пракси се јављају озбиљне потешко-
ће у примени овог принципа. Наиме, услед недоречености законодавца у 
смислу практичне примене овог принципа, односно недовољне објашње-
ности и прецизности нормирања, јављају се одређене недоумице у вези са  
применом принципа in dubio pro reo. Те недоумице се огледају у одређе-
ним питањима: када се овај принцип може применити, које су материјалне 
и процесне претпоставке за његову примену, као и када се сматра да оне 
постоје. 

Дакле, прво питање се огледа у дилеми да ли се овај принцип може 
применити само по окончању главног претреса или је његова примена мо-
гућа и пре тога, док се друго питање односи на материјалне и процесне 
претпоставке за његову примену, тј. у којим ситуацијама ће се сматрати да 
постоји сумња у погледу чињеница од којих зависи вођење кривичног по-
ступка, чињеница које чине обележје кривичног дела или од којих зависи 
примена неке друге одредбе Кривичног законика.

Што се тиче првог питања у теорији кривичног процесног права има-
мо две врсте схватања: уже (рестриктивно) и шире (екстензивно). Према 
рестриктивном схватању овај принцип се искључиво може применити по 
окончању главног претреса, односно у последњој фази главног поступка, 
тј. у фази доношења пресуде, док се према ширем, односно екстензивном 
схватању, овај принцип може применити и пре окончања главног претре-
са, односно током целог кривичног поступка. Мишљења смо да је погре-
шно схватање по коме се овај принцип односи само на коначну пресуду. 
Наиме, принцип in dubio pro reo се односи на све правнорелевантне чи-
њенице од којих зависи вођење кривичног поступка, чињенице које чине 
обележје кривичног дела или од којих зависи примена неке друге одредбе 
Кривичног законика, а које се доказују у кривичном поступку, те стога 
сматрамо исправним схватање према коме се овај принцип може приме-
нити и пре окончања главног претреса, односно током целог поступака.

У прилог овој тврдњи говори чињеница да је законодавац као услов 
за примену овог принципа предвидео само постојање сумње у погледу 
процеснорелевантних и материјалнорелевантних чињеница, не прецизи-
рајући притом фазу кривичног поступка у коме се сумња у ове чињенице 
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може јавити. Такође, законодавац је предвидео да ће у случају постојања 
сумње у погледу наведених чињеница суд у пресуди или решењу које од-
говара пресуди решити у корист окривљеног. Узевши у обзир да се ре-
шење које одговара пресуди, као врста судске одлуке, може донети и пре 
започињања главног претреса (нпр. решење о обустави кривичног поступ-
ка које доноси веће позивних судија у поступку контроле оптужнице  из 
чл. 338. ст. 1. ЗКП-а), односно у претходном кривичном поступку, тј. по 
окончању истраге, то значи да је примена овог принципа могућа и пре 
окончања главног претреса, односно изван фазе доношења пресуде. Као 
још једну чињеницу која говори у прилог овој тврдњи треба истаћи и то 
да је законодавац у прописивању овог принципа употребио израз реши-
ти у корист окривљеног, а не оптуженог. Наиме, према одредбама ЗКП-а 
Републике Србије окривљени је лице против кога је подигнута оптужница 
која још није потврђена, или против кога је поднет оптужни предлог, при-
ватна тужба или предлог за изрицање мере безбедности обавезног психи-
јатријског лечења, а главни претрес или рочиште за изрицање кривичне 
санкције још није одређено, односно израз који служи као општи назив за 
осумњиченог, окривљеног, оптуженог и осуђеног (чл. 2. ст. 1. т. 2. ЗКП-а). 
Напред наведно говори да се овај принцип може применити како пре запо-
чињања главног претреса, тако и током главног претреса, као и по његовом 
окончању.

Друга дилема која се јавља у погледу примене принципа in dubio pro 
reo јесте у којим сиутацијама, односно када постоји сумња поводом чи-
њеница од којих зависи вођење кривичног поступка, чињеница које чине 
обележје кривичног дела или од којих зависи примена неке друге одредбе 
Кривичног законика. 

Мишљења смо да су могуће две ситуације. Прва, када по оконча-
њу главног претреса, односно по извођењу свих расположивих доказа на 
главном претресу суд није успео са извесношћу да утврди да ли одређена 
одлучна чињеница постоји или не. У овој ситуацији суд је након извође-
ња доказа на главном претресу остао у сумњи поводом постојања, одно-
сно непостојања неке одлучне чињенице, што представља материјалну и 
процесну претпоставку за примену принципа in dubio pro reo у овој фази 
кривичног поступка, а што се огледа у томе да ће суд приликом доношења 
одлуке у пресуди у вези са овим чињеницама одлучити у корист окривље-
ног (оптуженог). Иста ситуација може постојати и у случају доношења 
судске одлуке у форми решења о обустави кривичног поступка. Наиме, 
ако веће које разматра о поднетој оптужници у поступку доношења одлуке, 
ценећи чињенично стање које је утврђено у истрази, нађе у неотклоњивој 
сумњи, односно дилеми у вези са постојањем неке процеснорелевантне 
или материјалнорелевантне чињенице која иде на штету окривљеног, узе-
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ће да она није утврђена и обрнуто, у случају сумње у погледу чињенице 
која иде у корист осумњиченог, узеће да је она утврђена. Дакле, прва си-
туација постоји када по извођењу свих доказа на главном претресу или по 
окончању истраге у случају доношења решења о обустави поступка, суд у 
погледу постојања одређене правнорелевантне чињенице има неотклоњи-
ву дилему, да ли она постоји или не и са каквом садржином се појавила, 
он је тада у обавези да примени кривичнопроцесно начело in dubio pro 
reo, тј. да предметну чињеницу репродукује онако како је то повољније за 
оптуженог, односно окривљеног.

Друга ситуација ће постојати када је због компромитације доказне 
радње којом се утврђује постојање или непостојање неке процеснореле-
вантне или материјалнорелевантне чињенице, а која је предузета у пред-
истражном поступку или у фази истраге, суд трајно доведен у сумњу по-
водом постојања чињеница од којих зависи вођење кривичног поступка, 
чињеница које чине обележје кривичног дела или од којих зависи примена 
неке друге одредбе Кривичног законика, још у фази претходног кривичног 
поступка, односно по окончању истраге. Наиме, компромитација истра-
жне радње предузете у предистражном поступку или у истрази има за 
последицу трајно довођење у питање кредибилитета доказа који је том 
радњом прибављен, а помоћу кога се утврђује постојање односно непо-
стојање одређених одлучних чињеница, што представља материјалну и 
процесну претпоставку за примену принципа in dubio pro reo у овој фази 
кривичног поступка, а што се огледа у томе да је суд обавезан да прили-
ком испитивања оптужнице, по одговору на оптужницу или ex officio у 
погледу ових чињеница одлучи у корист окривљеног.

Под компромитацијом доказне радње се подразумева ситуација у ко-
јој доказна радња којом се утврђује постојање, односно непостојање неке 
одлучне чињенице није обављена у складу са одредбама ЗКП-а и прави-
лима криминалистичке тактике и технике. Необављање доказне радње 
у складу са одредбама ЗКП-а и правилима криминалистичке тактике и 
технике може имати за последицу контаминацију материјалних трагова 
и предмета у вези са кривичним делом, што за последицу има изазива-
ње трајне сумње у погледу извесности постојања или непостојања неке 
процеснорелевантне или материјалнорелевантне чињенице, а самим тим 
и стварање материјалних и процесних претпоставки за примену начела 
in dubio pro reo. Напомињемо да се у овом случају ради о трајној сумњи, 
јер се овакав вид пропуста приликом предузимања истражних радњи по 
правилу не може касније надоместити.

Предузимање доказне радње супротно одредбама ЗКП-а може се 
огледати нпр. у случају предочавања ради препознавања када, уместо да 
се, како је то законом прописано, лицу које врши препознавање покаже то 
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лице, заједно са другим њему непознатим лицима чије су основне особи-
не сличне онима какве је описао (чл. 90. ст. 1. ЗКП-а), односно са лицима 
која морају имати иста групна обележја као и критично лице (нпр., ако је 
окривљени који се предочава низак и са брадом и остала лица треба да 
буду по изгледу слична њему, ако носи наочаре и остала лица треба да их 
имају), показивање изврши на тај начин што се то лице прикаже заједно 
са другим лицима која се по групним обележјима очигледно разликују од 
лица које се препознаје.

Такође, необављање доказне радње у складу са одредбама ЗКП-а и 
правилима криминалистичке тактике и технике, нпр. у случају увиђаја 
може се огледати у погрешном и неопрезном поступању са осумњиче-
ним лицем на месту кривичног догађаја. Наиме, често постоји потреба 
да се осумњичено лице доводи или задржава на лицу места криминалног 
догађаја, што захтева велики степен опрезности и додатне мере предо-
строжности. Међутим, у пракси се, нажалост, веома често осумњичени 
на место догађаја доводи или се на њему задржава на тај начин што се 
уводи у ужи круг на коме се налазе предмети и трагови (пре и за време 
вршења увиђаја) и онда када је то с криминалистичког становишта, а у 
крајњој линији са стајалишта кривичног поступка контриндикторно, било 
због трасеолошких разлога, нпр. опасности од контаминације места дога-
ђаја и презумптивног окривљеног микротраговима и сл., чиме се касније 
доводи у питање њихова доказна ваљаност. Такође, извођење презумп-
тивног окривљеног на место увиђаја у одећи и обући за коју се зна или 
претпоставља да их је носио tempore delicti онемогућава каснију трасео-
лошку експлоатацију тих предмета и сматра се трасеолошким дилетанти-
змом. Затим, у случају вештачења, када је вештачење обавила особа која 
је некомпетентна за такву врсту вештачења итд. Све ове погрешке имају 
за последицу компромитацију доказне радње и прекид континуитета у 
начину доказивања, а самим тим и стварање материјалних и процесних 
претпоставки за примену начела in dubio pro reo. Наиме, доказивање неке 
одлучне чињенице представља сложен процес који се огледа у: открива-
њу доказа (доказног извора); спровођењу доказних (истражних) радњи 
које се предузимају у складу са одредбама ЗКП-а и правилима крими-
налистичке тактике и технике од стране овлашћених субјеката са циљем 
утврђивања доказне информације и њеним фиксирањем; извођењу доказа 
(представљање њиховог садржаја у форми и на начин прописан ЗКП-ом); 
фиксирању изведеног садржаја како би се доказна чињеница сачувала од 
уништења или заборава; и на крају од вредновања доказа, односно његове 
процене од стране суда. Ради се дакле о веома сложеном процесу у коме 
постоји велика могућност за прављење грешке. Стога се у свакој фази 
доказивања мора поступати пажљиво и уз строго поштовање одредаба 
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ЗКП-а и правила криминалистичке тактике и технике, тј. мора постојати 
континуитет у начину доказивања. 

4. ПРИНЦИП КОНТИНУИТEТА ДОКАЗА  
И ПРИНЦИП IN DUBIO PRO REO

Континуитет у начину доказивања, односно принцип континуитета 
доказа, подразумева постојање константног поштовања одредаба ЗКП-а и 
правила криминалистичке тактике и технике у процесу доказивања, по-
чевши од фазе откривања па све до фазе евалуације, односно вредновања 
доказа. Наиме, доказ може бити употребљен и користан само онда ако је 
веродостојан. То значи, да је читав рад с њим обављен стручно, објектив-
но, поштено и транспарентно и у складу са одредбама ЗКП-а (принцип 
континуитета доказа). Од проналажења на месту криминалног догађаја 
па све до његовог вредновања у кривичном поступку мора бити јасно 
уочљиво шта је било рађено са доказом, као и зашто је имао контакта с 
њим, који поступци су били употребљени и на којим научним принципи-
ма се темеље закључци. Континуитет доказа, дакле, постоји када је свака 
фаза у процесу доказивања у потпуности и до краја изведена у складу 
са одредбама ЗКП-а и правилима криминалистичке тактике и технике. У 
противном, ако ово правило није испоштовано континуитет доказа неће 
постојати, односно биће прекинут, чиме се доводи у сумњу доказни кре-
дибилитет доказа на основу кога се утврђује постојање или непостојање 
неке одлучне чињенице, а самим тим у сумњу се доводи и постојање или 
непостојање те одлучне чињенице. А као што је већ истакнуто, постојање 
сумње у погледу егзистенције неке одлучне чињенице представља мате-
ријалну и процесну претпоставку за примену принципа in dubio pro reo у 
овој фази кривичног поступка, а што се огледа у томе да је суд обавезан 
да приликом испитивања оптужнице у погледу ових чињеница одлучи у 
корист окривљеног.

Један од примера који нам на најбољи могући начин указује на то 
како компромитација истражне радње, односно поступање овлашћених 
субјеката које није у складу са одредбама ЗКП-а и правилима кримина-
листичке тактике и технике може имати за последицу изазивање сумње у 
погледу постојања, односно непостојања одлучних чињеница јесте случај 
О. Ј. Симсона (О. Ј. Simpson). (У овом случају на компромитацију ис-
тражне радње указано је тек на главном претресу.) Против О. Ј. Симсона 
је 1994. године у САД-а, вођен кривични поступак због двоструког уби-
ства. У поменутом поступку одбрана је довела у питање кредибилитет 
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неких од кључних доказа оптужбе, а самим тим створила сумњу у по-
гледу постојања односно непостојања чињеница које су утврђене на бази 
тих доказа. Наиме, приликом криминалистичког истраживања поменутог 
злочина истражитељ Марк Фурман (Mark Fuhrman) је без налога и овла-
шћења тужиоца (у америчком правном систему истрагу води тужилац), 
ушао у имање Симсона и тамо провео око осамнаест минута. За то време 
на имању Симсона, Фурман је пронашао десну кожну рукавицу обилато 
натопљену материјалом налик на крв, након чега је закључио да је ова 
рукавица идентична рукавици која је нађена у близини лица места на коме 
је извршен злочин, након чега је имање Симсона прогласио секундарним 
лицем места злочина. Даљом претрагом имања О. Ј. Симсона у близини 
његовог аутомобила пронађено је неколико капи крви за које је касније 
утврђено да се поклапају са крвљу жртава овог кривичног дела. На основу 
пронађених материјалних трагова и других чињеница против О. Ј. Сим-
сона је подигнута оптужница за кривично дело двоструког убиства. На 
главном претресу, одбрана оптуженог своју трвдњу да је окривљени не-
вин заснивала је на чињеници да је полицијски службеник Фурман провео 
осамнаест минута на имању Симсона сам без налога тужиоца те да је 
исти могао да подметне предметну рукавицу. По мишљењу одбране све 
чињенице које дозвољавају неку могућност, морају се озбиљно прихвати-
ти у процесу. Такође, везано за ову констатацију, одбрана је још навела да 
је Фурман непосредно пре него што је пошао на имање Симсона, боравио 
на ужем лицу места злочина, па је тако могуће да је оних пет капи крви 
које су пронађене на вратима Симсоновог имања исти могао пренети на 
ђоновима обуће са примарног места. Наиме, да би се овакве ситуације из-
бегле, упутство за рад на лицу места кривичног дела прописује да се фор-
мирају две истражне екипе, баш из разлога да не би дошло до преношења 
трагова са примарног лица места злочина на секундарно лице места, што 
у овом случају није урађено. Због пропуста које је полицијски службе-
ник Фурман начинио у овом случају, доведен је у сумњу доказни креди-
билитет пронађених материјалних трагова који су представљали кључне 
елементе оптужбе, а сходно принципу in dubio pro reo свака сумња или 
двосмисленост у погледу егзистенције неке одлучне чињенице мора се 
одразити у корист окривљеног, што је у овом случају и урађено, тако да 
је О. Ј. Симсон 1994. године у тзв. „суђењу столећа“ у САД ослобођен 
оптужби за убиство супруге Никол Брун Симсон (Nicole Brown Simpson) 
и њеног пријатеља Рона Голдмана (Ronald Lyle Goldman).
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5. ПРИМЕНА ПРИНЦИПА IN DUBIO PRO REO  
И ПРАКСА КРИВИЧНИХ СУДОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Најпре треба истаћи да се принцип in dubio pro reo веома ретко при-
мењује у Ребублици Србији. С тим у вези, поставља се питање зашто се 
принцип in dubio pro reo тако мало примењује у кривичним поступцима у 
Републици Србији иако се ради о једном од темељних принципа кривично 
процесног права. Разлоге за такво стање треба тражити најпре у недорече-
ности законодавца у погледу примене овог принципа, затим у недовољној 
заинтересованости судова за примену овог принципа, као и у непостојању 
адекватних законских механизама за указивање на постојање материјал-
них и процесних претпоставки неопходних за примену ових принципа 
још у фази истраге.

 Наиме, иако је принцип in dubio pro reo ретко заступљен у пракси 
кривичних судова у Републици Србији његова примена ипак највише до-
лази до изражаја по окончању главног претреса, односно када након из-
вођења расположивих доказа на главном претресу суд није са извесношћу 
утврдио постојање односно непостојање одлучних чињеница које чине 
обележје кривичног дела или од којих зависи примена неке друге одредбе 
Кривичног законика. 

Мишљења смо да би примена принципа in dubio pro reo у пракси 
кривичних судова у Републици Србији требало нарочито да буде засту-
пљена и приликом испитивања оптужнице. Наиме, у пракси наших судо-
ва приликом испитивања оптужнице стандардизована је пракса по којој 
утврђивање основане сумње не значи и налажење да је неко самим тим и 
крив, већ се ту само тражи постојање основане сумње која оправдава из-
вођење окривљеног пред суд. Суд који одлучује о одговору на оптужницу 
не упушта се у оцену веродостојности или неистинитости доказа, нити у 
оцену противуречних доказа, нити се упушта у психолошку анализу иска-
за (поузданост, уверљивост и веродостојност), јер се таква одлука оставља 
расправном већу, да непосредно у контрадикторној расправи утврди реле-
вантне чињенице за ту комплетну ствар. Наведени докази у оптужници се 
гледају с аспекта логике и да ли чине основану сумњу која треба да буде 
поткрепљена конкретним доказима, а не произвољним извођењем закљу-
чака без стварних чињеница. Ту се, значи, не утврђује истинитост или не-
истинитост одређеног доказа јер се полази од претпоставке да су наводи 
истинити, и цене се да ли као такви чине основану сумњу, да је неко лице 
починило неко кривичног дело. Дакле, пиликом испитивања оптужнице 
судови у Републици Србији се по правилу не упуштају у разматрање из-
весности доказа наведених у оптужници, што има за последицу то да на 
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основу доказа који су прибављени доказним радњама које нису спрове-
дене у складу са одредбама ЗКП-а и правилима криминалистичке такти-
ке и технике неко буде изведен пред суд у својству оптуженог. Наиме, за 
доношење решења о ступању оптужнице на снагу потребна је оправдана 
сумња да је то лице учинило кривично дело, а да би се утврдила оправда-
на сумња да је одређено лице учинилац кривичног дела суд мора се изве-
сношћу утврдити постојање одлучних чињеница које потврђују ту тврдњу. 
Поставља се питање да ли суд може бити са извесношћу уверен у посто-
јање или непостојање неке одлучне чињенице у вези са кривичним делом 
ако се не упушта у оцену веродостојности доказа на којима се заснива 
егзистенција те чињенице. Уместо оваквог начина испитивања оптужнице 
судови би требало нарочиту пажњу да усмере на испитивање веродостој-
ности доказа наведених у оптужници како би се са извесношћу уверили у 
постојање или непостојање одлучних чињеница. Овакав однос суда према 
контроли оптужнице има за последицу правилно утврђивање оправдане 
сумње у погледу одлучних чињеница. Такође, оваквим односом према ис-
питивању оптужнице благовремено би се открили евентуални пропусти 
који су начињени приликом предузимања истражних радњи, а који доводе 
у сумњу егзистенцију одлучних чињеница у вези са кривичним делом, 
што уједно представља утврђивање материјалне и процесне претпоставке 
за примену принципа in dubio pro reo. Насупрот томе, паушалан приступ 
контроли оптужнице је у супротности не само са принципом in dubio pro 
reo, него и са начелом презумпције невиности, начелом утврђивања ма-
теријалне истине, као и са уставним начелом права на правично суђење 
(чл. 32. Устава Републике Србије). Циљ кривичног поступка јесте увера-
вање суда у истинитост тврдњи странака у погледу конкретне кривичне 
ствари, како би он донео мериторну одлуку. Међутим, до истинитости се 
не долази по сваку цену већ у складу са основним принципима кривично 
процесног права, тако да онда када то објективно није могуће принцип in 
dubio pro reo мора бити примењен. Нажалост, у пракси приликом испити-
вања оптужнице изгледа као да овај принцип постоји само декларативно, 
јер да се он заиста примењује многе оптужнице не би ступиле на снагу. 
Међутим, не би било праведно читаву кривицу поводом непримењива-
ња овог принципа приликом испитивања оптужнице свалити на кривични 
суд. Део кривице лежи и на законодавцу који је остао недоречен у вези 
са применом овог принципа. Такође, проблем представља и непостојање 
стандарда за обезбеђење принципа континуитета доказа, на основу којих 
би се знатно лакше могло закључити када је нека чињеница утврђена с 
извесношћу, односно када ће се узети да је остала у сумњи због непошто-
вања принципа континуитета доказа. 
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Такође, као још један од разлога за овакво стање у погледу примене 
принципа in dubio pro reo је то што законодавац није предвидео процесну 
могућност за издвајање из списа, записника о радњама у истрази у вези са 
чињеницама које нису добиле карактер доказа јер су остале у сумњи, из 
разлога што нису прибављене на начин и у складу са правилима крими-
налистичке тактике и технике и правилима ЗКП-а, а које самим тим и не 
поседују квалитет доказа који је потребан за подизање оптужнице. Наиме, 
законодавац јесте предвидео процесну могућност за издвајање из списа, 
записника о радњама које се односе на доказе који не могу бити коришће-
ни у кривичном поступку, али само ако се ради о тзв. недозвољеним до-
казима који су изричито ЗКП-ом прописани као неподобни за коришћење 
у кривичном посутпку, оносно да се на њима не може заснивати судска 
одлука (чл. 237. ст. 1. ЗКП-а). Мишљењамо смо да је овакво законско ре-
шење сувише рестриктивно, односно уско одређено.

Наиме, као што је већ истакнуто, материјалне и процесне претпостав-
ке за примену принципа in dubio pro reo у овој фази кривичног поступка 
се огледају у непостојању континуитета у начину доказивања, односно у 
чињеници да је нека одлучна чињеница утврђена на основу доказа који је 
прибављен компромитованом истражном радњом, тј. радњом која у пред-
истражном поступку или истрази није обављена у складу са одредбама 
ЗКП-а и правилима криминалистичке тактике и технике. 

Мишљења смо да је кредибилитет овако прибављених доказа једнак 
кредибилитету доказа који су прибављени на начин који је законодавац 
описао у чл. 95. ст. 4. ЗКП-а, а на којима се не може заснивати судска 
одлука. Наиме, законодавац је прописао да у случају када је као сведок 
испитано лице које је искључено из дужности сведочења, односно не може 
се испитати као сведок или је испитано лице које је ослобођено дужно- 
сти сведочења, тј. које не мора да сведочи, а није на то упозорено или 
се није изричито одрекло тог права, или ако упозорење и одрицање није 
убележено у записник, или ако је испитан малолетник који не може схва-
тити значај права да не мора сведочити, или ако је исказ сведока изнуђен 
силом, претњом, принудом, обманом, медицинским захватима или дру- 
гим сличним забрањеним средством којим се утиче на слободу воље, на 
таквом исказу сведока не може се заснивати судска одлука (чл. 95. ст. 4. 
ЗКП-а). Законодавац је такође, у чл. 163. ЗКП-а, прописао да ће се на исти 
начин поступити и са подацима који су прикупљени путем предузимања 
посебних истражних радњи, ако је при њиховом предузимању поступље-
но супротно супротно одредбама ЗКП-а или наредби органа поступка, тј. 
да се на овако прибављеним подацима не може заснивати судска одлука. 
Сходно томе, у чл. 237. ст. 1. ЗКП-а прописано је да ће, у случају постоја-
ња доказа који су прибављени на начин који је описан у чл. 95. ст. 4. ЗКП-а  
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и чл. 163. ЗКП-а, судија за претходни поступак по службеној дужности 
или на предлог странака донети решење о издвајању записника о овим 
исказима из списа предмета одмах, а најдоцније до завршетка истраге, 
односно давања сагласности истражног судије да се оптужница може по-
дићи без спровођења истраге. Оваквим законским решењем спречава се 
да докази који су прибављени супротно одредбама ЗКП-а и на којима се 
не може заснивати судска одлука уопште буду у списима предмета који ће 
се разматрати најпре приликом контроле оптужнице, а затим и касније у 
току главног поступка. 

С обзиром да чињенице које су утврђене компромитованим истра-
жним радњама у фази истраге остају у сумњи, због тога што су оне из-
вршене супротно пре свега правилима ЗКП-а као и струке којима се ре-
гулише њихово спровођење, исто као и радње које су изведене на начин 
описан у чл. 95. ст. 4.  ЗКП-а, те нису добиле караткер доказа, сматрамо да 
би записници овако спроведених истражних радњи требало да имају исти 
третман као и записници о радњама из чл. 95. ст. 4. ЗКП-а, односно да се и 
на њих примењују одредбе чл. 237. ст. 1. ЗКП-а. Наиме, чињенице које су 
утврђене на противзаконит начин, односно компромитованим истражним 
радњама, не би смеле да се користе у кривичном поступку, тј. не би смеле 
да буду саставни део списа предмета, нити се на њима може заснивати 
судска одлука. Нпр. попут (компромитоване) радње препознавања када, 
уместо да се, како је то законом прописано, лицу које врши препознавање 
покаже то лице заједно са другим њему непознатим лицима чије су основ-
не особине сличне онима какве је описао, односно са лицима која морају 
да имају иста групна обележја као и критично лице, показивање изврши 
на тај начин што се то лице прикаже заједно са другим лицима која се по 
групним обележијма очигледно разликују од лица које се препознају. Овде 
треба напоменути да суд доноси одлуку на основу слободног судијског 
уверења, стога ако није испоштован принцип континуитета доказа па су 
неке одлучне чињенице, односно докази прибављени на противуставан, 
односно на противзаконит начин, и као такви, супротно концепту доказне 
концепције „плодова отровног дрвета“ неким случајем доспели у списе 
предмета конкретног криминалног догађаја онда слободно судијско уве-
рење формирано на основу тих доказа неће бити у складу са законом, а 
самим тим ни судска одлука неће бити законита. С тим у вези мишљења 
смо да би de lege ferenda законодавац требало да ревидира чл. 237. ст. 1. 
ЗКП-а, на тај начин што ће прописати да ће судија за претходни посту-
пак по службеној дужности или на предлог странака такође издвојити из 
списа предмета записнике о истражним радњама које су обављене у су-
протности са одредбама ЗКП-а и правилима струке одмах, а најдоцније до 
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завршетка истраге, односно давања сагласности истражног судије да се 
оптужница може подићи без спровођења истраге.

На овај начин спречило би се да чињенице које нису добиле карактер 
доказа јер су остале у сумњи из разлога што нису прибављене на начин и 
у складу са ЗКП-ом и правилима струке, а самим тим и не поседују ква-
литет доказа који је потребан за подизање оптужнице, уопште буду раз-
матрани приликом контроле оптужнице. Оваквим законским решењем би 
се у потпуности обезбедила примена принципа презумпције невиности, 
принципа in dubio pro reo, као и права на правично суђење. Поред тога, 
нормирање процесне могућности за издвајање записника о радњама пре-
дузетим у предистражном поступку или у истрази у вези са чињеницама 
које нису добиле карактер доказа јер су остале у сумњи, из разлога што 
нису прибављене на начин и у складу са ЗКП-ом, представља механи-
зам за контролу квалитета рада овлашћених субјеката (полиције, тужиоца,  
истражног судије, вештака) од стране одбране, што би за последицу има-
ло и одговорнији и обазривији приступ овлашћених субјеката приликом 
обезбеђивања доказа, односно подизање нивоа квалитета рада, како у 
преткривичном поступку, тако и у фази истраге.

6. ЗАКљУЧАК

На основу свега наведеног, можемо закључити да иако је принцип 
in dubio pro reo један од темељних принципа на коме се заснива кривич-
но процесно право Републике Србије, његова заступљеност у пракси је 
на веома ниском нивоу. Наиме, иако у врло малом обиму, овај принцип 
се углавном примењује приликом доношења коначне пресуде. Мишљења 
смо да би примена овог принципа нарочито требало да дође до изражаја 
приликом контроле оптужнице, што у пракси још увек није случај. Као 
основни разлози за овакво стање у погледу примене принципа in dubio pro 
reo истиче се постојање нејасноћа у вези с овим принципом, што за после-
дицу има постојање одређених потешкоћа које отежавају његову потпуну 
имплементацију. Нејасноће у вези с овим принципом огледају се у недо-
реченој и недовољно прецизној законској регулативи ове проблематике, 
затим у непостојању стандарда за обезбеђење принципа континуитета до-
каза, као и у непостојању адекватних законских механизама за указивање 
на постојање материјалних и процесних претпоставки неопходних за при-
мену ових принципа још у фази истраге.

Сходно томе, сматрамо да је најпре неопходно да законодавац пружи 
додатна појашњења у вези са применом овог принципа. Затим је потребно 
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дефинисати и усвојити стандарде за задовољење принципа континуитета 
доказа, као и измену законских одредби који се тичу издвајања записника 
из списа, по којој би се записници о истражним радњама које су обавље-
не супротно одредбама ЗКП-а и правилима криминалистичке тактике и 
технике, морали издвојити из списа предмета, одмах, а најкасније до за-
вршетка истраге.

Детаљнијим нормирањем овог принципа отклониле би се у одређеној 
мери недоумице које постоје у пракси, што би свакако утицало на то да 
суд буде одлучнији у погледу примене овог принципа. Увођење стандарда 
неопходних за задовољење принципа континуитета доказа, као и проце-
сних механизама за издвајање из списа, записника о радњама у истрази у 
вези са чињеницама које нису добиле карактер доказа јер су остале у сум-
њи из разлога што нису прибављене на начин и у складу са законом, јесте 
гаранција односно предуслов квалитетнијег рада органа кривичног пра-
восуђа, а самим тим и потпуне имплементације принципа законитости, 
презумпције невиности, принципа in dubio pro reo, материјалне истине и 
права на правично суђење. 

Докази који су прибављени на противзаконит начин не би требало да 
су саставни део списа, јер утичу на формирање слободног судијског уве-
рења. Наиме, суд доноси одлуку на основу слободног судијског уверења, 
стога ако није испоштован принцип континуитета доказа па су неки дока-
зи прибављени супротно правилима криминалистике и кривично проце-
сног права, онда нема правилног судијског уверења на основу тих доказа, 
а самим тим ни правилне судске одлуке. Важност постојања принципа 
континуитета доказа огледа се у томе што, ако је континуитет у начину 
доказивања прекинут односно поремећен у некој фази, то ће за последи-
цу имати погрешно утврђивање одлучних чињеница, тј. погрешну оцену 
доказа од стране суда, а самим тим и погрешну примену правних прописа 
кривично материјалног и кривично процесног права, односно погрешно 
надовезивање одређених правних последица. Дакле, принцип континуите-
та доказа представља предуслов за правилно формирање слободног судиј-
ског уверења, а самим тим и правилне судске пресуде, док непоштовање 
принципа континуитета доказа изазива сумњу у погледу егзистенције неке 
одлучне чињенице, односно представља постојање материјалних и проце-
сних претпоставки за примену принципа in dubio pro reo.

На крају треба истаћи да су принцип континуитета доказа и принцип 
in dubio pro reo међусобно искључиви, тј. ако је принцип континуитета 
доказа у потпуности испоштован, онда нема основа за примену принципа 
in dubio pro reo због незаконитог поступања приликом утврђивања одлуч-
них чињеница, док непоштовање принципа континуитета доказа за после-
дицу има постојање материјалних и процесних претпоставки за примену 
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начела in dubio pro reo. Такође, када постоје ове претпоставке не треба 
чекати завршетак поступка да би се принцип in dubio pro reo применио, 
већ га треба применити одмах када се констатује да принцип континуите-
та доказа није испоштован.
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S u m m a r y

This paper discusses and analyses the principle in dubio pro reo as one of the fun-
damental principles of the current criminal procedural law, in accordance with the regula-
tions of criminal procedural legislation of the Republic of Serbia. In connection with this, 
the authors first explain the occurrence of this principle in legal theory and its essential 
elements, and then put in the relationship this principle and way and legality of obtaining 
the evidence and quality of evidence obtained in the phase of investigation. Special atten-
tion is devoted to the lack of processing capabilities to allocate from the file the record of 
investigation measures in the investigation of the facts that have not received character of 
evidence because they had remained in doubt, because they were not collected in the man-
ner and in accordance with the law and professional standards, and therefore do not possess 
the quality of evidence required for indictment.
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