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ЗАХ ТЕВ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЗА КО НИ ТО СТИ1

Са же так: Aутор је у овом ра ду па жњу по све тио зах те ву за за шти ту 
за ко ни то сти као ван ред ном прав ном ле ку ко ји је зна чај но мо ди фи ко ван 
по след њим За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку (2011). Овај ван ред ни прав ни 
лек пред ста вља ин стру мент ко ји обез бе ђу је вла да ви ну пра ва у кри вич ном 
по ступ ку и сво је вр сну бра ну за ко ни то сти и устав но сти по сту па ња и од-
лу ка пра во суд не вла сти. Као зна ча јан ме ха ни зам от ка ња ња не за ко ни то сти 
у кри вич ном по ступ ку, па и не за ко ни то сти у ве зи са из во ђе њем до ка зних 
рад њи, ау тор је па жњу по све тио ана ли зи по зи тив но прав них ре ше ња у на-
шем кри вич но про це сном за ко но дав ству у ве зи са зах те вом за за шти ту 
за ко ни то сти и по ре ђе њу са по је ди ним упо ред но прав ним ре ше њи ма. По себ-
ну па жњу ау тор је по све тио из ве сним спор ним пи та ња у ве зи са овим 
ван ред ним прав ним ле ком, као и суд ској прак си. 

Кључ не ре чи: кри вич ни по сту пак, до ка зне рад ње, прав ни ле ко ви, зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Основ ни циљ кри вич ног по ступ ка је да ни ко не вин не бу де осу ђен, а 
да се учи ни о цу кри вич ног де ла из рек не кри вич на санк ци ја под усло ви ма 
ко је про пи су је кри вич ни за кон, на осно ву за ко ни то и пра вич но спро ве де ног 
по ступ ка (члан 1. став 1 ЗКП2). Од лу ка ко ју ор ган по ступ ка до но си мо ра 
би ти за сно ва на на тач но и пра вил но утвр ђе ним чи ње ни ца ма. У том сми слу, 
по себ но зна чај ну уло гу у по ступ ку има ју до ка зне рад ње ко је мо ра ју би ти 

1 Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у 2015. го ди ни у окви ру ра да на Про јек ту 
„Те о риј ски и прак тич ни про бле ми ства ра ња и при ме не пра ва (ЕУ и Ср би ја)“ чи ји но си лац 
је Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду.

2 За ко ник о кри вич ном по ступ ку (да ље у тек сту ЗКП), Слу жбе ни гла сник РС број 
72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
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за ко ни то и пра вил но спро ве де не, а да би се на њи ма за сно ва ла суд ска од лу-
ка. По след ња бра на за ко ни то сти у кри вич ном по ступ ку из ве де них до ка зних 
рад њи и за ко ни то сти од лу ка за сно ва них на њи ма је ван ред ни прав ни лек 
зах тев за за шти ту за ко ни то сти. Ово је из у зет но зна ча јан ван ред ни прав ни 
лек јер има за циљ очу ва ње за ко ни то сти по ступ ка и од лу ка ко је се у ње му 
до но се. Зах тев за за шти ту за ко ни то сти је је дан од два ван ред на прав на ле ка 
пред ви ђе на по след њим ЗКП-ом. До 2011. го ди не по сто јао је још је дан ван-
ред ни прав ни лек ко ји се звао зах тев за ис пи ти ва ње за ко ни то сти прав но сна жне 
пре су де, а ко ји је био пред ви ђен прет ход ним За ко ни ком о кри вич ном по ступ-
ку (2001)3. Ме ђу тим, он је уки нут, а зах тев за за шти ту за ко ни то сти је зна чај но 
из ме њен из раз ло га што је са да тре бао да на до ме сти ову за кон ску пра зни ну, 
па је по стао мо ди фи ко ва ни су ро гат уки ну том ван ред ном прав ном ле ку. Ова-
кво за кон ско ре ше ње је би ло ло гич на по сле ди ца де це ниј ске тра ди ци је по 
ко јој је зах тев за ис пи ти ва ње за ко ни то сти прав но сна жне пре су де био вр ста 
пан да на зах те ву за за шти ту за ко ни то сти у ру ка ма окри вље ног, док је зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти био тра ди ци о нал но у ру ка ма јав ног ту жи о ца. Ра ди-
ка лан за о крет у за ко но дав ству у на ве де ном сми слу је до вео у пи та ње оправ-
да ност по је ди них но вих за кон ских ре ше ња у ве зи са зах те вом за за шти ту 
за ко ни то сти. Ван ред ни прав ни лек зах тев за за шти ту за ко ни то сти је глав на 
бра на за ко ни то сти и устав но сти по сту па ња и од лу ка пра во суд не вла сти4. Тим 
пре је зна чај овог прав ног ле ка из у зет но ве лик ка да се има на уму да је на че-
ло за ко ни то сти јед но од основ них на че ла на ко ји ма по чи ва фак тич ки и на уч-
ни прав ни си стем.5 Ипак, и по ред не сум њи вог зна ча ја овог ван ред ног прав ног 
ле ка, по след ња за кон ска ре ше ња ре ла ти ви зу ју и ње го ву уло гу и ње гов циљ.

2. ДО ЗВО ЉЕ НОСТ ПОД НО ШЕ ЊА ЗАХ ТЕ ВА ЗА ЗА ШТИ ТУ  
ЗА КО НИ ТО СТИ И ЊЕ ГО ВЕ ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ

Зах тев за за шти ту за ко ни то сти је ван ре дан, де во лу ти ван и не су спен зи ван 
прав ни лек ко ји се из ја вљу је са мо по прав ном осно ву (и при то ме има оба 
за штит на свој ства пре ма окри вље ном: be ne fi ci um co he si o nis (при ви ле ги ја 
здру жи ва ња) и re for ma tio in pe i us (за бра на пре и на че ња на го ре) и пред ста вља 
сво је вр сни ин стру мент за обез бе ђе ње вла да ви не пра ва пред ви ђе не Уста вом 
Ре пу бли ке Ср би је6.

3 Слу жбе ни лист СРЈ број 70/2001 и 68/2002 и Слу жбе ни гла сник РС број 58/2004, 
85/2005, 115/2005, 85/2005 – др.за кон, 49/2007, 20/2009 – др.за кон и 72/2009.

4 М. Шку лић, Т. Бу гар ски, Кри вич но про це сно пра во, Но ви Сад 2015, стр. 526.
5 Ви де ти: Г.Ву ка ди но вић, На че ла прав ног си сте ма, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 

у Но вом Са ду број 4/2014, стр. 26.
6 Ви де ти члан 3. став 2 Уста ва РС, Слу жбе ни гла сник РС број 98/2006. 
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Захтев за заштиту законитости је ванредни правни лек који се може 
изјавити против правноснажне одлуке јавног тужиоца или суда или због 
по вреде одредаба поступка који је претходио њеном доношењу. Мо гућ ност 
из ја вљи ва ња ван ред ног прав ног ле ка је из у зе так од пра ви ла res ju di ca ta 
(пре су ђе на ствар) ко ји пред ста вља те мељ ни прин цип и ин стру мент за обез-
бе ђе ње прав не си гур но сти с об зи ром на то да сва ка прав но сна жна од лу ка 
сти че свој ство пре су ђе не ства ри, чи ме по ста је исти ни та и ко нач на, и о ис тој 
кри вич ној ства ри на ко ју се од лу ка од но си ви ше се не рас пра вља (ne bis in idem). 
Зах тев за за шти ту за ко ни то сти да је мо гућ ност по нов ног ис пи ти ва ња кри вич-
ног слу ча ја ко ји је за вр шен, од но сно окон чан прав но сна жном од лу ком, укљу-
чу ју ћи и по нов но отва ра ње кри вич ног по ступ ка, уко ли ко је прав но сна жна 
од лу ка не за ко ни та. Сва ка др жа ва са мо стал но од ре ђу је ова кве мо гућ но сти 
ула га ња ван ред них прав них ле ко ва у ко ји ма обез бе ђе ње људ ских пра ва и 
ефек тив на при ме на суд ских од лу ка има пре те жни ји ин те рес у од но су на 
прин цип res ju di ca ta, на ро чи то у од но су на прав ну си гур ност, при том не до-
во де ћи у пи та ње зна чај овог прин ци па.7 И пре ма прак си Европ ског су да за 
људ ска пра ва (ЕСЉП) сма тра се да је са свим за до во ља ва ју ћи на чин ис пра-
вља ња по вре де зах те ва из чла на 6. Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, 
по нов но отва ра ње по ступ ка окон ча ног прав но сна жном суд ском пре су дом.8 
Мо гућ ност да се за ко ном пред ви де из у зе ци од пра ви ла ne bis in idem пред-
ви ђе на је и чла ном 4. став 2. Про то ко ла 79. Прин цип прав не си гур но сти се 
обез бе ђу је на тај на чин што у слу ча ју да до ђе до по на вља ња по ступ ка по 
ван ред ном прав ном ле ку, на че ло ne bis in idem и res ju di ca ta шти те окри вље-
ног у од но су на ко га је до не та прав но сна жна од лу ка ко ја је по вољ на за ње га, у 
сми слу да та од лу ка не мо же да се про ме ни на ште ту окри вље ног, већ са мо 
у ње го ву ко рист. У по ступ ку по ван ред ном прав ном ле ку, од тре нут ка ка да 
се по сту пак об но ви за штит ни ме ха ни зми из чла на 6. Европ ске кон вен ци је 
о људ ским пра ви ма при ме њу ју се на це ло ку пан суд ски по сту пак.10

Зах тев за за шти ту за ко ни то сти се мо же под не ти про тив свих од лу ка 
до не тих у пред ис тра жном по ступ ку и у кри вич ном по ступ ку, осим про тив 
од лу ке Вр хов ног ка са ци о ног су да ко ја је до не та по во дом из ја вље ног зах те ва 
за за шти ту за ко ни то сти. Ин те ре сант но је по ме ну ти да је још на XI II За јед нич-
кој сед ни ци Са ве зног су да и вр хов них су до ва ре пу бли ка и по кра ји на и Вр хов-

7 Ви де ти: Co un cil of Eu ro pe Com mit tee of Mi ni sters Re com men da tion No. R (2000) 2 of 
the Com mit tee of Mi ni sters to mem ber sta tes on the re-exa mi na ti on or re o pe ning of cer tain ca ses 
at do me stic le vel fol lo wing jud gments of the Eu ro pean Co urt of Hu man Rights, Adop ted by the 
Com mit tee of Mi ni ster s on 19 Ja nu ary 2000 at the 694th me e ting of the Mi ni sters’ De pu ti es, https://
se arch.co e.in t/cm /Pa ges/re sult_de ta ils.aspx?Ob jec tID=09000016805e2f06

8 Ви де ти: Sejdоvic v. Italy, Ap pli ca tion no. 56581/00, par.126.
9 Кон вен ци ја и људ ским пра ви ма са из ме на ма пред ви ђе ним Про то ко ли ма 11. и 14. и са 

Про то ко ли ма 1, 4, 6, 7, 12 и 13, стр 44, http://www.ec hr.co e.in t/Do cu ments/Con ven tion_SRP .pdf 
10 Ви де ти: Vanyan v. Rus sia, Ap pli ca tion no. 53203/99, par.56
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ног вој ног су да од 25. и 26.10.1979, усво јен на чел ни став пре ма ко ме се зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти не мо же под не ти про тив од лу ка до не тих о зах те ву за 
за шти ту за ко ни то сти.11 Осим прав но сна жних од лу ка јав ног ту жи о ца и су да, 
овим ван ред ним прав ним ле ком се мо гу по би ја ти и по ступ ци ко ји су прет хо-
ди ли до но ше њу тих од лу ка, иа ко на ње му ни је за сно ва на са ма од лу ка, осим 
по ступ ка ко ји је пред Вр хов ним ка са ци о ним су дом прет хо дио ње ном до но ше-
њу. Овај из у зе так је уве ден из раз ло га да се не до пу сти по на вља ње зах те ва за 
за шти ту за ко ни то сти нео гра ни чен број пу та. Зах те вом за за шти ту за ко ни то-
сти се мо гу по би ја ти не за ко ни те од лу ке су да или јав ног ту жи о ца, као и по-
ступ ци ко ји су им прет хо ди ли, а чи ја не за ко ни тост је ре зул тат не при ме не или 
по гре шне при ме не ма те ри јал ног или про це сног пра ва, при че му је ире ле вант-
но да ли је по вре да од бит ног зна ча ја за од лу ку пра во суд ног ор га на или је 
мо гла ути ца ти на пра вил ну и за ко ни ту од лу ку. Оно што је ва жно ис та ћи је то 
да се овај ван ред ни прав ни лек не мо же ко ри сти ти уко ли ко се не за ко ни тост 
на ве де них од лу ка или по сту па ка ко ји су им прет хо ди ли мо же по би ја ти не ким 
дру гим прав ним сред стви ма.12 Та ко ђе је по треб но ис та ћи да ни је до зво љен 
зах тев за за шти ту за ко ни то сти про тив од лу ке јав ног ту жи о ца да не под не се 
зах тев за за шти ту за ко ни то сти на ини ци ја ти ву окри вље ног.13

Пре ма ЗКП-у зах тев за за шти ту за ко ни то сти се мо же под не ти про тив 
сва ке прав но сна жне од лу ке су да или ту жи о ца. Ме ђу тим, у прак си Ре пу-
блич ког јав ног ту жи ла штва (ов де је по треб но на гла си ти да се не ра ди о 
оба ве зном упут ству РЈТ) по јам сва ке прав но сна жне од лу ке су да или ту жи-
о ца је су жен на тзв. ма те ри јал не од лу ке, док су ис кљу че не про це сне од лу ке 
(као на при мер ре ше ње о уки да њу пр во сте пе не пре су де ко јим се пред мет 
упу ћу је пр во сте пе ном су ду на по нов но су ђе ње14).15 Као пр во пи та ње ко је се 

11 J.Pa vli ca, M.Lu to vac, Za kon o kri vič nom po stup ku u prak tič noj pri me ni, Be o grad 1985, 
str. 601.

12 Та ко и В.Ђур ђић, Кри вич но про це сно пра во – по себ ни део, Ниш 2011, стр. 224.
13 Ре ше ње Вр хов ног Ка са ци о ног су да Кзз. 457/14 од 22. ма ја 2014. и оба ве ште ње Ре пу-

блич ког јав ног ту жи о ца КТЗ.бр. 983/13 од 07. мар та 2014. го ди не, Бил тен Ви шег су да у Бео-
гра ду, број 86, Ин тер мекс, Бе о град, http://www.pro pi si on li ne.com /Prac ti ce/De ci sion/46452 

14 Из обра зло же ња Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва да не ма ме ста зах те ву за за шти ту 
за ко ни то сти (до пис KTЗ 335/13 oд 08.04.2013): „...При ли ком до но ше ња од лу ке о ини ци ја ти ви 
за по ди за ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти имао сам у ви ду не по де љен став суд ске прак се 
да се про тив од лу ке ко јом се уки да пр во сте пе на пре су да не мо же по ди ћи зах тев за за шти ту 
за ко ни то сти. Став суд ске прак се је, по мом уве ре њу, ис пра ван јер се од лу ком о вра ћа њу пред-
ме та на по нов но су ђе ње од ре ђу је на чин по сту па ња пред су дом та ко да та ква од лу ка, са ма те-
ри јал не стра не гле да но, не пред ста вља пра во сна жну од лу ку у кри вич ном по ступ ку.“ (ВСЈ Кзз 
8/58, ВСС Кзз 35/72 и др. Ви де ти: С. Пе тро вић, П. Ћет ко вић, О вр сти прав но сна жних од лу ка 
про тив ко јих се мо же под но си ти зах тев за за шти ту за ко ни то сти, из Бил те на Ви шег су да у 
Бе о гра ду, број 84, Ин тер мекс, Бе о град, http://www.pro pi si on li ne.com /Prac ti ce/De ci sion/42264 

15 О ово ме ви де ти: С. Пе тро вић, П. Ћет ко вић, op.cit., http://www.pro pi si on li ne.com /Prac ti ce/
De ci sion/42264 
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ов де мо же по ста ви ти је сте ту жи лач ка кла си фи ка ци ја ре ше ња као суд ске 
од лу ке ко ја се сма тра про це сном. Суд ска од лу ка је про це сна рад ња ко ја пред-
ста вља из ја ву во ље над ле жног су да о при ме ни прав них пра ви ла са др жа них 
у ап стракт ним прав ним но ра ма ма на кон крет но чи ње нич но ста ње ра ди 
ства ра ња од ре ђе них прав них ефе ка та. Од лу ка су да као си ло ги зам има две 
пре ми се, гор њу и до њу, при че му је гор ња пре ми са ап стракт на прав на нор ма, 
а до ња пре ми са (из ре ка) за кљу чак ко ји пред ста вља во љу и за по вест су да као 
пред став ни ка др жав не вла сти о при ме ни пра ва на од ре ђе ну чи ње нич ну си-
ту а ци ју. Суд је оба ве зан да пра вил но и исти ни то утвр ди са др жај обе пре-
ми се, а да би ње го ва од лу ка би ла ис прав на у ло гич ком сми слу, од но сно пра-
вил на и за ко ни та.16 Ин те ре сант но је да и прак са Вр хов ног ка са ци о ног су да 
на из ве стан (по сре дан) на чин по др жа ва на ве де ни став Ре пу блич ког јав ног 
ту жи ла штва17 пре ма ко јој је по вре ду по ступ ка и од лу ку до не ту су прот но од-
ред би ЗКП-а о уки да њу пр во сте пе не пре су де на кон што је она већ је дан пут 
уки ну та, мо гу ће от кло ни ти је ди но зах те вом за за шти ту за ко ни то сти. Обра-
зла жу ћи свој став, Вр хов ни ка са ци о ни суд је ис та као да „Ре ше ње о дру гом 
уки да њу пр во сте пе не пре су де, за раз ли ку од ре ше ња ко јим се оно пр ви пут 
уки да (и ре ше ња о уки да њу дру гих пр во сте пе них од лу ка код ко јих не по-
сто ји огра ни че ње бро ја уки да ња), има и фор мал ну и ма те ри јал ну пра во сна-
жност, да кле ис пу ња ва све усло ве се про тив ње га мо же из ја ви ти зах тев за 
за шти ту за ко ни то сти.18 На овај на чин се ве штач ки по ку ша ва по ву ћи цр та 
из ме ђу пр вог и дру гог уки да ју ћег ре ше ња са по зи вом на то да пр во ре ше ње 
не ма ма те ри јал ну пра во сна жност, јер се по сле ње га мо же во ди ти пр во сте пе-
ни по сту пак, па се сто га про тив ње га не мо же ни по ди за ти зах тев за за шти ту 
за ко ни то сти.19 Ова кав став Вр хов ног ка са ци о ног су да не мо же се сма тра ти 
при хва тљи вим јер би он мо гао кон клу дент но да до ве де до ста но ви шта да се 
зах тев за за шти ту за ко ни то сти не мо же под не ти ни про тив јед не на ред бе 
ко је, по пра ви лу, де лу ју са мо на од ре ђе ну про це сну си ту а ци ју. Осим то га, 
сам за ко но да вац је вр ло ја сан ка да је ре као свих од лу ка. Та ква је зич ка фор-
му ла ци ја не оста вља про сто ра за про из вољ ну се лек ци ју од лу ка од стра не 
пра во суд не прак се про тив ко јих мо же, од но сно не мо же да се из ја ви зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти.

16 D.Kra pac i su rad ni ci, Ka zne no pro ce sno pra vo (Pr va knji ga: In sti tu ci je), Za greb 2015, 
str. 289.

17 Oдлука ВКС Кзз бр. 91/11 oд 28.12.2011. го ди не и став Кри вич ног оде ље ња ВКС на 
сед ни ци од 03.11.2011. го ди не, Б.Цвет ко вић, Зах тев за за шти ту за ко ни то сти – прак тич на 
при ме на и спор на пи та ња у суд ској прак си, Бил тен Вр хов ног ка са ци о ног су да бр. 2/2012, 
стр 17.

18 Ibi dem.
19 Пе тро вић С, Ћет ко вић П, op.cit.
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У по гле ду до зво ље но сти ула га ња зах те ва за за шти ту за ко ни то сти слич-
на ре ше ња по сто је и у бив шим др жа ва ма СФРЈ. Пре ма За ко ни ку о кри вич ном 
по ступ ку Цр не Го ре20 (члан 437. став 1) зах тев за за шти ту за ко ни то сти се мо же 
из ја ви ти про тив прав но сна жних суд ских од лу ка и про тив суд ског по ступ ка 
ко ји је прет хо дио тим прав но сна жним од лу ка ма, осим про тив пре су де ко ју 
је по во дом зах те ва за за шти ту за ко ни то сти до нео Вр хов ни суд (члан 439. 
став 2). У За ко ну о кри вич ном по ступ ку Словеније21 (члан 420) зах тев за 
за шти ту за ко ни то сти се мо же под не ти про тив прав но сна жне суд ске од лу ке 
ко јом је окон чан кри вич ни по сту пак, као и про тив дру ге од лу ке уко ли ко је 
за оче ки ва ти да Вр хов ни суд до не се од лу ку о не ком ва жном прав ном пи та-
њу ко јом се обез бе ђу је прав на си гур ност, је дин стве на при ме на за ко на и 
суд ска прак са, као и про тив суд ског по ступ ка ко ји је прет хо дио до но ше њу 
прав но сна жне од лу ке. До зво ље ност под но ше ња зах те ва за за шти ту за ко ни-
то сти је уже по ста вље на у За ко ну о ка зне ном по ступ ку Хр ват ске22 (члан 509) 
где је зах тев за за шти ту за ко ни то сти мо гу ће под не ти про тив прав но сна жних 
суд ских од лу ка и у За ко ну о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Срп ске23 (члан 
349) где је овај ван ред ни прав ни лек мо гу ће из ја ви ти са мо про тив прав но-
сна жних пре су да.

Зах тев за за шти ту за ко ни то сти је не пот пун прав ни лек што зна чи да 
се не мо же по би ја ти и по прав ном и по чи ње нич ном осно ву, већ ис кљу чи во 
по прав ном осно ву.

Зах тев за за шти ту за ко ни то сти је не су спен зи ван прав ни лек. Из у зет но, 
Вр хов ни ка са ци о ни суд мо же, с об зи ром на са др жај зах те ва, да од ре ди да се 
из вр ше ње прав но сна жне пре су де од ло жи, од но сно пре ки не. Та ко ђе, пре ма 
За ко ну о јав ном ту жи ла штву24 (члан 27. и 28) јав ни ту жи лац мо же да зах те-
ва од ла га ње или пре кид из вр ше ња од лу ке ка да сма тра да по сто је раз ло зи за 
по би ја ње суд ске од лу ке зах те вом за за шти ту за ко ни то сти као ван ред ним 
прав ним ле ком. У слу ча ју да се овај зах тев усво ји, од ла га ње или пре кид 
из вр ше ња тра је до до но ше ња од лу ке о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти ко ји 
је под нео Ре пу блич ки јав ни ту жи лац. Ова од лу ка пре ста је да ва жи у слу ча-
ју да јав ни ту жи лац у ро ку од 30 да на од да на при је ма не уло жи зах тев за 
за шти ту за ко ни то сти. Пре ма ЗКП-у Цр не Го ре (члан 440. став 4) Вр хов ни 
суд мо же, с об зи ром на са др жај зах те ва од ре ди ти да се од ло жи, од но сно 

20 Слу жбе ни лист Цр не Го ре број 57/09.
21 Zakon o ka zen skem po stop ku, urad no pre čiš če no be se di lo (ZKP-UPB8),
https://www.urad ni-list.si/1/con tent?id=108445
22 Na rod ne no vi ne broj 152/08, 76/09,80/11,121/11, 91/12, 143/12,56/13, 145/13, 152/14.
23 Slu žbe ni gla snik Re pu bli ke Srp ske broj 100/09.
24 Слу жбе ни гла сник РС број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 – др.за кон, 101/2011, 

38/2012 – од лу ка УС, 121/2012, 101/2013,111/2014 – од лу ка УС и 117/2014.
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пре ки не из вр ша ва ње прав но сна жне суд ске од лу ке. У ЗКП-у Сло ве ни је (члан 
423. став 4) у за ви сно сти од са др жа ја зах те ва, Вр хов ни суд мо же од ре ди ти 
да се из вр ше ње пра во сна жне суд ске од лу ке од ло жи или пре ки не. Исто ре-
ше ње са др жа но је и у ЗКП-у Хр ват ске (члан 510. став 5) до до но ше ња од лу-
ке о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти, као и у ЗКП-у Ре пу бли ке Срп ске (члан 
352. став 3).

Зах тев за за шти ту за ко ни то сти је де во лу ти ван прав ни лек што зна чи 
да о ње му од лу чу је суд ви ше ин стан це у од но су на суд ко ји је до нео од лу ку 
ко ја се по би ја или пред ко јим је спро ве ден по сту пак ко ји је прет хо дио од-
лу ци. О зах те ву од лу чу је Вр хов ни ка са ци о ни суд у ве ћу од пет су ди ја по 
по зи ву. О зах те ву ко ји је под нет због по вре де за ко на, Вр хов ни ка са ци о ни 
суд ће од лу чи ва ти са мо уко ли ко сма тра да је реч о пи та њу од зна ча ја за пра-
вил ну или ујед на че ну при ме ну пра ва. На овај на чин је за кон дао мо гућ ност 
су ду да вр ши се лек ци ју слу ча је ва о ко ји ма ће од лу чи ва ти у ме ри ту му па се 
мо же по ста ви ти пи та ње де ло твор но сти овог прав ног ле ка, од но сно пре ци-
зни је ре че но се лек тив не де ло твор но сти. Иа ко се зах тев за за шти ту за ко ни-
то сти мо же под не ти због би ло ко је по вре де за ко на, Вр хов ном ка са ци о ном 
су ду је да то пра во да од ба ци зах тев уко ли ко сма тра да је реч о пи та њу ко је 
ни је од зна ча ја за пра вил ну или ујед на че ну при ме ну пра ва. Ово за кон ско 
ре ше ње се сма тра спор ним и пред мет је број них, са свим оправ да них кри-
ти ка, јер се пре ма овој од ред би, услов но ре че но, при хва та ју као до зво ље не 
не за ко ни те од лу ке или по ступ ци, што је са ста но ви шта прав ног по рет ка 
не до спу сти во. Вр хов ни ка са ци о ни суд би тре бао о сва ком зах те ву за за шти-
ту за ко ни то сти да до не се од лу ку, а од Ре пу блич кој јав ног ту жи о ца мо же да 
за ви си да ли ће и због ко јих по вре да под не ти зах тев, што би тре бао да учи-
ни увек ка да на ђе да га, с об зи ром на зна чај по вре де и дру ге окол но сти, 
тре ба по ди ћи. То не ће учи ни ти у слу ча ју бе зна чај не по вре де, или ако је о 
та квој по вре ди Вр хов ни ка са ци о ни суд већ за у зео став, али би га мо гао уло-
жи ти ако зах тев тре ба да про из ве де прак тич но ва жне про ме не у по ло жа ју 
окри вље ног. Осим то га, на ве де ним за кон ским ре ше њем до во ди се у пи та ње 
и са ма свр ха зах те ва за за шти ту за ко ни то сти. Ако суд кон ста ту је да је у пи-
та њу та ква по вре да пра ва, он ће у сед ни ци ве ћа ре ше њем од ба ци ти зах тев 
за за шти ту за ко ни то сти, а он ће та ко по сту пи ти и ако је по вре да учи ње на 
на ште ту оп ту же ног, што се ко си са до са да шњом прак сом Ре пу блич ког јав-
ног ту жи о ца, ко ји је овим прав ним ле ком увек ре а го вао на по вре де за ко на 
учи ње не на ште ту оп ту же ног.25

Та ко ђе је ве о ма ва жно ис та ћи да ова кво ре ше ње не по зна ју Сло ве ни ја, 
Хр ват ска, Цр на Го ра ни Ре пу бли ка Срп ска.

25 С.Бр кић, Не ус кла ђе ност За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку Ср би је из 2011. го ди не са 
дру гим про пи си ма, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду број 3/2014, стр. 177.
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3. ЛИ ЦА ОВЛА ШЋЕ НА НА ПОД НО ШЕ ЊЕ ЗАХ ТЕ ВА  
ЗА ЗА ШТИ ТУ ЗА КО НИ ТО СТИ

Пре ма ва же ћем ЗКП-у, зах тев за за шти ту за ко ни то сти мо же под не ти 
Ре пу блич ки јав ни ту жи лац, окри вље ни и ње гов бра ни лац, с тим да окри вље-
ни то мо же учи ни ти ис кљу чи во пре ко свог бра ни о ца. Ова квим за кон ским ре-
ше њем је обез бе ђе но пра во на „јед на кост оруж ја“ у кри вич ном по ступ ку, 
али ипак се чи ни да се ра ди са мо о при вид ној јед на ко сти јер је окри вље ни 
усло вљен на под но ше ње овог ван ред ног прав ног ле ка ис кљу чи во пре ко бра-
ни о ца (члан 483. став 3). Ова ко по ста вљен услов за окри вље ног мо же до ве-
сти у пи та ње пра во окри вље ног на де ло тво ран при ступ су ду26 јер сва ки 
окри вље ни ко ји же ли да из ја ви зах тев за за шти ту за ко ни то сти мо ра да ан-
га жу је бра ни о ца, па се до во ди у пи та ње и мо гућ ност оства ри ва ња пра ва на 
при ступ су ду (као еле мен та пра ва на пра вич но су ђе ње). Иа ко је по ста вља ње 
од ре ђе них про це сних огра ни че ња и зах те ва у кри вич ном по ступ ку оправ-
да но јер се на тај на чин обез бе ђу је ефи ка сно вр ше ње пра во суд не де лат но сти, 
њи ма се не сме ју огра ни чи ти или оне мо гу ћи ти основ на пра ва, као што је 
пра во на при ступ су ду. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се мо же де си ти да 
окри вље ни услед не до стат ка ма те ри јал них сред ста ва не мо же да обез бе ди 
бра ни о ца за под но ше ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти то мо же да пред-
ста вља фак тич ку пре пре ку при сту пу су ду. Пра во на при ступ су ду је са мо 
је дан аспект пра ва ко ји је оте ло тво рен у пра ву на пра вич но су ђе ње из чла на 
6. ЕКЉП.27 Та ко да се мо же ре ћи да пра во на при ступ су ду пред ста вља им-
пли ци тан зах тев пра ва на пра вич но су ђе ње. Пра во окри вље ног ли ца на 
бра ни о ца је јед но од основ них ње го вих пра ва и оно не сме би ти огра ни че но 
на пр во сте пе ни по сту пак, од но сно уко ли ко је др жа ва у сво јим про пи си ма 
пред ви де ла по сто ја ње су до ва дру гог и тре ћег сте пе на, окри вље ном се мо ра 
обез бе ди ти пра во на бра ни о ца до кле год има пра во на до ступ но прав но 
сред ство, од но сно и у по ступ ку по свим прав ним ле ко ви ма ко је има пра во 
да ис ко ри сти.28 Ово је по себ но ва жно ка да се ра ди о су штин ским прав ним 
пи та њи ма,29 а зах тев за за шти ту за ко ни то сти се мо же из ја ви ти са мо по прав-
ном осно ву и при то ме има оба за штит на свој ства пре ма окри вље ном be ne-
fi ci um co he si o nis (при ви ле ги ја здру жи ва ња) и re for ma tio in pe i us. Због то га 
обез бе ђе ње бра ни о ца окри вље ном у свим фа за ма по ступ ка и у свим ин стан-
ца ма на ла жу ин те ре си прав де. 

26 С об зи ром на то да код нас још ни је из гра ђен си стем бес плат не прав не по мо ћи, а ни је 
ни реч о оба ве зној струч ној од бра ни.

27 Gol der v. Uni ted Kong dom, Ap pli ca tion no. 4451/70, par.36.
28 Dovydas Vit ka u skas Gri go riy Di kov Pro tec ting the right to a fa ir trial un der the Eu ro pean 

Con ven tion on Hu man Rights, Co un cil of Eu ro pe Stras bo urg, 2012, Cha tel li er v. Fran ce, §§34-43) 
Cha tel li er v. Fran ce, 31 March 2011, str.21.

29 Pa kel li v. Ger many, Ap pli ca tion no. 8398/78, par. 31-40.
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Ова кво ре ше ње по ко јем се окри вље ни усло вља ва да ан га жу је бра нио-
ца уко ли ко же ли да из ја ви овај ван ред ни прав ни лек не по сто ји ни у за ко-
но дав ству Ре пу бли ке Срп ске (члан 350) ни Сло ве ни је (члан 421) у ко ји ма је 
пред ви ђен ши ри круг ли ца овла шће них за под но ше ње зах те ва за за шти ту 
за ко ни то сти, где су по ред овла шће ног јав ног ту жи о ца, окри вље ног и бра-
ни о ца, овла шће на још и сва она ли ца ко ја има ју пра во из ја вљи ва ња жал бе 
у ко рист окри вље ног. Ова ли ца мо гу да из ја ве зах тев за за шти ту за ко ни то сти 
са мо по сле смр ти окри вље ног. У Цр ној Го ри је, на при мер, са мо Вр хов но 
др жав но ту жи ла штво овла шће но да под не се зах тев за за шти ту за ко ни то сти 
(члан 437. став 1), а окри вље ни и ње гов бра ни лац мо гу са мо пи са ним и обра-
зло же ним пред ло гом тра жи ти од Вр хов ног др жав ног ту жи ла штва да по диг не 
зах тев за за шти ту за ко ни то сти, и то са мо онај окри вље ни ко ји је осу ђен на 
без у слов ну ка зну за тво ра од јед не го ди не или те жу ка зну или ка зну ма ло лет-
нич ког за тво ра (члан 438. став 1). У хр ват ском за ко но дав ству пра во на под но-
ше ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти је екс клу зив но пра во глав ног др жав ног 
ту жи о ца (члан 509), из раз ло га што и да ље по сто ји ван ред ни прав ни лек зах-
тев за ван ред но пре и спи ти ва ње прав но сна жне пре су де, ко ји мо же за из ја ви 
осу ђе но ли це и ње гов бра ни лац (члан 518), али ни код овог прав ног ле ка не ма 
усло вље но сти осу ђе ног да са мо пре ко бра ни о ца из ја ви ван ред ни прав ни лек.

Ra tio le gis по ста вља ња усло ва за окри вље ног да зах тев за за шти ту за-
ко ни то сти мо же да под не се ис кљу чи во пре ко бра ни о ца мо же да пред ста вља 
по тре ба да пред нај ви шим су дом, у по ступ ку у ко јем се рас пра вља о по вре ди 
за ко на или људ ског пра ва и сло бо де, или њи хо вом ус кра ћи ва њу, окри вље ног 
за сту па прав но ква ли фи ко ва но ли це30. Ипак, и по ред овог оправ да ња, ре-
ше ње ко је је пред ви ђе но у За ко ни ку у ве зи са бра ни о цем има сво је зна чај не 
не до стат ке. Као пр во, у чла ну 74. ЗКП-а ово ни је на ве де но као слу чај оба ве зне 
од бра не, а што за пра во је сте слу чај. Про це сна по сле ди ца то га је не мо гућ ност 
по ста вља ња бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти окри вље ном ко ји же ли да 
из ја ви зах тев за за шти ту за ко ни то сти. Не чи ни се при хва тљи вим об ја шње-
ње да је раз лог то ме тај да „()... га ран ци је пра ва на пра вич но су ђе ње ва же до 
прав но сна жног окон ча ња кри вич ног по ступ ка (ЕСЉП, Ne u me i ster про тив 
Ау стри је, 1936/63, 27.јун 1968; Mat znet ter про тив Ау стри је, 2178/64, 10. Но вем-
бар 1979) и да од су ство та кве од ред бе ни је про тив но стан да р ди ма фер су ђе ња.“31 
Ово из раз ло га што је са мим Уста вом РС (члан 32)32 пред ви ђе но пра во на 
пра вич но су ђе ње без ли ми ти ра ња про це сног мо мен та до ка да оно ва жи, а 
осим то га га ран ци је пра вич ног су ђе ња ва же у це лом кри вич ном по ступ ку ко ји 
се не за вр ша ва прав но сна жним окон ча њем по ступ ка. Са дру ге стра не, са свим 

30 Ви де ти: Pa kel li v. Ger many, Ap pli ca tion no.8398/78, Stras bo urg 25 April 1983, http://
ec hr.ket se.com /doc /8398.78-en-19830425/vi ew/ 

31 Г. П. Илић и дру ги, Ко мен тар За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, Бе о град 2012, стр. 958. 
32 Слу жбе ни гла сник РС број 68/2006.
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је оправ да но да окри вље ног пред Вр хов ним ка са ци о ним су дом за сту па бра ни-
лац ко ји је ква ли фи ко ван за то. Из на ве де них раз ло га се чи ни по треб ним да се 
за ко ни ком овај слу чај пред ви ди као као слу чај оба ве зне од бра не, чи ме се окри-
вље ном пру жа мо гућ ност да му се по ста ви бра ни лац по слу жбе ној ду жно сти. 

Осим то га, усло вља ва ње под но ше ња Зах те ва за за шти ту за ко ни то сти 
ис кљу чи во пре ко бра ни о ца мо же до ве сти у пи та ње де ло тво ран при ступ су ду 
јер сва ки окри вље ни ко ји же ли да из ја ви овај ван ред ни прав ни лек мо ра да 
ан га жу је бра ни о ца, па се до во ди у пи та ње и мо гућ ност оства ри ва ња пра ва на 
при ступ су ду (као еле мен та пра ва на пра вич но су ђе ње), из раз ло га што ни су 
сва окри вље на ли ца у мо гућ но сти да о свом тро шку ан га жу ју бра ни о ца ра ди 
из ја вљи ва ња овог ван ред ног прав ног ле ка. Кон тек сту ал ним ту ма че њем чла на 
6. ЕКЉП се до шло до за кључ ка да не до ста так прав не по мо ћи (из ма те ри јал них 
раз ло га) пред ста вља прак тич ну пре пре ку за при ступ су ду, а ово пра во је им-
пли цит но зах те ву пра ва на пра вич но су ђе ње. 33 Пре ма прак си Европ ског су да 
за људ ска пра ва, пра во на бра ни о ца се мо ра обез бе ди ти окри вље ном и у по-
ступ ку по прав ним ле ко ви ма34. Пре ма чла ну 6. ЕКЉП ко ји се од но си на пра во 
на пра вич но су ђе ње, не зах те ва се од др жа ва да осни ва ју апе ла ци о не и ка са-
ци о не су до ве. Ме ђу тим, ако је та кав си стем ус по ста вљен, он се при ме њу је 
до кле год по сту пак пред до ма ћим су до ви ма пру жа под но си о цу пред став ке 
до ступ но прав но сред ство пред ви шим су дом. Ин те ре си прав де ко ји се мо ра-
ју ис пи та ти у сва кој фа зи по ступ ка, на ла жу да се окри вље ном обез бе ди прав-
на по моћ. Та ко ђе, ва жно је ука за ти и на прак су ЕСЉП пре ма ко јој од би ја ње 
одо бра ва ња прав не по мо ћи у апе ла ци о ној фа зи по ступ ка мо же би ти не при-
хва тљи во у слу ча ју да ис кр сну су штин ска прав на пи та ња.35

Ли ца овла шће на на из ја вљи ва ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти мо гу 
сло бод но рас по ла га ти сво јим зах те вом у сми слу да од ње га мо гу да од у ста-
ну, али до до но ше ња од лу ке су да о по ста вље ном зах те ву.

4. РАЗ ЛО ЗИ ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ЗАХ ТЕ ВА

Зах тев за за шти ту за ко ни то сти мо гу да под не су са мо овла шће на ли ца 
про тив од лу ке јав ног ту жи о ца или су да ко ја је прав но сна жна или због по-
вре де од ре да ба по ступ ка ко ји је прет хо дио ње ном до но ше њу уко ли ко је (члан 
485 ЗКП):

33 Ви де ти: Gol der v. Uni ted King dom, Ap pli ca tion no. 4451/70, Stras bo urg 21 Fe bru ary 
1975, http://hu doc.ec hr.co e.in t/ap p/con ver sion/pdf /?li brary=EC HR&id =001-57496&fi le na me= 
001-57496.pd f

34 Ви де ти: Cha tel li er c. Fran ce, Re qu ê te no. 34658/07, Stras bo urg 31 mars 2011, http://hu doc. 
ec hr.co e.in t/en g

35 Ви де ти: Pa kel li v. Ger many, оp.cit.
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1. По вре ђен за кон (ако је прав но сна жном од лу ком или у по ступ ку ко ји је 
прет хо дио ње ном до но ше њу по вре ђе на од ред ба кри вич ног по ступ ка 
или ако је на чи ње нич но ста ње утвр ђе но у прав но сна жној од лу ци по-
гре шно при ме њен за кон);

2. При ме њен за кон за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног 
пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма;

3. По вре ђе но или ус кра ће но људ ско пра во и сло бо да окри вље ног или дру-
гог уче сни ка у по ступ ку ко је је за јем че но Уста вом или Европ ском кон-
вен ци јом о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да и до дат ним 
про то ко ли ма, а то је утвр ђе но од лу ком Устав ног су да или Европ ског 
су да за људ ска пра ва.36

Од три вр сте раз ло га за из ја вљи ва ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти, 
дру ги и тре ћи раз лог су прет ход ним За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку (2001) 
би ли ре гу ли са ни у окви ру по себ них пра ви ла о по на вља њу кри вич ног по-
ступ ка. Зах тев за за шти ту за ко ни то сти се не мо же под не ти због по гре шно 
и не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња37, што зна чи да се код зах те ва за 
за шти ту за ко ни то сти суд мо ра др жа ти стро ге де фи ни ци је пој ма по вре де 
за ко на и са мо он да ка да је на чи ње нич но ста ње ко је је утвр ђе но у прав но-
сна жној пре су ди по гре шно при ме њен за кон. У та квом слу ча ју не мо же би ти 
ре чи о по вре ди за ко на са др жа ној у пре су ди, не го о евен ту ал но не за ко ни тој 
пре су ди, ко ји по јам је знат но ши ри од пој ма по вре де за ко на и као та кав не 
ула зи у раз ло ге због ко јих се овај ван ред ни прав ни лек мо же под не ти. 

Ре пу блич ки јав ни ту жи лац зах тев за за шти ту за ко ни то сти мо же под-
не ти због би ло ко је по вре де за ко на, за раз ли ку од окри вље ног ко ји то мо же 
учи ни ти са мо ка да су у пи та њу так са тив но од ре ђе не по вре де за ко на учи ње-
не у пр во сте пе ном по ступ ку и по ступ ку пред апе ла ци о ним су дом.38 Те по-
вре де су сле де ће (члан 485. став 4 ЗКП)39: 1. По вре де учи ње не у ве зи са оба ве зном 
од бра ном окри вље ног (члан 74); 2. Ап со лут но бит не по вре де од ре да ба кри вич-
ног по ступ ка (члан 438. став 1. тач ка 1. и 4. и тач ке 7. дo 10. и став 2. тач ка 1): 
као што су: на сту па ње за ста ре ло сти кри вич ног го ње ња или је го ње ње ис кљу-

36 Вр хов ни ка са ци о ни суд ни је овла шћен да по слу жбе ној ду жно сти ту ма чи и оце њу-
је о ко јим се по вре да ма Уста вом га ран то ва них пра ва окри вље ног ра ди у под не том зах те ву 
за за шти ту за ко ни то сти, ни ти да ис пи ту је по слу жбе ној ду жно сти да ли по сто ји од лу ка 
Устав ног су да о пи та њу ис так ну том у зах те ву за за шти ту за ко ни то сти. (Ре ше ње Вр хов ног 
ка са ци о ног су да, Кзз. ОК 2/2014 од 6.2.2014. го ди не)

37 О ово ме ви де ти: Od lu ka VSRH Kzz 13/2001-2 od 28.07.2005, Bu ba lo vić T., Prav ni li je-
ko vi u ka zne nom po stu pov nom pra vu, Ri je ka 2011, str.268.

38 Ви де ти: Ре ше ње Вр хов ног ка са ци о ног су да, Кзз. 108/15 од 10.02.2015. го ди не.
39 Од ред бом чла на 485. став 4. ЗКП огра ни че ни су раз ло зи због ко јих окри вље ни мо же 

под не ти зах тев за за шти ту за ко ни то сти, па зах тев под нет из дру гих раз ло га ни је до зво љен. 
(Ре ше ње Вр хов ног ка са ци о ног су да, Кзз 125/2014 од 13.3.2014. го ди не)
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че но услед ам не сти је или по ми ло ва ња или је ствар већ прав но сна жно пре-
су ђе на, или по сто је дру ге окол но сти ко је трај но ис кљу чу ју кри вич но го ње ње, 
за тим уко ли ко је на глав ном пре тре су уче ство вао су ди ја или су ди ја по рот-
ник ко ји се мо рао из у зе ти (члан 438. став 1. тач.1. и 4); за тим у слу ча ју да је суд 
по вре дио од ред бе кри вич ног по ступ ка у по гле ду по сто ја ња оп ту жбе овла-
шће ног ту жи о ца, од но сно одо бре ња над ле жног ор га на; уко ли ко пре су дом 
ни је пот пу но ре шен пред мет оп ту жбе или је пре су дом оп ту жба пре ко ра че-
на, као и ако је пре су дом по вре ђе на зба ра на пре и на че ња на ште ту оп ту же ног 
(члан 453); 3. Ре ла тив но бит на по вре да од ре да ба по ступ ка (члан 438. став 2. 
тач.1) и то уко ли ко се пре су да за сни ва на до ка зу на ко ме се по од ред ба ма 
ЗКП-а не мо же за сни ва ти, осим ако је, с об зи ром на дру ге до ка зе, очи глед но 
да би и без тог до ка за би ла до не та иста пре су да; 4. По вре де кри вич ног за-
ко на (члан 439. став 1. тач.1. до 3): ако де ло за ко је се оп ту же ни го ни ни је 
кри вич но де ло; уко ли ко је у по гле ду кри вич ног де ла ко је је пред мет оп ту жбе 
при ме њен за кон ко ји се не мо же при ме ни ти; уко ли ко је од лу ком о кри вич-
ној санк ци ји или о од у зи ма њу имо вин ске ко ри сти или о опо зи ва њу услов ног 
от пу ста по вре ђен за кон; 5. По вре де у ве зи са не пра вил ном од лу ком о кри вич-
ној санк ци ји и о дру гим окол но сти ма (члан 441. став 3. и 4): од лу ка о до су-
ђе ном имо вин ско прав ном зах те ву или од лу ка о од у зи ма њу имо ви не про ис те-
кле из кри вич ног де ла мо же се по би ја ти ако је суд овом од лу ком по вре дио 
за кон ске од ред бе или од лу ка о тро шко ви ма кри вич ног по ступ ка мо же се по-
би ја ти ако је суд овом од лу ком по вре дио за кон ске од ред бе, као и због то га 
што је суд по гре шно из ре као или ни је из ре као од лу ку о осло ба ђа њу оп ту же-
ног од ду жно сти да у це ли ни или де ли мич но на кна ди тро шко ве кри вич ног 
по ступ ка.40

Од свих раз ло га за под но ше ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти по себ ну 
па жњу за слу жу је мо гућ ност под но ше ња зах те ва на осно ву од лу ке Устав ног 
су да или ЕСЉП ко јом је кон ста то ва но да је по вре ђе но не ко основ но људ ско 
пра во или сло бо да. У ве зи са овим раз ло гом за под но ше ње зах те ва за за шти-
ту за ко ни то сти је ну жно по ме ну ти јед ну по тен ци јал но мо гу ћу си ту а ци ју, а 
то је она у ко јој се кон ста ту је да је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње, при 
че му ни је по вре ђен за кон. Основ на раз ли ка пра ва на пра вич но су ђе ње у од но-
су на све оста ле еле мен те чла на 6. ЕКЉП је у то ме што ово пра во об у хва та 
кри вич ни по сту пак у це ли ни па се са мим тим пи та ње да ли је у кон крет ном 
слу ча ју по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње са гле да ва кроз зна чај по је ди них 
фа за по ступ ка и збир ну ана ли зу свих фа за кри вич ног по ступ ка.41 Кр ше ње 

40 М.Шку лић, Т.Бу гар ски, op.cit., 529-530.
41 Ви де ти: Mon nell and Mor ris v.The Uni ted King dom, Ap pli ca tion no. 9562/81, 9818/82, 

McDo nald M., Com pli an ce of Le gal Aid Systems with the Eu ro pean Con ven tion ON Hu man Rights 
in Se ven EU Ju ris dic ti ons, p.28, https://www.hr mi.lt /uplo a ded/Do cu ments/Re port_on _Le gal_
Ai d_Ju sti cia.pd f.
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од ред би по ступ ка не мо ра да има за по сле ди цу кр ше ње пра ва на пра вич но 
су ђе ње,42 као и обр ну то, у слу ча ју да иа ко ни је би ло по вре да за ко на, да је по-
вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње. За оче ки ва ти је да ће Устав ни суд сва ки 
пут ка да од лу чу је по устав ној жал би, ако утвр ди да је по вре ђе но не ко основ но 
људ ско пра во или сло бо да, по ни шти ти пре су ду кри вич ног су да са мо ако 
по сто ји узроч на ве за из ме ђу учи ње не по вре де и до не те суд ске од лу ке, од-
но сно ако би учи ње на по вре да или ус кра ћи ва ње људ ских пра ва у кри вич ном 
по ступ ку ути ца ло на за ко ни то и пра вил но од лу чи ва ње43 (као што је то би ло 
ЗКП 2001). По сто је ћа фор му ла ци ја ука зу је да се ра ди о ап со лут но бит ним 
по вре да ма од ре да ба кри вич ног по ступ ка што би за по сле ди цу има ло уки-
да ње пре су де на осно ву од лу ке Устав ног су да или ЕСЉП. Ипак, оста је отво-
ре но пи та ње шта би се де си ло у слу ча ју да Устав ни суд или ЕСЉП до не се 
од лу ку ко јом кон ста ту је да је по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње, а да при 
то ме ни је по вре ђен за кон? Тим пре што се зах тев за пра вич но шћу од но си на 
цео по сту пак па се пра вич но су ђе ње оце њу је кроз ку му ла тив ну ана ли зу свих 
фа за по ступ ка, а не са мо од ре ђе ног про це сног не до стат ка. Ин те ре сант но је 
ис та ћи да је по јам пра вич но сти та ко ђе ау то но ман у од но су на на чин на ко ји 
по сту пак пред до ма ћим су до ви ма мо же до ве сти до кр ше ња нор ми та ко да 
про це сни не до ста так ко ји пред ста вља кр ше ње про це ду ре пред до ма ћим су-
до ви ма, сам по се би не мо ра има ти за по сле ди цу не пра вич но су ђе ње,44 и обр-
ну то, по вре да чла на 6. мо же би ти уста но вље на чак и у слу ча ју да ни је би ло 
не за ко ни тог по сту па ња.

5. РОК ЗА ПОД НО ШЕ ЊЕ ЗАХ ТЕ ВА ЗА ЗА ШТИ ТУ  
ЗА КО НИ ТО СТИ

Зах тев за за шти ту за ко ни то сти ни је ве зан за рок, осим у два слу ча ја. 
Пр ви слу чај је под но ше ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти из раз ло га ако је 
при ме њен за кон за ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла-
сно сти са уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и 
по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма или је по вре ђе но или ус кра ће но људ-
ско пра во и сло бо да окри вље ног или дру гог уче сни ка у по ступ ку ко је је 
за јем че но Уста вом или Европ ском кон вен ци јом о за шти ти људ ских пра ва и 

42 Gef gen pro tiv Ne mač ke, Pred stav ka br. 22978/05, Ljud ska pra va u Evro pi, Prav ni bil ten 
broj 103/2008, str.11.

43 О по ни шта ва њу суд ских од лу ка од стра не Устав ног су да ви де ти: За кон о Устав ном 
су ду (члан 89. став 2), Слу жбе ни гла сник РС број 109/2007, 99/2011, 18/2013 – Од лу ка УС, 
103/2015 и 40/2015-др.за кон и Од лу ку Устав ног су да IUz-97/2012 од 20.12.2012, Слу жбе ни 
гла сник РС број 18/2013.

44 Ви де ти: Gaf gen v. Ger many, Ap pli ca tion no. 22978/05, Stras bo urg 1 Ju ne 2010,http://
hu doc.ec hr.co e.in t/web ser vi ces/con tent/pdf /001-99015?TID =thkbhnilzk



100

Др Та тја на Д. Бу гар ски, Захтев за заштиту законитости (стр. 87–105)

основ них сло бо да и до дат ним про то ко ли ма, а то је утвр ђе но од лу ком Устав-
ног су да или Европ ског су да за људ ска пра ва. У том слу ча ју рок за под но-
ше ње зах те ва је 3 ме се ца од да на ка да је ли цу до ста вље на од лу ка устав ног 
су да или ЕСЉП-а. Дру ги слу чај се од но си на из ја вљи ва ње зах те ва ка да су 
у пи та њу екс пли цит но од ре ђе не по вре де ЗКП-а учи ње не у пр во сте пе ном 
по ступ ку и у по ступ ку пред апе ла ци о ним су дом. У овом слу ча ју рок за под-
но ше ње зах те ва је за окри вље ног 30 да на од да на ка да му је до ста вље на 
прав но сна жна од лу ка, уз услов да је про тив те од лу ке окри вље ни ис ко ри стио 
ре до ван прав ни лек. У цр но гор ском ЗКП (члан 438. став 1) рок је пред ви ђен 
са мо за под но ше ње пред ло га за по ди за ње ззз од стра не окри вље ног или ње-
го вог бра ни о ца и овај рок из но си ме сец да на од да на ка да је окри вље ни при мио 
прав но сна жну пре су ду. Док ЗКП Хр ват ске не пред ви ђа рок за под но ше ње 
зах те ва за за шти ту за ко ни то сти (чла но ви 509-514), у ЗКП Ре пу бли ке Срп ске 
од ре ђен је је дан рок за под но ше ње зах те ва за за шти ту за ко ни то сти, без об зи-
ра на раз лог под но ше ња зах те ва, и тај рок из но си три ме се ца од да на при је ма 
пра во сна жне пре су де (члан 351. став 3).

6. ПО СТУ ПАК ПО ЗАХ ТЕ ВУ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЗА КО НИ ТО СТИ И  
ОД ЛУ КЕ ВР ХОВ НОГ КА СА ЦИ О НОГ СУ ДА

Под но си лац зах те ва за за шти ту за ко ни то сти у са мом зах те ву тре ба да 
на ве де раз ло ге под но ше ња. Оба ве за на во ђе ња раз ло га за под но ше ње зах те ва 
за за шти ту за ко ни то сти због по вре де за ко на, под ра зу ме ва не са мо фор мал-
но озна ча ва ње о ко јој по вре ди за ко на се ра ди, већ и ука зи ва ње на то у че му 
се она са сто ји.45 Ка да је у пи та њу са др жи на зах те ва, на при мер, уз зах тев се 
мо ра при ло жи ти и од лу ка Устав ног су да или Европ ског су да за људ ска пра ва, 
у слу ча ју да је зах тев под нет из раз ло га ко ји се од но се на при ме ну за ко на за 
ко ји је од лу ком Устав ног су да утвр ђе но да ни је у са гла сно сти са уста вом, 
оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра ва и по твр ђе ним ме ђу на род-
ним уго во ри ма, или раз ло зи ма ко ји се од но се на по вре ђе но или ус кра ће но 
људ ско пра во и сло бо ду окри вље ног или дру гог уче сни ка у по ступ ку, а ко је 
је га ран то ва но Уста вом или ЕКЉП и до дат ним про то ко ли ма, а да је то прет-
ход но утвр ђе но од лу ком Устав ног су да или Европ ског су да за људ ска пра ва.46 

О зах те ву за за шти ту за ко ни то сти од лу чу је Вр хов ни ка са ци о ни суд у 
сед ни ци ве ћа од пет су ди ја про фе си о на ла ца. Над ле жно ве ће, од лу чу ју ћи по 
зах те ву за за шти ту за ко ни то сти мо же да до не се јед ну од сле де ћих од лу ка: 
1. ре ше ње о од ба ци ва њу зах те ва; 2.пре су ду о од би ја њу зах те ва или 3. пре су ду 

45 Ви де ти: Ре ше ње Вр хов ног ка са ци о ног су да, Кзз. 41/15 од 21.01.2015. го ди не.
46 Ви де ти: Ре ше ње Вр хов ног ка са ци о ног су да, Кзз 114/2014 од 27.02.2014. го ди не
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о усва ја њу зах те ва. Ка да до не се јед ну од на ве де них од лу ка, Вр хов ни ка са-
ци о ни суд је ду жан да је до ста ви за јед но са спи си ма јав ном ту жи о цу, пр во-
сте пе ном или дру го сте пе ном су ду и то у ро ку од 6 ме се ци од да на под но ше-
ња зах те ва за за шти ту за ко ни то сти. Овај рок је у Цр ној Го ри 4 ме се ца (члан 
440 став 5), док ЗКП Хр ват ске и ЗКП Ре пу бли ке Срп ске не пред ви ђа ју ова-
кав рок. 

Сам по сту пак по под не том зах те ву под ра зу ме ва сле де ће: по што је при-
мио зах тев, суд пр во про ве ра ва да ли су ис пу ње ни за кон ски усло ви за под но-
ше ње зах те ва. Овом про ве ром суд мо же да уста но ви да зах тев ни је под нет у 
ро ку (у слу ча је ви ва ка да је пред ви ђен рок за под но ше ње зах те ва), или ни је 
до зво љен (у слу ча ју да је под нет про тив од лу ке о зах те ву за за шти ту за ко-
ни то сти или због по вре де од ре да ба по ступ ка ко ји је пред Вр хов ним ка са-
ци о ним су дом прет хо дио ње ном до но ше њу; уко ли ко је под нет од стра не 
нео вла шће ног ли ца или ако је зах тев под нео окри вље ни пре ко свог бра ни-
о ца, али из раз ло га ко ји ни су екс пли цит но на ве де ни у за ко ни ку), или не ма 
про пи сан са др жај (ако ни је на ве ден раз лог за под но ше ње зах те ва47 или ни је 
уз зах тев до ста вље на од лу ка Устав ног су да или ЕСЉП у слу ча је ви ма ка да 
је то про пи са но као оба ве зно) или је под нет због по вре де ко ја ни је од зна ча ја 
за пра вил ну или ујед на че ну при ме ну пра ва. У би ло ком од на ве де них слу-
ча је ва, суд ће у сед ни ци ве ћа до не ти од лу ку ко јом зах тев од ба цу је. Ре ше ње 
о од ба ци ва њу зах те ва ко је се до но си у на ве де ним слу ча је ви ма пре ма са мом 
ЗКП-у не мо ра да са др же обра зло же ње. Ипак, по себ но је ва жно ис та ћи да је 
прак са упра во су прот на. Од по чет ка при ме не но вог За ко ни ка о кри вич ном 
по ступ ку (у ис тра жи вач ком пе ри о ду ау то ра до 01.04.2015. го ди не) сва ре ше-
ња Вр хов ног ка са ци о ног су да има ју обра зло же ње.48 Прак са Вр хов ног ка са-
ци о ног су да по овом пи та њу је у скла ду са пра вом на обра зло же ну суд ску 
од лу ку ко ја про из ла зи из чла на 6. став 1. ЕКЉП ко јим се по је ди нац шти ти 
од про из вољ но сти и због то га суд ска од лу ка тре ба да са др жи обра зло же ње, 
од но сно раз ло ге чи ји обим за ви си од вр сте од лу ке.49 Оба ве зу су да да обра-

47 У по ступ ку по зах те ву за за шти ту за ко ни то сти суд ни је овла шћен да у слу ча ју ка-
да кон крет на по вре да за ко на ни је опре де ље на, про це њу је ко ју је кон крет ну по вре ду за ко на 
бра ни лац имао у ви ду при ли ком под но ше ња зах те ва. (Ви де ти: Пре су ду Вр хов ног ка са ци-
о ног су да, Кзз. 41/2014(1) од 27.2.2014. го ди не и Ре ше ње Вр хов ног ка са ци о ног су да 
Кзз.272/2015 од 24.03.2015.го ди не). Оба ве за на во ђе ња раз ло га за под но ше ње зах те ва за за-
шти ту за ко ни то сти због по вре де за ко на под ра зу ме ва не са мо фор мал но озна ча ва ње о ко јој 
по вре ди за ко на се ра ди, већ и ука зи ва ње на то у че му се она кон крет но са сто ји. (Ре ше ње 
Вр хов ног ка са ци о ног су да, Кзз 705/2014 од 3.9.2014. го ди не).

48 Од по чет ка при ме не ва же ћег За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку до 01.04.2015. Вр хов ни 
ка са ци о ни суд, од лу чу ју ћи о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти је до нео 87 ре ше ња о од ба ци-
ва њу.

49 Ви де ти: Ru iz To ri ja v. Spain, Ap pli ca tion no. 18390/91, Stras bo urg 09 De cem ber 1994, http://
hu doc.ec hr.co e.in t/ap p/con ver sion/pdf /?li brary=EC HR&id =001-57909&fi le na me=001-57909.pd f
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зло жи сво ју од лу ку у сва ком слу ча ју не тре ба схва ти ти као оба ве зу да се 
обра зло жи де таљ но сва ки на ве де ни ар гу мент.50

По про ве ри ис пу ње но сти за кон ских усло ва за под но ше ње зах те ва, су-
ди ја из ве сти лац мо ра да до ста ви при ме рак зах те ва јав ном ту жи о цу или 
бра ни о цу. Су ди ја из ве сти лац мо же ако сма тра за по треб но да при ба ви оба-
ве ште ња о раз ло зи ма за из ја вљи ва ње зах те ва ко ји се од но се на по вре ду за-
ко на, при ме ну за ко на за ко ји је од лу ком устав ног су да утвр ђе но да ни је у 
са гла сно сти са Уста вом, оп ште при хва ће ним пра ви ли ма ме ђу на род ног пра-
ва и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и о по вре ђе ном или ус кра ће ном 
људ ском пра ву и сло бо ди окри вље ног или дру гог уче сни ка у по ступ ку ко је 
је за га ран то ва но Уста вом или ЕКЉП и до дат ним про то ко ли ма, а што је по-
твр ђе но од лу ком Устав ног су да или ЕСЉП-а.

ЗКП-ом је пред ви ђе но да се о сед ни ци ве ћа мо гу оба ве сти ти јав ни ту-
жи лац и бра ни лац, што ће суд учи ни ти са мо ако сма тра да би њи хо во при-
су ство би ло од зна ча ја за до но ше ње од лу ке. Раз ма тра ју ћи и од лу чу ју ћи у 
ме ри ту му, суд ис пи ту је прав но сна жну од лу ку или по сту пак ко ји јој је прет-
хо дио у окви ру раз ло га, де ла и прав ца по би ја ња ко ји су са др жа ни у са мом 
зах те ву. Уко ли ко суд утвр ди да раз ло зи због ко јих је до нео од лу ку у ко рист 
окри вље ног по сто је и за не ког од са оп ту же них у по гле ду ко јег ни је под нет 
зах тев за за шти ту за ко ни то сти, сма тра ће се као да та кав зах тев по сто ји. 
По во дом зах те ва ко ји је под нео јав ни ту жи лац, суд мо же да уки не или пре-
и на чи од лу ку са мо у ко рист окри вље ног.

Од лу чу ју ћи о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти у ме ри ту му, суд мо же 
до не ти у фор ми пре су де од лу ку ко јом зах тев од би ја или од лу ку ко јом зах тев 
усва ја. Пре су да о од би ја њу зах те ва се до но си ка да суд утвр ди да не по сто ји 
раз лог ко ји је на ве ден у зах те ву.51 Суд ће до не ти пре су ду о усва ја њу зах те ва 
за за шти ту за ко ни то сти уко ли ко сма тра да су на ве де ни раз ло зи оправ да ни 
и овом пре су дом суд мо же да: 1. уки не у це ли ни или де ли мич но пр во сте пе-

50 Ви де ти: Van de Hurk v. The Net her lands, Ap pli ca tion no. 16034/90, Stras bo urg 19 April 1994, 
https://www.go o gle.rs /ur l ?sa =t&rc t=j&q=&esrc=s&so ur ce=we b&cd =1&ca d=rj a&uact=8&ved= 
0ahU KE wiDyo7B2cDMAhWFkCwKHeBwCRUQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.men-
schen rec hte.ac.at%2Fo rig%2F94_3%2FHurk.pdf&usg=AFQjCNE EE8TDJ1wu-TdyK47Ljbxtn7u
mVg&bvm=bv.121099550,d.bGg 

51 Та ко на при мер, у слу ча ју да је ван ред ни прав ни лек под нет због по вре де за ко на ко ја 
је нео сно ва но ис ти ца на у по ступ ку по ре дов ном прав ном ле ку, а Вр хов ни ка са ци о ни суд 
при хва ти раз ло ге ко је је дао суд ре дов ног прав ног ле ка, у обра зло же њу пре су де ће се огра-
ни чи ти на упу ћи ва ње на те раз ло ге. Ка да дру го сте пе ни суд од лу чу ју ћи о жал би стран ке 
про тив пр во сте пе ног ре ше ња, пра вил ном при ме ном за ко на сво јим ре ше њем од ба ци жал бу 
као не до зво ље ну, он да се зах те вом за за шти ту за ко ни то сти, из раз ло га ко ји се од но се са мо на 
по вре де за ко на учи ње не у пр во сте пе ном ре ше њу, не мо же за јед но са пр во сте пе ним ре ше њем 
по би ја ти и ре ше ње дру го сте пе ног су да, јер је у та квом слу ча ју прав но сна жност пр во сте пе-
ног ре ше ња на сту пи ла по са мом за ко ну и не за ви сно од по сто ја ња дру го сте пе ног ре ше ња о 
од ба ча ју жал бе као не до зво ље не. Због то га је под не ти зах тев за за шти ту за ко ни то сти од би јен 
као нео сно ван. Ви де ти:Оdluka VsK Kzz 1/83, J.Pa vli ca, M.Lu to vac, op.cit., str.605.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2016

103

ну од лу ку и од лу ку до не ту у по ступ ку по ре дов ном прав ном ле ку или са мо 
од лу ку до не ту у по ступ ку по ре дов ном прав ном ле ку и пред мет вра ти ти на 
по нов ну од лу ку ор га ну по ступ ка или на су ђе ње пр во сте пе ном или су ду 
дру гог сте пен; 2. пре и на чи у це ли ни или де ли мич но пр во сте пе ну од лу ку и 
од лу ку до не ту у по ступ ку по ре дов ном прав ном ле ку или са мо од лу ку до не-
ту у по ступ ку по ре дов ном прав ном ле ку52 или 3. са мо да утвр ди (кон ста ту је) 
по вре ду за ко на (уко ли ко усво ји зах тев за за шти ту за ко ни то сти ко ји је под нет 
на ште ту окри вље ног). У пр вом слу ча ју, уко ли ко суд вра ти пред мет на по нов-
но од лу чи ва ње, мо же на ре ди ти да се но ви по сту пак одр жи пред пот пу но 
из ме ње ним ве ћем, ка да се за осно ву узи ма ра ни ја оп ту жни ца или онај њен 
део ко ји се од но си на уки ну ти део пре су де. На по нов ном су ђе њу, суд је ду жан 
да из ве де све про це сне рад ње као и да рас пра ви сва пи та ња на ко ја му је 
ука зао Вр хов ни ка са ци о ни суд. На но вом глав ном пре тре су, стран ке мо гу 
ис ти ца ти но ве чи ње ни це и под но сти ти но ве до ка зе, а при ли ком до но ше ња 
но ве пре су де, суд је ве зан за бра ном пре и на че ња на ште ту оп ту же ног.

7. ЗА КЉУЧ НА Р А ЗМА ТРА ЊА И СУД СКА ПРАК СА  
(СТА ТИ СТИЧ КИ ПО ДА ЦИ) ВР ХОВ НОГ КА СА ЦИ О НОГ СУ ДА

Ре фор ма кри вич ног про це сног за ко но дав ства у Ср би ји је об у хва ти ла и 
прав не ле ко ве. Од свих прав них ле ко ва, мо же се ре ћи да је зах тев за за шти-
ту за ко ни то сти, као ван ред ни прав ни лек пре тр пео нај ве ће про ме не, од ко јих 
не ке отва ра ју из ве сна спор на пи та ња, на ко ја је у ра ду већ ука за но. Осим 
са мих нор ма тив них из ме на, у ам би јен ту ве ли ких но ви на, ва жна је сва ка ко 
и суд ска прак са ко ја за слу жу је по себ ну па жњу. Што се ти че суд ске прак се 
Вр хов ног ка са ци о ног су да, за по те бе овог ра да су об ра ђе ни ста ти стич ки 
по да ци од по чет ка при ме не ва же ћег За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку од 15. 
ја ну а ра 2012. го ди не у пред ме ти ма у ко ји ма по сту па ту жи ла штво по себ не 
над ле жно сти, а од 01.10.2013. го ди не у свим кри вич ним по ступ ци ма, до 
01.04.2015. го ди не. Уку пан број ста ти стич ки об ра ђе них од лу ка у ве зи са 
под не тим Зах те вом за за шти ту за ко ни то сти у на ве де ном пе ри о ду је био до-
сту пан на зва нич ном сај ту Вр хов ног Ка са ци о ног су да.53 Од лу ке об ра ђе не у 

52 У слу ча ју да ор ган по ступ ка ко ји је од лу чи вао о ре дов ном прав ном ле ку ни је био 
овла шћен пре ма ЗКП-у да от кло ни по вре ду ко ја је учи ње на у по би ја ној од лу ци или у по ступ-
ку ко ји је прет хо дио ње ном до но ше њу, а по раз ма тра њу и усва ја њу зах те ва за за шти ту за-
ко ни то сти ко ји је по диг нут у ко рист окри вље ног на ђе да је зах тев осно ван и да је по треб но 
уки ну ти или пре и на чи ти по би ја ну од лу ку ра ди от кла ња ња учи ње не по вре де за ко на, у том 
слу ча ју ће уки ну ти или пре и на чи ти по би ја ну од лу ку до не ту у по ступ ку по ре дов ном прав-
ном ле ку иа ко њом ни је учи ње на по вре да за ко на.

53 http://www.vk.sud.rs/sr/so lr-se arch-pa ge/re sults?co urt_type =vk s&mat ter=_no ne&re gi-
strant=_no ne&su bject_num ber=&da te_from%5Bda te%5D=&da te_to %5Bda te%5D=&keywords= 
&phra se=&sor ting=by_da te_down&re di rec ted=213&le vel=0&re sults=10 
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на ве де ном пе ри о ду (укуп но 288) су: 145 пре су да ко јом се зах тев за за шти-
ту за ко ни то сти од би ја (ЈТ – 2; бра ни лац – 143); 56 пре су да ко јим је зах тев 
за за шти ту за ко ни сто сти усво јен (11 утвр ђу ју ћих, 20 уки ну то, 24 пре и на-
че но) (35 – ЈТ, 18-бра ни лац) и 87 ре ше ња о од ба ци ва њу (22 не бла го вре ме ни, 
12 под не ти од стра не окри вље ног, 1 не ма ни пот пи са ни пе ча та, 3 под не та 
од стра не пу но моћ ни ка оште ће ног, 2 по де не та од стра не оште ће ног, 1 од у-
ста нак од зах те ва до до но ше ња од лу ке су да о зах те ву, 2 под не та од стра не 
бра ни о ца пре сту па ња на сна гу ЗКП 1.10.2013, 2 зах те ва од ба че на јер су 
под не ти од стра не бра ни о ца по ста вље ног по слу жбе ној ду жно сти, 1 од ба чен 
као не до зво љен јер је од лу ком Устав ног су да кон ста то ва на по вре да пра ва 
на прав ну си гур ност и по ни ште на пре су да апе ла ци о ног су да (ис кљу чу ју се), 
1 зах тев од ба чен јер ни је од зна ча ја за пра вил ну или ујед на че ну при ме ну 
пра ва, 3 зах те ва од ба че на јер ни је ис ко ри шћен ре дов ни прав ни лек, 1 зах тев 
од ба чен јер се под но си лац од ре као пра ва на жал бу, оста ли зах те ви су од ба-
че ни из раз ло га не про пи сне са др жи не зах те ва). Оно што је по себ но ин те ре-
сант но је то да су све од лу ке ко ји ма се зах тев за за шти ту за ко ни то сти од ба-
цу је обра зло же не, иа ко пре ма За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку (члан 487. 
став 2) обра зло же ње мо же да из о ста не. Ова кво по сту па ње Вр хов ног ка са-
ци о ног су да је ја ко до бро јер пра во на обра зло же ну од лу ку има ко рен у 
јед ном оп шти јем на че лу Кон вен ци је, а то је на че ло ко је по је дин ца шти ти од 
про из вољ но сти и због то га од лу ка су да тре ба да са др жи раз ло ге ко ји су до-
вољ ни да од го во ре на су штин ске аспек те чи ње нич не и прав не, суп стан ци-
јал не или про це ду рал не ар гу мен та ци је стра на ка у спо ру54 Што се ти че од-
лу ка до не тих по во дом зах те ва за за шти ту за ко ни то сти у по ступ ци ма за 
де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла, у на ве де ном пе ри о ду до не то је укуп но 8 
од лу ка, од ко јих јед на пре су да ко јом се зах тев усва ја, три пре су де ко ји ма се 
зах тев од би ја и че ти ри ре ше ња ко ји ма се зах тев од ба цу је.

За ве о ма крат ко вре ме (ис тра жи вач ки пе ри од) од са мог по чет ка при ме-
не ва же ћег За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, прак са је ве о ма бо га та, ка ко у 
кван ти та тив ном, та ко и у ква ли та тив ном сми слу ка да је у пи та њу од лу чи-
ва ње о зах те ву за за шти ту за ко ни то сти. За оче ки ва ти је да ће суд ска прак са 
вре ме ном да ти од го во ре и на пи та ња ко ја су у ра ду иден ти фи ко ва на као 
по тен ци јал но спор на и от кло ни ти евен ту ал не не до у ми це у ве зи са ана ли зом 
нор ма тив них ре ше ња. Има ју ћи у ви ду ве ли ке но ви не ко је су уве де не у ве зи 
са Зах те вом за за шти ту за ко ни то сти, суд ска прак са ће мо ра ти да бу де ве о ма 
опре зна, тим пре јер се ра ди о ван ред ном прав ном ле ку као по след њој бра-
ни за ко ни то сти од лу ка и рад њи у кри вич ном по ступ ку.

54 Ви де ти: Ru iz To ri ja v. Spain, Ap pli ca tion no. 18390/91, Stras bo urg 09 De cem ber 1994, http://
hu doc.ec hr.co e.in t/ap p/con ver sion/pdf /?li brary=EC HR&id =001-57909&fi le na me=001-57909.pd f 
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Re qu est for Pro tec tion of Le ga lity

Аbstract: The aut hor of this work, at ten tion to the re qu est for pro tec tion of 
le ga lity as an ex tra or di nary le gal re medy which has sig ni fi cantly mo di fied the la test 
Co de of Cri mi nal Pro ce du re (2011). This ex tra or di nary re medy is an in stru ment 
that en su res the ru le of law in cri mi nal pro ce e dings and the dam is a kind of le ga-
lity and con sti tu ti o na lity of the ac ti ons and de ci si ons of the ju di cial aut ho ri ti es. 
As an im por tant mec ha nism to eli mi na tion of il le ga lity in cri mi nal pro ce e dings, 
in clu ding the il le ga lity in con nec tion with the exe cu ti on of evi den ti ary ac ti ons, 
the aut hor’s at ten tion to the analysis of po si ti ve so lu ti ons in our cri mi nal pro ce-
du ral le gi sla tion in con nec tion with a re qu est for pro tec tion of le ga lity and com-
pa red with cer tain com pa ra ti ve so lu ti ons. Spe cial at ten tion is de vo ted to cer tain 
con ten ti o us is su es re gar ding this ex tra o r di nary re medy, and ju ri spru den ce.

Key words: cri mi nal pro ce du re, evi den ce pro ce du re, le gal re me di es, the re qu est 
for pro tec tion of le ga lity.
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