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НА ЧЕ ЛО ПРА ВИЧ НОГ СУ ЂЕ ЊА  
И КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КА ЗНА ЊА  

ЈАВ НОГ ТУ ЖИ О ЦА*

Сажетак:Од на стан ка људ ског дру штва би ло је су ко ба ме ђу љу ди ма. 
Од у век је би ло и не ког по ступ ка за ре ша ва ње тог су ко ба. На стан ком др жа-
ве тај по сту пак до би ја од ре ђе ну прав ну фор му, са гла сну ак ту ел ним усло ви ма 
и по тре ба ма дру штва. Та ко је на стао кри вич ни по сту пак као ин стру мент 
ре ша ва ње су ко ба ме ђу чла но ви ма дру штва. У са вре ме ном дру штву основ-
на функ ци ја кри вич ног по ступ ка је у су шти ни оста ла иста , али тре ба да 
бу де у са гла сно сти са са вре ме ним усло ви ма, по тре ба ма и прин ци пи ма из-
ра же ним кроз основ на на че ла по ступ ка. Је дан од нај зна чај ни јих но ви на на 
том пла ну у на шем кри вич ном за ко но дав ству је на че ло пра вич ног по сту па-
ња ко ји тре ба да бу де из раз са вре ме них тен ден ци ја и схва та ња кри вич ног 
по ступ ка. Ме ђу тим, не ма је дин ства око де фи ни са ња тог пој ма и од ре ђи-
ва ња фак то ра ко ји ути чу на ње го ву ре а ли за ци ју. Прак тич но, ско ро сви 
ин сти ту ти кри вич ног по ступ ка ути чу у ма њој или ве ћој ме ри на оства ре-
ње на че ла пра вич ног по сту па ња у кри вич ном по ступк . Ап страк ну ранг 
ли сту је не мо гу ће по ста ви ти. Ко ји ин сти тут ка кав за чај има, за ви си од 
кон крет ног слу ча ја. У сва ком слу ча ју, прав ни ин сти ту ти ко ји се од но се на 
отва ра ње и спро во ђе ње ис тра ге су од ве ли ког зна ча ја. Прав на на че ла се не 
оства ру ју са ма од се бе. Њих ожи вља ва ју љу ди ко ји их спро во де. Ква ли тет 
њи хо вог ожи во тво ре ња у бит ној ме ри за ви си од струч ног зна ња, са ве сно-
сти, оп ште кул ту ре и дру гих су бјек тив них фак то ра ли ца ко ја их спро во де. 
Због то га, у ра ду раз ма тра мо је дан ком плекс пи та ња од на да све ве ли ке 
ва жно сти са аспек та ефи ка сног оста ва ре ња оп ту жног на че ла (тј. су зби-
ја ња кри ми на ли те та) и пра вич ног по сту па ња са ли ци ма сум њи вим да су 
учи но ци кри вич них де ла: криминалистичкo образовањe јав них ту жи ла ца. 

* Рад је по све ћен про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ чи ји је но си лац 
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Кључнеречи:Кри вич ни по сту пак, пра вич но по сту па ње, кри ми на ли-
сти ка, јав ни ту жи лац. 

I НЕ КА ОП ШТА ПИ ТА ЊА И ПО ЈАМ НА ЧЕ ЛА  
ПРА ВИЧ НО СТИ

1. УНУ ТРА ШЊЕ ТЕН ЗИ ЈЕ КРИ ВИЧ НОГ ПО СТУП КА  
КАО ФАК ТОР РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ФУНК ЦИ ЈЕ И ЦИ ЉЕ ВА  

КРИ ВИЧ НОГ ПО СТУП КА

У са вре ме ном кри вич ном по ступ ку мо гу се уо чи ти зна чај не уну тра шње 
тен зи је ко је бит но ути чу на за ко но дав ца у ре а ли за ци ји функ ци је и ци ље ва 
кри вич ног по ступ ка, па и на че ла пра вич ног по сту па ња. 

1.1. „Кла сич на“ тен зи ја из ме ђу ефи ка сно сти  
и за шти те пра ва уче сни ка у по ступ ку

Са вре ме ни кри вич ни по сту пак је зна ча јан ин тру мент за шти те дру штва 
од кри ми на ли те та, али он тре ба да бу де и зна ча јан ин тру мент за шти те људ-
ских пра ва уче сни ка у по ступ ку. Са ра стом и по ја вом но вих опа сних об ли ка 
кри ми на ли те та све су ја чи зах те ви за за шти ту дру штва, али исто та ко и зах-
те ви за све ве ћим сте пе ном за шти те људ ских пра ва у кри вич ном по ступ ку. 
Ови су прот ста вље ни зах те ви иза зи ва ју уну тра шњу тен зи ју, уну тра шњу 
про тив реч ност кри вич ног по ступ ка. Она про ис ти че из са ме уну тра шње 
струк ту ре по ступ ка , и у су шти ни на ста је из зах те ва да се исто вре ме но и у 
це ло сти ре а ли зу ју све три основ не про це сне функ ци је: оп ту жба, од бра на и 
пре су ђе ње. За да так по ступ ка је да се сва ки учи ни лац кри вич ног де ла го ни 
и ка зни, а са дру ге стра не, да се не го ни и не ка зни ни је дан не вин чо век. То 
је про тив реч ност из ме ђу ефи ка сно сти по ступ ка и очу ва ња пра ва уче сни ка 
у по ступ ку. За кри вич ни по сту пак је, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ка рак те-
ри сти чан ин фор ма ци о ни (до ка зни) де фи цит. По тен ци ра ње ефи ка сно сти, тј. 
да се го ни и ка зни сва ки кри вац и у том ци љу при ба ви по тре бан до ка зни 
ма те ри јал до во ди до огра ни ча ва ње пра ва уче сни ка у по ступ ку, па чак и до 
из ве сног бро ја осу да не ви них. На су прот то ме, ако је на гла сак на за шти ти 
пра ва и сло бо да и лич ност уче сни ка у по ступ ку, при ли чан број ствар них 
кри ва ца мо же оста ти не ка жњен. Ја вља се, да кле, на пе тост из ме ђу прав не 
си гур но сти и пра вед но сти. Прав на си гур ност зна чи у овом кон тек сту лич ну 
сло бо ду, сло бо ду раз во ја лич но сти. Пра вед ност зна чи вред но ва ње чо ве ка 
на осно ву ње го вих де ла (тј. пре ма учи ње ном кри вич ном де лу) у од но су на 
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вред но сни си стем дру штва. Пра вед ност и прав на си гур ност су че сто у су ко-
бу. Ре ше ње овог су ко ба је јед но од нај те жих за да та ка за ко но дав ца. Он за ви си 
увек од оп штих дру штве них од но са у да том мо мен ту. На ћи ре ше ње ко је би 
пот пу но за до во љи ло и је дан и дру ги зах тев ни је мо гу ће. Прав на си гур ност 
тра жи што је мо гу ће ли бе рал ни ји по сту пак, а пра вед ност што ри гид ни ји. 
Што је по сту пак ри гид ни ји, то ће би ти сфе ра по је дин ца ви ше огра ни че на, 
ис ход по ступ ка пред ви дљи ви ји и би ти ве ћи сте пен за шти те дру штва од 
кри ми на ли те та. Кра так по глед на исто ри ју по ступ ка от кри ва, да ова „ста ра 
про тив реч ност“ и тен зи је ко је из ра жа ва, ни кад ни су у пот пу но сти и прин-
ци пи јел но ре ше ни. На њих су то ком исто риј ског раз во ја по ступ ка на ла же на 
са мо спе ци фич на ком про ми сна ре ше ња у ко ји ма су пре ваг ну ли час јед ни, 
час дру ги еле мен ти, у за ви сно сти од вла да ју ћих дру штве них од но са, тра-
ди ци је, мен та ли те та и сл. Би ло је пе ри о да ка да је на га ла сак био на про го ну 
и ка жња ва њу свих учи ни ла ца, ма кар и по це ну пот пу ног не ги ра ња пра ва 
оп ту же них (нпр. ин кви зи тор ски по сту пак), а има и та квих пе ри о да у ко ји ма 
у пр ви план из би ја ју основ на пра ва гра ђа на, уз при хва та ње ри зи ка да ће због 
то га из ве стан број ствар них кри ва ца из бе ћи ка зну (са вре ме ни оп ту жни по-
сту пак у ли бе рал ним де мо кра ти ја ма). То се знат но од ра жа ва на по ло жај 
окри вље ног то ком це лог по ступ ка, а по себ но у ис тра зи. „Исто риј ски мо де-
ли ука зу ју на успо не и па до ве. Ак ту ел на по зи ци ја осум њи че ног у ис тра зи је 
мно го по вољ ни ја у од но су на исто риј ске мо де ле кри вич ног по ступ ка“.1

1.2. Тен зи ја из ме ђу ра сту ћих зах те ва и по тре бе за шти те дру штва  
од кри ми на ли те та и исто вре ме ног пeрманeнтног огра ни ча ва ња  

др жав не при ну де у ње го вом су зби ја њу

У зе мља ма у тран зи ци ји, као што је и на ша, до шло је до не по вољ них 
про ме на у оби му и струк ту ри кри ми на ли те та, што из и ску је по ве ћа ни сте пен 
ефи ка сно сти по ступ ка. Исто вре ме но из град ња прав не др жа ве је би ла скоп-
ча на са при хва та њем ме ђу на род них до ку ме на та ко ји сво јим гран ци јал ним 
од ред ба ма огра ни ча ва ју ефи ка сност от кри ва ња кри вич них де ла, про це су-
и ра ње њи хо вих из вр ши ла ца и из ри ца ње кри вич них санк ци ја. По ред кла-
сич не „про тви реч но сти“ ја вља се да кле јед на но ва „про тив реч ност“, крак-
те ри стич на у пр вом ре ду за зе мље у тран зи ци ји , али и не са мо за њих (раст 
кри ми на ли те та и не га тив не про ме не ње не струк ту ре су гло бал на по ја ва). 
То је тен зи ја из ме ђу ра сту ћег кри ми на ли те та и пер ма нент ног огра ни ча-
ва ња др жав не при ну де у ње го вом су зби ја њу. 

1 И. Фе јеш, :По ло жај окри вље ног у ис тра зи у не ким исто риј ским мо де ли ма кри вич ног 
по ступ ка, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 4/2014. стр. 129. 

 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017



1.3. Тен зи ја из ме ђу по ра ста оби ма по сло ва на су зби ја њу  
кри ми на ли те та због ра ста кри ми на ли те та и зах те ва  

за сма ње њем „ценекоштањаправде“

 У нај но ви је вре ме се ја вља још јед на сна жна тен зи ја у кри вич ном по ступ-
ку. Еко ном ска кри за, не до ста так нов ца сна жно на ме ће зах тев за штед њом, 
али та ко, да за ко ни тост прав да и пра ва уче сни ка у по ступ ку оста ну са чу ва на. 

1.4. Тен зи ја из ме ђу зах те ва за бр зим али исто вре ме но  
те мељ ним по сту па њем

Гор ње про тив реч но сти да ље ком пли ку је зах тев да се про це су и ра ње 
осум њи че них мо ра ре а ли зо ва ти у бр зом, али ујед но те мељ но спро ве де ном 
по ступ ку. Исто вре ме но, ис ку ство по ка зу је су прот но: бр зо по сту па ње ре дов-
но иде на уштрб те ме љи то сти, 

Не спор но је да је је дан од ва жних зах те ва ко ји про ис ти чу из прин ци па 
пра вич ног по ступ ка, што је мо гу ће бр же по сту па ње. Ме ђу тим, бр зи на се не 
сме пре тво ри ти у бр зо пле тост, јер би се та да са упро шћа ва њем про це сних 
фор ми, се лек тив ног и огра ни че ног до ка зи ва ња и сл. по сту пак ла ко мо гао 
пре тво ри ти у су шту су прот ност пра вич ном по ступ ку. Упр кос опа сно сти ма 
по ква ли тет по сту па ња, бр зи на по ступ ка је ипак ја ко ва жна из нај ма ње два 
круп на раз ло га. Пр во, про те ком вре ме на се не ми нов но гу бе до ка зи. Дру гим 
ре чи ма, вре ме ра ди за учи ни о ца. Дру го, за ка сне ла прав да је нај го ра не прав да. 

Бр зо по сту па ње ни је ин те рес са мо окри вље ног, већ и дру штве не за јед-
ни це. Окри вље ном при па да прет по став ка не ви но сти, и јав ни је ин те рес да 
се та прет по став ка што пре ко нач но по твр ди и осум њи че ни осло бо ди сум-
ње, или опо врг не и да се утвр ди да по сто ји пра во и ду жно сти и др жа ве да 
при ме ни од ре ђе не санк ци је за за шти ту дру штва и по пра вља ње прав но сна-
жно осу ђе ног учи ни о ца. Пре на гла ша ва ње бр зи не по ступ ка, пре ви ше огра-
ни ча ва ња мо гућ но сти за из во ђе ње до ка за и сл. мо гу до ве сти до угро жа ва ња 
рав но прав но сти стра на ка, у пр вом ре ду прет по став ке не ви но сти окри вље ног. 
Та да је бр зи на по ступ ка у ди рект ној су прот но сти за зах те ви ма ко ји про из-
ла зе из на че ла пра вич ног по сту па ња. Због то га, ускла ђи ва ње бр зи не и те-
ме љи то сти постпка је вр ло сло жен за да так. 

Исто вре ме но, прин ци пи јел но ре ша ва ње свих ових тен зи ја је „не мо гу ћа 
ми си ја“ за са вре ме ног за ко но дав ца ко ји је при ну ђен на број не ком про ми се. 
На и ме, да ва ње пред но сти ре ша ва њу би ло ко јег аспек та из ло же них тен зи ја 
до во ди до не при хва тљи вих ре зул та та. Због то га се функ ци је по ступ ка из-
ра же не кроз основ на на че ла по ступ ка, мо ра ју бри жљи во из ба лан си ра ти 
та ко, да у сво јој укуп но сти огра ни ча ва ју ћи јед не дру ге оства ре пра вич но 
по сту па ње. До дат на те шко ћа је , да јед ном про на ђе на рав но те жа, ни је не ко 
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ста тич ко ста ње. Њу тре ба стал но пре и спи ти ва ти и на но во ус по ста вља ти 
са гла сно дру штве ним про ме на ма. 

2. НЕ КЕ СА ВРЕ МЕ НЕ ТЕН ДЕН ЦИ ЈЕ РАЗ ВО ЈА  
КРИ ВИЧ НОГ ПО СТУП КА

У зад њих не ко ли ко де се ти на го ди на мо гу се уо чи ти три, углав ном про-
тив реч не глав не тен ден ци је у кри вич ном по ступ ку. Јед на је ху ма ни за ци ја 
кри вич ног по ступ ка, тј. све ве ће ува жа ва ње људ ских пра ва. То се огле да у 
ја ча њу по зи ци ја од бра не у по ступ ку. Укљу чи ва ње бра ни о ца у по сту пак у 
ра ним фа за ма, пра во при су тво ва ња ис тра жним рад ња ма, ши ре ње пра ва 
пред ла га ња, ши ре ње пра ва уви да у спи се, по ве ћа на за шти та све до ка, итд. 
Ши ри се зна чај кон сен зу ал них еле ме на та (ра зни об ли ци на год бе са окри-
вље ним ко ји до во де до опра шта ња или знат ног сма ње ња ка зне) , по ја ва 
ра зних об ли ка ди вер зи је и сл. Дру га тен ден ци ја је баш су прот на. Ја ча ре-
пре сив ност и огра ни ча ва ње људ ских пра ва. Ис тра жни ор га ни до би ја ју пра-
ва на упо тре бу све ве ћег бро ја по себ них сред ста ва и рад њи (при слу шки ва ње, 
елек трон ско пра ће ње, при кри ве ни ислед ник и сл.) и у по гле ду све ши рег 
кру га кри вич них де ла. У то ку спро во ђе ња ових рад њи, у ру ке ор га на го ње ња 
до спе ва и ве ли ки број ра зних по да та ка, ка ко о осум њи че ном, та ко и тре ћим 
ли ци ма, што отва ра број на круп на пи та ња (се лек ци ја, чу ва ње, об ра да, ка-
сни ја упо тре ба, уни шта ва ње итд.). У том скло пу је и тзв.“зе ро то ле ран ци ја“. 
Овај но ви кри ми нал но по ли тич ки тренд је по те као из САД, и на шао је след-
бе ни ке и у Евро пи. По то ме, ор га ни го ње ња од мах ка жња ва ју и нај сит ни је 
пре сту пе. У не ким аспек ти ма до ла зи до про ме не схва та ња пре зумп ци је 
не ви но сти и пре ба ци ва ња те ре та до ка зи ва ња са ту жи о ца на окри вље ног. У 
ма те ри јал ном кри вич ном пра ву уоч љи ва је тен ден ци ја по ве ћа ња про пи са них 
ка зни, стро же ка жња ва ње по врат ни ка и сл. 

Тре ћа тен ден ци ја је све ве ће на гла ша ва ње еко но мич но сти по ступ ка. 
Док је јед но вре ме у пред њем пла ну би ла за шти та пра ва окри вље ног, у зад-
њих два де се так го ди на, све је ве ћи на гла сак на ефек тив но сти по ступ ка, тј. 
на за шти ти бу џе та. Све је ве ћи ути цај „це не ко шта ња прав де“ на струк ту ру 
кри вич ног по ступ ка. Оп шта је тен ден ци ја у све ту знат но по ве ћа ња бро ја 
кри вич них пред ме та. Та ко ђе је оп шта тен ден ци ја бес па ри це у др жав ним 
ка са ма. При род на по сле ди ца то га су на сто ја ња да се пра во суд ни ор га ни 
рас те ре те уво ђе њем по јед но ста вље них об ли ка по ступ ка, ја ча њем кон сен-
зу ал них еле ме на та по ступ ка, ра зним об ли ци ма ди вер зи је и сл. 

Рав но те жу ме ђу свим су прот ста вље ним ин те ре си ма тре ба да на ђе за ко-
но да вац и прак са у устав ним окви ри ма. Јед но стра но фор си ра ње ефек тив но сти, 
ко је се уо ча ва у зад ње вре ме код нас, не за до во ља ва овај зах тев јер је ху ман и 
фер по сту пак би тан еле мент прав не др жа ве. И по ред тен ден ци је све оп ште 
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гло ба ли за ци је, не по сред но пре у зи ма ње стра них ис ку ста ва нај че шће ни је мо-
гу ће. У тим слу ча је ви ма на у ка тре ба да оце ни свр сис ход ност и на чи не мо гу ћег 
при ла го ђа ва ња ту ђих ис ку ста ва и ре ше ња до ма ћим усло ви ма и зах те ви ма.

3. ЕВО ЛУ ЦИ ЈА НА ЧЕ ЛА КРИ ВИЧ НОГ ПО СТУП КА

Основ на на че ла по ступ ка ни су ока ме ње на тво ре ви на, већ је то жи ва 
ма те ри ја ко ја је под ло жна про ме на ма. У ево лу ци ји основ них на че ла2 мо гу се 
ге не рал но за па зи ти две тен ден ци је. 

Јед на је тзв. „ин фла ци је основ них на че ла“3. То  се ис по ља ва у то ме да 
за кон ски тек сто ви, а на ро чи то тек сто ви те о рет ског ка рак те ра на бра ја ју све 
ве ћи број на че ла по ступ ка. Не ка од њих су ствар но но ва и ве зу ју се за не ке 
ста ди ју ме по ступ ка, док дру ги на ста ју из два ја њем не ких еле ме на та већ по-
сто је ћих на че ла у ви ду са мо стал ног на че ла (нпр. по себ но на че ло in du bio pro 
reo и ne mo te ne tur на ста ју из два ја њем из прет по став ке не ви но сти). 

Дру га тен ден ци ја је пот пу но су прот ног сме ра. Она на сто ји да су-
шитнско је згро свих про це сних на че ла кон цен три ше у је дан или два „су пер-
на че ла“4. Ова тен ден ци ја се ја вља одав но, али се до сад по ка за ла као ма ло 
успе шна. На и ме, кри вич ни по сту пак је то ли ко сло жен, де лу је та ко мно го 
фак то ра да је зах те ве ко ји се по ста вља ју у по гле ду ње го ве ор га ни за ци је и 
функ ци о ни са ња не мо гу ће са же ти у не ко ли ко су пер на че ла. И по ред то га и 
да нас су уоч љи ва на сто ја ња за ства ра ње есен ци јал них кон сти ту тив них на-
че ла по ступ ка. Та кви су да нас на че ло „пра вич ног по сту па ња“, кон цепт „кри-
вич ног по ступ ка у прав ној др жа ви“ и на че ло „јед на ко сти оруж ја“. 

3.1. На че ло пра вич ног су ђе ња

У кри вич но про це сној те о ри ји не по сто ји са гла сност о пој му, при ро ди 
и функ ци ја ма основ них про це сних на че ла уоп ште, па и о пој му и зна ча ју 
на че ла пра вич ног по сту па ња. Не ки га уоп ште не по ми њу, док дру ги сма тра ју 
да је оно „вр хов но“5 или „су пер“ на че ло са вре ме ног по ступ ка6. На че ло пра-

2 О ево лу ци ји основ них на че ла кри вич ног пра ва у европ ском кри вич ном пра ву ви де ти 
од лич ну мо но гра фи ју Kar sai, K.: Ala pel vi (r)evolució az európai büntetőjogban, Sze ged, 2015. 

3 На опа сно сти не кон тро ли са ног мно же ња на че ла упо зо ра ва ју Fenyve si-Her ke-Trem mel: 
Új magyar büntetöeljárás, Bu da pest-Pécs , 2004. 62. 

4 O то ме вишеFenyve si-Her ke-Trem mel: Új magyar büntetöeljárás, Bu da pest-Pécs , 200463. 
5 Та ко М. Шку лић ис ти че да се на че ло пра вич но сти“ у са вре ме ној на у ци кри вич ног 

про це сног пра ва не спор но сма тра нај ва жни јим , од но сно прак тич но су штин ским на че лом 
кри вич не про це ду ре“ (Шку лић, М.: Кри вич но про це сно пра во, Бе о град, 2011, стр. 83.)

6 У те о ри ји по сто ји и схва та ње да се у по гле ду на че ла пра вич ног су ђе ња“пр е мо же 
го во ри ти о јед ном сло же ном људ ском пра ву не го о прин ци пу кри вич ног по ступ ка“. Гру бач, 
М.:Кри вич но про це сно пра во, Бе о град, 2006, ст р . 257. 

Др Иштван И. Фе јеш, Начело правичног суђења и криминалистичка знања... (стр. 45–74)
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вич ног по сту па ња мно ги схва та ју као уни вер зал но на че ло чи ју са др жи ну 
чи не кла сич на основ на кри вич но про це сна на че ла. Тј. да је су шти ни збир 
кла сич них на че ла или „па кет„ основ них на че ла са вре ме ног евр оп ског стан-
дар да кри вич ног по сту па ња. Дру гим ре чи ма, оно је у су шти ни „мо за ик 
на че ло„ сло же но од број них по је ди нач них пра ва и оба ве за уче сни ка у по-
ступ ку7. Они у сво јој укуп но сти тре ба да обез бе де пра вич но по сту па ње. 
Прин цип по ште ног, пра вич ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка да нас мно ги 
сма тра ју основ ним кри вич но про це сним на че лом ко је је по ве за но са дру гим 
основ ним на че ли ма по ступ ка и са њи ма за пра во чи ни ускла ђе ну це ли ну у 
ко ју је сва ка ко укљу че на и по став ка о прав ној и про це сној јед на ко сти стра-
на ка, од но сно њи хо ве на чел но јед на ке про це сне мо гућ но сти оства ре ња про-
це сних пра ва ко ји им при па да ју. На че ло пра вич ног по сту па ња је но ви јег 
да ту ма, по ти че из ан гло сак сон ског по ступ ка. Ста ри ји кон ти не тал ни за ко ни 
и ау то ри га ни су по ми ња ли. На че ло пра вич ног во ђе ња по ступ ка или зах тев 
за фер по сту па њем је у евр оп ске про це ду ре про др ло за хва љу ју ћи прак си 
Евр оп ског су да за људ ска пра ва у Стра збу ру. Ње го ве број не пре су де се ба ве 
утвр ђи ва њем еле ме на та пој ма фер по сту па ња. Ана ли за прак се Европ ског 
су да за људ ска пра ва ука зу је на то да под пој мом фер по сту па ња Суд по ста-
вља стан дард та квог по сту па ња у ко ме се оста ва ру ју кла сич ни про це сно-
прав ни прин ци пи у њи хо вој укуп но сти. У осно ви, на че ло по ште ног или 
пра вич ног по сту па ња се са сто ји из спо ја еле ме на та дру гих ва жних на че ла 
кри вич ног по ступ ка али оно и са мо по се би има има по себ но зна че ње ко је 
се огле да у то ме да сва ка стран ка, а по себ но од бра на, има ју мо гућ ност да 
сло бод но рас по ла жу сво јим про це сним пра ви ма ко ја им се у по ступ ку га-
ран ту ју те да се по сту пак во ди та ко, да ње гов ис ход бу де за сно ван је ди но и 
ис кљу чи во на прав ним ар гу мен ти ма и чи ње нич ном ста њу ко је је то ком су-
ђе ња утвр ђе но на те ме љу ко рект но из ве де них до ка за и уз по што ва ње рав-
но прав но сти стра на ка у свим фа за ма по ступ ка. 

У са вре ме ној на у ци кри вич ног про це сног пра ва мно ги га сма тра ју не-
спор но нај ва жни јим, од но сно прак тич но су штин ским на че лом кри вич ног 
по ступ ка. Та кав ста тус је ово на че ло сте кло из два основ на раз ло га: са јед не 
стра не, усклка ђу је деј ство свих дру гих кри вич но про це сних на че ла у функ-
ци ји пра вич ног по сту па ња по кри вич ним пред ме ти ма. Са дру ге стра не, 
на гла ше но је из ра жен ње гов етич ки ка рак тер , а за са вре ме но и де мо крат ско 
кри вич но по сту па ње је ка рак те ри стич но стре мље ње да се у окви ру њих и 
у скла ду са њи хо вим од ред ба ма оства ре не са мо основ ни прав ни, већ и бит ни 
етич ки стан дар ди. Дру гим ре чи ма, те жи се да прав ни зах те ви исто вре ме но 
до ми нант но има ју и етич ку са др жи ну8. 

7 У те о ри ји је спор но ко ја су та пра ва и оба ве зе.
8 То на гла шва и Шку лић , М.: Кри вич но про це сно пра во, Бе о град, 2011, стр. 83 и след. 
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3.2. На че ло „јед на ко сти оруж ја“ у кри вич ном по ступ ку

То за пра во зна чи да стран ка ма тре ба обез бе ди ти јед нак про це сни по ло-
жај у кри вич ном по ступ ку, та ко да ни јед на стран ка по свом про це сном по ло-
жа ју (ску пу пра ва и ду жно сти ко ји ма рас по ла же) не бу де по вла шће на у од но су 
на дру гу стран ку. У су шти ни, оно зна чи да оп ту жба и од бра на у осно ви тре ба 
да има ју јед нак про це сно прав ни по ло жај. Сма тра се да гло ба ли за ци ја кри вич-
ног по ступ ка до во ди до по себ не ре ла ци је из ме ђу ефи ка сно сти по ступ ка и 
стре мље њу ка фер по сту па њу. Ипак, том пи та њу се при ла зи на раз ли чи те на-
чи не у за ви сно сти од кул тур них, исто риј ских и дру гих фак то ра. Не кад се ис-
ти че да је овај прин цип из ра жен кроз три основ не по став ке: јед на кост оруж ја, 
тј. сред ста ва ко ји ма стран ке рас по ла жу, јав ност по ступ ка и бр зи на про це ду ре. 
„Прин цип јед на ко сти оруж ја“ је у су шти ни по пу ла р на ва ри јан та пој ма пра-
вич ног по сту па ња или по ступ ка у прав ној др жа ви. Дру гим ре чи ма, у кри вич-
ном по ступ ку оп ту жба и од бра на тре ба да рас по ла же јед на ким „оруж јем“ тј. 
јед на ким про це сним мо гућ но сти ма за оста ва ре ње свог про це сног ин те ре са. 
Из „јед на ко сти оруж ја“ про ис ти че зах тев за пот пу ном јед на ко шћу стра на ка. 
То је ме ђу тим у пот пу но сти оства ри во са мо у гра ђан ском по ступ ку, где је по-
де љен те рет до ка зи ва ња ме ђу стран ка ма, и где пре су да мо же ути ца ти на да љу 
суд би ну стра на ка у ис тој ме ри. Јед на кост оруж ја не спор но има ве ли ки про-
це сно-тех нич ки зна чај, али тре ба има ти у ви ду су шти ну кри вич ног по ступ ка, 
а то је го ње ње учи ни ла ца кри вич них де ла. На то се на до ве зу је „ви шак“ пра ва 
на стра ни ор га на го ње ња ко ји бит но по ве ћа ва ју њи хо ве мо гућ но сти при ба-
вља ња до ка за, док су мо гућ но сти од бра не ма ње-ви ше сим бо лич не. По ред 
то га, ме ре про це сне при ну де су нај ин тен зив ни је про тив окри вље ног, но си о ци 
функ ци је јав ног про го на не сно се тро шко ве по ступ ка итд. Све то ука зу је да 
је зах тев за пот пу ну јед на кост оруж ја у ствар но сти не ре а лан због бит но раз-
ли чи тог про це сног по ло жа ја ко ји има ју стран ке у кри вич ном по ступ ку. 

По зи тив но је да зах тев за „јед на кост оруж ја“ ука зу је на зна чај пра ви-
ла fa vor de fen si o nis. Као и на то да је окри вље ни у под ре ђе ном по ло жа ју у 
од но су на др жав не ор га не. Са гла сно то ме, по сту пак тре ба да са др жи што је 
мо гу ће ве ћи број про це сних „по год но сти“ од бра ни ко ји ће би ти про тив тег 
др жа ви. На зна чај на че ла јед на ко сти оруж ја ука зу је не га тив на фор му ла ци ја 
:ор га ни по ступ ка не сме ју са мо вољ но огра ни ча ва ти пра ва од бра не. У су-
шти ни и „јед на кост оруж ја“ је збир ни по јам про це сних на че ла, слич но 
пој мо ви ма фер по сту па ња и по ступ ка у прав ној др жа ви . 

3.3. На че ло „по ступ ка у прав ној др жа ви“ 

Оно је раз ви је но у у пр вом ре ду у не мач кој прав ној те о ри ји. Под „прин-
ци пом прав не др жа ве“ се под ра зу ме ва да је:из вр ше но раз два ја ње др жав не 
вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску вр ше ње др жав не вла сти је ве за но 

Др Иштван И. Фе јеш, Начело правичног суђења и криминалистичка знања... (стр. 45–74)
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за за ко не и пра во уоп ште, пра ва гра ђа на огра ни ча ва ју др жав ну власт, гра-
ђа нин мо же тра жи ти за шти ту сво јих пра ва од не за ви сног су да. 

Не мач ка про це сно прав на те о ри ја по пра ви лу сма тра да се прин цип 
прав не др жа ве са сто ји из сле де ћих еле ме на та:

- пра во су ђе и ка жња ва ње су др жав ни мо но пол;
- суд пру жа аде кват ну за шти ту оства ре њу устав них пра ва;
- пра во на са слу ша ње од стра не су да;
- прин цип сра змер но сти;
- по сто ја ње до ка зних за бра на;
- по сто ја ње пре зумп ци је не ви но сти;
- огра ни че ње лич не сло бо де са мо на осно ву од лу ке су да;
- прин цип јав ног су ђе ња;
- пра во на бес плат ну прав ну по моћ;
- оба ве за су да да обра зло жи сво је од лу ке;
- пра во на прав ни лек;
- прин цип ne bis in idem;
- пра во на понaвљање по ступ ка. 

Из овог на бра ја ња је очи то да „су пер на че ла“ „по ступ ка у прав ној др жа-
ви“ и „пра вич ног по сту па ња“ има ју две бит не за јед нич ке цр те: об а су у 
су шти ни па ке ти, ка та ло зи (кла сич них) про це сних прин ци па, они су оли-
че ње ме ђу на род них стан да р да мо дер ног кри вич ног пра во су ђа, још тач ни је 
са др же ми ни мал не еле мен те европ ског пра во су ђа. 

Су штин ска раз ли ка је у сле де ћем: на че ло пра вич ног по сту па ња има у 
ви ду у пр вом ре ду аспект за шти те по је дин ца (у са гла сно сти са ан гло сак-
сон ским схва та њем пра ва), а кон цепт „по ступ ка у прав ној др жа ви“ на гла сак 
ста вља на огра ни че ње јав не вла сти и ње не за да ке (у сга ла сно сти са не мач-
ким схва та њем). Ова два пој ма има ју за пра во иден тич ну су шти ну и њи хо во 
прин ци пи јел но раз два ја ње прак тич но ни је мо гу ће, ни ти је по треб но. 

4. НА ЧЕ ЛО ПРА ВИЧ НОГ ПО СТУ ПА ЊА КАО ЉУД СКО ПРА ВО

Пра во на пра вич но су ђе ње је да нас људ ско пра во из ри чи то га ран то ва но 
чла ном 6 Евр оп ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма и основ ним сло бо да ма. 
Са гла сно то ме, сва ко то ком од лу чи ва ња о ње го вим пра ви ма и оба ве за ма 
или о кри вич ној оп ту жби про тив ње га, има пра во на пра вич но и јав но су-
ђе ње у ра зум ном ро ку, пред не за ви сним и не при стра сним су дом, обра зо ва-
ним на осно ву за ко на, а по том се по себ но утвр ђу је деј ство на че ла јав но сти, 
уз оста вља ње мо гућ но сти за од сту па ње од ње га из оправ да них раз ло га, као 
и прет по став ка не ви но сти и од ре ђе ни ми ни мум пра ва ко је мо ра има ти сва ко 

 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017



54

ли це про тив ко га се во ди кри вич ни по сту пак, а ко ја пред ста вља ју основ не 
еле мен те пра ва на од бра ну у кри вич ном по ступ ку. 

5. НА ЧЕ ЛО ПРА ВИЧ НОГ ПО СТУ ПА ЊЕ У НА ШЕМ ЗКП

На че ло по ште ног од но сно пра вич ног по сту па ња под тим на зи вом ду го 
ни је би ло из ри чи то фо р му ли са но у на шим за ко ни ци ма о кри вич ном по ступ-
ку. Ва же ћи За ко ник о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не у том по гле ду 
до но си зна чај ну но ви ну. У чла ну 1. став 1. из ри чи то про пи су је „за ко ни то и 
пра вич но“ спр о ве ђе ње по ступ ка. Но ни ка да још ни је би ло ова кве из ри чи те 
фо р му ла ци је, ни је би ло спор но да је на че ло пра вич ног по сту па ња ва жи ло и 
за наш кри вич ни по сту пак, шта ви ше да је по ло ги ци ства ри пред ста вљао 
јед но од нај ва жних на че ла кри вич не про це ду ре. Ње го во деј ство се у те о ри-
ји , пре све га, ве зу је за ши ро ко де фи ни сан скуп пра ва ко је има окри вље ни 
то ком кри вич ног по ступ ка, пре све га пра ва на „фер“ и брз по сту пак, по што-
ва ње свих ње го вих про це сних пра ва, по себ на пра ва ко ја му при па да ју то ком 
ње го вог са слу ша ња и ис пи ти ва ња све до ка, уви да у до ка зни ма те ри јал итд, 
а што је у оп штем сми слу по ве за но са пра ви ма са др жи ним у нај ва жни јим 
ме ђу на род ним до ку мен ти ма ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва. 

Еле мен ти пра ва на пра вич но су ђе ње про пи са ни у чла ну 6 Евр оп ске 
кон вен ци је о људ ским пра ви ма и основ ним сло бо да ма су у пот пу но сти пре-
не те у наш За ко ник о кри вич ном по ступ ку. И да то ни је слу чај, они би ва жи-
ли, као од ред бе ра ти фи ко ва ног ме ђу на род ног уго во ра, ко ји по Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је чи не део уну тра шњег прав ног по рет ка. По ред то га, и чи тав 
низ дру гих од ред ба За ко ни ка о кри вич но мом по ступ ка се мо гу сма тра ти 
сег мен ти ма на че ла пра вич ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка, од етич ког де-
фи ни са ње ци ља кри вич не про це ду ре као ску па пра ви ла са ци љем да „ни ко 
не вин не бу де осу ђен а да се учи ни о цу 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. За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку), до ни за 
дру гих од ред би од ко јих по се бан зна чај има ју: 

1. Пра ви ла о ми ни мал ним огра ни че њи ма пра ва окри вље ног, сход но 
ко ји ма пре до но ше ња прав но сна жне пре су де или ре ше ња о ка жња ва њу, 
окри вље ни мо же би ти огра ни чен у сво јој сло бо ди и дру гим пра ви ма са мо 
под усло ви ма ко је од ре ђу је За ко ник о кри вич ном по ступ ку;

2. Окри вље ном при па да прет по став ка не ви но сти, тј. да ће се сма тра ти 
не ви ним док се ње го ва кри ви ца не утвр ди прав но сна жном пре су дом су да. 
По ред су да за бра њу је се и свим дру гим су бјек ти ма пре ју ди ци ра ње кри ви це 
окри вље ног;

3. Пра ви ла ко ја се сма тра ју еле мен ти ма пра ва на од бра ну окри вље ног 
у кри вич ном по ступ ку;

Др Иштван И. Фе јеш, Начело правичног суђења и криминалистичка знања... (стр. 45–74)
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4. Пра ви ла о ду жно сти по у ча ва ња окри вље ног и дру гих уче сни ка у 
по ступ ку од стра не су да и дру гих ор га на по ступ ка о њи хо вим пра ви ма и 
по сле ди ца ма про пу шта ња не ке рад ње;

5. Пра ви ла о спро во ђе њу по ступ ка од стра не су да без оду го вла че ња и 
спре ча ва ње зло у по тре бе пра ва ко ја при па да ју уче сни ци ма у по ступ ку;

6. Пра ви ла о оба ве зи су да и дру гих ор га на да не при стра сно и све стра-
но раз мо тре до ка зе и са јед на ком па жњом утвр ђу ју чи ње ни це ко је иду у 
при лог и на ште ту окри вље ног. По ред ов де име но ва них, у еле мен те на че ла 
пра вич ног по сту па ња спа да ју и све дру ге од ред бе За ко ни ка о кри вич ном 
по ступ ку ко је су у функ ци ји ње го вог пра вич ног во ђе ња. 

II. КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КА ЗНА ЊА ЈАВ НОГ ТУ ЖИ О ЦА  
У ФУНК ЦИ ЈИ ПРА ВИЧ НОГ СУ ЂЕ ЊА

1. ЗНА ЧАЈ И НЕО П ХОД НОСТ КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КИХ ЗНА ЊА

У кри вич ном по ступ ку јав ни ту жил лац има ши ро ка овла шће ња. Он је 
цен трал на лич ност и ру ко во ди лац кри ми на ли стич ки-управ ног пред ис тра-
жног по ступ ка и ис тра ге као де ла кри вич ног по ступ ка. У вр ше њу сво јих 
овла шће ња јав ни ту жи лац тре ба да до но си ва жне од лу ке. При то ме мо ра да 
се осло ни у пр вом ре ду на сво је струч но зна ње и са вест. Због то га је из у зет но 
ва жно да јав ни ту жи лац бу де струч но оспо со бљен на аде ква тан на чин. Да 
би од го вор но и успе шно мо гао оба ви ти сво је сло же не за дат ке мо ра рас по-
ла га ти од го ва ра ју ћим по зна ва њем, не са мо прав не ма те ри је, већ и кри ми на-
ли сти ке. Од то га за ви си у ко јој ме ри и на ка ка вом ква ли та тив ном ни воу ће 
мо ћи ко ри сти ти сво ја овла шће ња, а од че га да ље за ви си оства ре ње на че ла 
пра вич ног по сту па ња са окри вље ним и за ши та дру штва од кри ми на ли те та. 
Да кле, јав ни ту жи лац као do mi nus li tis пред ис тра жног по ступ ка и ис тра ге, 
мо ра рас по ла га ти ра зно вр сним и про ду бље ним зна њи ма из ра зних обла сти, 
да има ши ро ко оп ште обра зо ва ње и кул ту ру и ви со ке лич не ква ли те те. Зна чај 
кри ми на ли стич ких зна ња је још ви ше по рас тао от кад је це ло куп на ис тра га 
пре шла у над ле жност јав ног ту жи о ца

Струч но зна ње, уоп ште, да нас све ви ше до би ја на зна ча ју, јер стал но 
ра сте број ак тив но сти за ко је је по ред жи вот ног ис ку ства и оп ште кул ту ре 
нео п ход но и струч но зна ње. Да нас се мо же кон ста то ва ти да је за ефи ка сно 
су зби ја ње кри ми на ли те та нео п ход на вр хун ска струч на спре ма и при ме на 
на уч них до стиг ну ћа.9 

9 Све до 18-19. ве ка ни је тра же но не ко по себ но струч но зна ње за вр ше ње по сло ва кри-
вич ног про го на. Све  до фор ми ра ња спе ци ја ли зо ва них ор га на за вр ше ње по сло ва пра во су ђа 
и др жав не упра ве, са зна ва ње чи ње ни ца ве за них за кри вич на де ла вр ше но је на осно ву та да шње 



56

2. ОД НОС КРИ МИ НА ЛИ СТИ КЕ И  
ДРУ ГИХ НА УЧ НИХ ОБЛА СТИ

Кри ми на ли сти ка уоп шта ва ис ку ства у су зби ја њу кри ми на ли те та, раз-
ви ја но ва сред ства и ме то де, са ку пља, при ла го ђа ва, да ље раз ви ја и пре да је 
прак си на уч на до стиг ну ћа из ра зних дру гих на уч них обла сти, ра ди ко ри-
шће ња у пре вен тив ној или ре пре сив ној де лат но сти. Пре ко кри ми на ли сти ке 
про ди ру до стиг ну ћа при род но- тех нич ких и дру штве них на у ка у су зби ја ње 
кри ми на ли те та. Њи хо во укљу че ње у кри ми на ли стич ки ин стру мен та ри јум 
по ста је са раз во јем на у ке и тех ни ке све сло же ни ји за да так. Ин те гра ци ја са-
вре ме них, сло же них на уч них до стиг ну ћа зах те ва на уч но за сно ва ну адап та-
ци ју, а да ље раз ви ја ње и уса вр ша ва ње тих ме то да, на уч но за сно ва ну ис тра-
жи вач ку ак тив ност. Са вла ђи ва ње ових зна ња из и ску је све ви ше на по ра и 
вре ме на, али је то нео п ход но ра ди успе шног су зби ја ња кри ми на ли те та, осла-
ња ју ћи се на на уч ну ба зу. 

Је дан од раз ло га на стан ка кри ми на ли сти ке би ла је упра во по тре ба при-
ме не до стиг ну ћа при род них, тех нич ких и ху ма них на у ка у су зби ја њу кри-
ми на ли те та. По тре ба за при ме ном на уч них до стиг ну ћа има ла је ути цај и на 
уну тра шњу струк ту ру кри ми на ли сти ке. Ва жан кри те ри јум по де ле на так ти-
ку и тех ни ку се де лом за сни ва и не при ме ни ме то да и сред ста ва ко је су по ре-
клом из обла сти дру штве них, од но сно из при род них и тех нич ких на у ка. 

На осно ву ква ли та тив них и кван ти тав них показатељa мо же се из вр ши ти 
од ре ђе на ка те го ри за ци ја при род них и тех нич ких на у ка од ко је је кри ми на-
ли сти ка пре у зи ма ла ме то де и сред ства. 

У пр ву гру пу спа да ју нај ма ње вред не, слу чај не, аd hoc ве зе, ко јих је без-
број. Ре ла тив но че сто, али се ипак од слу ча ја до слу ча ја ко ри сте зна ња, нпр. 
ге о ло ги је, зо о ло ги је, ме та лур ги је, ен то мо ло ги је и сл. Онa се при ме њу ју у 
кри ми на ли сти ци без не ке по себ не адап та ци је. Пре ма ве шта ци ма се не по-
ста вља ју не ки по себ ни зах те ви. Тре ба да рас по ла жу зна њем ко је је до вољ но 
да да ју од го вор на по ста вље на пи та ња. 

У дру гу гру пу се мо гу свр ста ти на уч не обла сти чи ја се до стиг ну ћа ре-
дов но ко ри сте у кри ми на ли сти ци. Чвр ста ве за из гра ђе на са овим на у ка ма 
вр ши зна ча јан ути цај на обе стра не Та ко је нпр. дак ти ло ско пи ја би ла из вор-
но пред мет из у ча ва ња ана то ми је, али на овим са зна њи ма је из гра ђе на по-
себ на гра на кри ми на ли сти ке. При то ме, њу је кри ми на ли сти ка при ла го ди ла 
сво јим по тре ба ма, изgградила по се бан си стем и пра ви ла и вр ши ла на уч на 
ис тра жи ва ња за сво је по тре бе. Да нас су већ из ра ђе ни ау то ма ти зо ва ни си-

оп ште кул ту ре и жи вот ног ис ку ства. Те по сло ве су оба вља ли вој не је ди ни це ста цио ни ра не у 
твр ђа ва ма, пан ду ри, ноћ ни стра жа ри или дру го сла бо об у че но и пла ће но осо бље ло кал них 
ор га на. И јед ни и дру ги су би ли под јед на ко не спо споб ни за струч но оба вља ње по сло ва 
кри вич ног про го на. 

Др Иштван И. Фе јеш, Начело правичног суђења и криминалистичка знања... (стр. 45–74)



 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017

57

сте ми иден ти фи ка ци је на ба зи па пи лар них ли ни ја. У тра со ло ги ју су нпр. 
ин те гри са на ана том ска зна ња о сто па лу и тех нич ка зна ња о про из вод њи 
обу ће, у кри ми на ли стич ку ба ли сти ку, тех нич ка и ба ли стич ка зна ња о про-
из вод њи и ко ри шће њу ва тре ног оруж ја итд. 

Тре ћу гру пу чи не при род не и тех нич ке на у ке са ко ји ма је кри ми на ли-
сти ка у спе ци фич ној сим би о зи, јер по сто је не ка под руч ја ко ја се под јед на ко 
ве зу ју за и кри ми на ли сти ку и за не ку дру гу при род ну или тех нич ку на у ку. 
При ме на ових ме то да по пра ви лу зах те ва ви со ко струч но зна ње ко је се не 
мо же сте ћи из ван ма тич не на у ке. 

У кри ми на ли стич ком ра ду се сва ко днев но ко ри сте зна ња из хе ми је, 
фи зи ке, ма те ма ти ке, би о ло ги је (на ро чи то ми кро би о ло ги је), ин фор ма ти ке, 
аку сти ке. Као ре зул тат спе ци ја ли за ци је и на уч ног раз во ја, фор ми ра не су 
кри ми на ли стич ка хе ми ја, кри ми на ли стич ка фи зи ка, кри ми на ли стич ка би-
о ло ги ја, кри ми на ли стич ка ин фор ма ти ка и кри ми на ли стич ка аку сти ка.10 
Спе ци фич но је, да се у то ку кри ми на ли стич ког ра да, у за ви сно сти од ис пи-
ти ва ног објек та нај че шће мо ра ју ко ри сти ти ме то ди ра зних на уч них под руч ја 
(нпр. код фал си фи ко ва ња нов ца ана ли за па пи ра, бо ја, сред ста ва за фал си-
фи ко ва ње итд.). 

Све сло же ни ја зна ња на ме ћу по тре бу да се кри ми на ли стич кој еду ка-
ци ји ли ца ко ја уче ству ју у су зби ја њу кри ми на ли те та по све ти нај ве ћа мо гу-
ћа па жња. Јав ни ту жи лац не тре ба да за ме ни кри ми на ли стич ке ве шта ке, али 
тре ба да по зна је прин ци пе и вред но сти и мо гућ но сти по је ди них ме то да и 
сред ста ва да би мо гао пра вил но и ме ри тор но оце ни ти ствар ну вред ност 
при ба вље ног ма те ри ја ла. 

3. КРИ МИ НА ЛИ СТИ КА И КРИ ВИЧ НО ПРО ЦЕ СНО ПРА ВО

Ве за кри ми на ли сти ке и кри вич ног про це сног пра ва је еви дент на и оп-
ште по зна та. Ме ђу тим она је ду бља не го што се обич но ми сли. Без кри ми-
на ли стич ких за на ња те шко се мо же схва ти ти су шти на број них про це сних 
ин сти ту та, а са мим тим је оте жа на и њи хо ва пра вил на при ме на. На гла ше но 
ва жи и обр ну то. Ни ко не мо же би ти до бар кри ми на ли ста без по зна ва ња 
кри вич но прав них и про це сних нор ми. Основ ни прин ци пи кри вич ног про-
це сног пра ва има ју ка пи тал ни зна чај, не са мо са аспек та кри ми на ли стич ке 
те о ри је, већ и прак се. Основ но по ла зи ште у те о риј ском фун ди ра њу раз ли-
чи тих пре по ру ка и пра ви ла кри ми на ли сти ке је, да оне мо ра ју би ти у са гла-
сно сти са тим прин ци пи ма. Због то га, кад је реч о јав ном ту жи о цу, има ју ћи 

10 У по сто је раз ли чи ти на зи ви за та под руч ја у за ви сно сти од је зич ких и дру гих фак-
то ра, али то не ме ња су шти ну. 
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у ви ду ње го ве за ко ном уре ђе не функ ци је и овла шће ња, он без по зна ва ња 
кри ми на ли сти ке не мо же би ти ни до бар прав ник.11

Ва жан и сло жен за да так јав ног ту жи о ца је и ускла ђи ва ње кри ми на ли-
стич ких и кри вич но про це сно прав них пра ви ла у сва ко днев ној прак си. Кри-
ми на ли стич ки рад и про це сна ак тив ност се за сни ва ју на два раз ли чи та ми-
са о на про це са. Кри ми на ли сти ка на чи ње нич но-на уч ном, а про це сна на 
нор ма тив но –прав ном. Ова два ме то да тре ба ускла ди ти и на ћи им за јед нич-
ки име ни тељ. То ни је ни ма ло ла ко, јер се кри ми на ли сти ка ко ри сти раз ли-
чи тим ме то ди ма и сред стви ма ко је тре ба при ла го ђа ва ти већ по сто је ћим, 
фик сним про це сним нор ма ма. Ве ли ка прак тич на ва жност овог про бле ма се 
нај бо ље мо же ви де ти на сле де ћем при ме ру: јед но од про це сних прин ци па 
је да слу ча ју сум ње, чи ње ни це тре ба ту ма чи ти у ко рист окри вље ног (in du bio 
pro reo). Ме ђу тим, то не сме да ва жи и за кри ми на ли сту и ве шта ка ко ји тре ба 
да ра де са гла сно пра ви ли ма сво је стру ке и да објек тив но утвр ђу ју чи ње ни це, 
без об зи ра у чи ју су ко рист. 

На ро чи то је ва жна ве за из ме ђу кри вич ног про це сног пра ва и кри ми на-
ли стич ке так ти ке у по гле ду раз ра де нор ми и пре по ру ка ко је се од но се на 
лич на до ка зна сред ства. 

На кри ми на ли сти ку, по ред по зи тив но прав них про пи са, ути цај вр ши и 
суд ска прак са и то не са мо у ан гло сак сон ском прав ном си сте му. Он  се та ко ђе 
мо ра има ти у ви ду у прак тич ном ра ду. 

У број ним зе мља ма и ан гло сак сон ског и кон ти нен тал ног прав ног си-
сте ма из кри вич ног про це сног пра ва се из дво ји ло до ка зно пра во где је ве за 
кри ми на ли сти ке и кри вич ног про це сног пра ва нај о чи глед ни ја.12

Кад се рас пра вља о ве зи кри вич ног про це сног пра ва и кри ми на ли сти-
ке мо ра се ука за ти и на не ке не у рал гич не тач ке. Бр зи раз вој на у ка на ко је се 
осла ња кри ми на ли сти ка пер ма нент но ши ри мо гућ но сти от кри ва ња и до ка-
зи ва ња. За ко но дав ство, ме ђу тим, не пра ти тај тем по из ра зних раз ло га. Због 
то га, про це сно прав ни про пи си че сто огра ни ча ва ју или чак и спре ча ва ју 
ко ри шће ње но вих, ефи ка сних ме то да. Ти ме се оте жа ва ефи ка сан рад ор га на 
про го на на ро чи то у су зби ја њу вр ло опа сних са вре ме них ви до ва кри ми на-
ли те та као што је те ро ри зам, ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет, при вред ни кри-
ми на ли тет, еко ло шки кри ми на ли тет итд. 

Чвр ста ве за кри ми на ли сти ке и кри вич ног про це сног пра ва је, по при-
ро ди ства ри, дво смер на, што зна чи да и кри ми на ли сти ка тре ба да ути че на 
про це но пра во. Бо ја зан од мо гу ћих зло у по тре ба не сме да ко чи за кон ско 

11 Као што је ре као свет ски по знат струч њак Karl Pe ters, прав ник без зна ња кри ми-
на ли сти ке је са мо бле да фи гу ра. 

12 На уч на де ла из ове обла сти мо гу до при не ти раз во ју кри ми на ли сти ке оса вре ме њи-
ва њем ме то да оце не до ка за. У САД је то већ до ве ло до то га да се кри ми на ли стич ка зна ња 
из ла жу ве за на за си стем до ка зног пра ва. 

Др Иштван И. Фе јеш, Начело правичног суђења и криминалистичка знања... (стр. 45–74)
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при хва та ње са вре ме них сред ста ва. Онa тре ба ју би ти за ко ном дозвољенa уз 
нео п ход не кри вич но прав не и про це сно прав не ме ре за шти те од мо гу ћих 
зло у по тре ба и чу ва ња основ них пра ва гра ђа на.13

4. КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КА ЗНА ЊА У РА ЗНИМ ФА ЗА МА  
ПО СТУП КА ОТ КРИ ВА ЊА И ДО КА ЗИ ВА ЊА КРИ ВИЧ НИХ ДЕ ЛА

Ра ди успе шног оба вља ња сво је уло ге, ка ко у пред ис тра жном по ступ ку, 
та ко и ис тра зи, јав ни ту жи лац мо ра да вла да кри ми на ли стич ком так ти ком, 
тех ни ком и ме то ди ком. 

4.1. Пред ис тра жни по сту пак 

У пред ис тра жном по ступ ку је нај ви ше из ра же на по тре ба за кри ми на-
ли стич ким зна њем јав ног ту жи о ца . На ро чи то она ко је се од но се на стра те шко 
и так тич ко пла ни ра ња кри ми на ли стич ког ра да. Пла ни ра ње кри ми на ли стич-
ке ак тив но сти је од огром ног зна ча ја. План ски при ступ је га рант бр зог и 
ефи ка сног ра да на от кри ва њу и ра све тља ва њу кри вич них де ла и мо ра би ти 
за сту пљен од гло бал ног стра те шког пла ни ра ња па све до пла ни ра ња оба-
вља ња по је ди них опе ра тив но-так тич ких или ис тра жних рад њи. 

ОнО је „из раз кон цеп циј ског при сту па ор га на прет кри вич ног и кри-
вич ног по ступ ка и оно је не га ци ја сти хиј ског, спон та ног, ха о тич ног по сту-
па ња у спре ча ва њу, от кри ва њу и до ка зи ва њу кри вич них де ла.“14 Пла ни ра ње 
обез бе ђу је ве зу из ме ђу про шлог, са да шњег и бу ду ћег и омо гу ћа ва ра ци о-
нал но ко ри шће ње рас по ло жи вих људ ских и ма те ри јал них ре сур са. Са мо 
план ски спро во ђе на кри ми на ли стич ка ак тив ност има ре ал не из гле де на 
успех. Због то га је ефи ка сно су зби ја ње кри ми на ли те та не за ми сли во без пер-
ма нент ног пла ни ра ња на свим ни во и ма и од стра не свих су бје ка та спре ча-
ва ња и су зби ја ња кри ми на ли те та. 

Јав но ту жи ла штво тре ба да спро во ди пла ни ра ња и да ко ор ди ни ра пла-
ни ра ње дру гих су бје ка та. Јав но ту жи ла штво тре ба да бу де је дан глав них 
но си ла ца стра те шког пла ни ра ња кри ми на ли стич ке де лат но сти. Под ти ме 
се под ра зу ме ва гло ба лан при ступ у окви ру ко јег се ана ли зи ра ју кри ми на-
ли тет у це ли ни и по је ди не вр сте кри ми на ла, усло ви и узро ци њи хо вог на-
стан ка, по је ди ни ти по ви кри ми на ла ца, по сто је ће ме ре су зби ја ња и сл. Све 
у ци љу уо ча ва ња општх за ко но мер но сти и тен ден ци ја по је ди них об ли ка 
кри ми на ла и си стем ских сла бо сти у ор га ни за ци ји и спро во ђе њу кри ми на-

13 Та ко и, Кри во ка пић, Б.:Са вре ме не тен ден ци је у кри ми на ли сти ци, ЈРКК бр. 1/2001, 
стр. 51.

14 Си мо но вић, Б.:Кри ми на ли сти ка, Кра гу је вац 2004, стр. 37. 
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ли стич ке де лат но сти, ра ди њи хо вог от кла ња ња и из на ла же ња но вих ре ше-
ња, ка ко на пла ну ре пре си је та ко и пре вен ци је, и да би се по ве ћа ла укуп на 
ефи ка сност су зби ја ња кри ми на ла. Стра те шко пла ни ра ње је опе ра ци о на ли-
за ци ја про ак тив ног при сту па кри ми на ли те ту (тј. да се кри ми на ли тет спре-
чи, а не да се са мо ре а гу је на већ из вр ше на де ла). Њи ме се ства ра ју и усло ви 
за ефи ка сно пла ни ра ње раз ја шња ва ња по је ди них кри вич них де ла. 

Стра те шко пла ни ра ње под ра зу ме ва фор ми ра ње број них екс перт ских 
ти мо ва из ра зних обла сти на на ци о нал ном и ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу, 
обу ку ка дро ва за вр ше ње ана ли зе кри ми на ли те та (у це ло сти или по је ди них 
фор ми), ства ра ње ба зе по да та ка о кри вич ним де ли ма и њи хо вим ка рак те-
ри сти ка (ге о граф ска рас про стра ње ност и сл.), ба зе по да та ка о учи ни о ци ма, 
раз ви ја ње и ин ста ли ра ње софт ве ра ко ји омо гу ћа ва ју пре тра жи ва ње ба зе 
по да та ка по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма и њи хо ву ана ли зу, бан ку по да та ка 
о соп стве ним ре сур си ма, про гра ме пре вен ци ја као и план ско укљу чи ва ње 
гра ђа на у стра те шке про јек те пре вен ци је.15

Так тич ко пла ни ра ње пред ста вља си стем стан дар ди зо ва них ме то да и 
по сту па ка от кри ва ња и раз ја шња ва ња кон крет них кри вич них де ла. Пла ни-
ра ње се мо же од но си ти на кри ми на ли стич ку об ра ду у це ли ни и/или на пла-
ни ра ње по је ди них опе ра тив них и ис тра жних рад њи. Мо же да се од но си на 
пла ни ра ње прет кри вич ног по ступ ка, ис тра ге и пла ни ра ње глав ног пре тре са. 
Јав но ту жи ла штво тре ба да бу де ор ган ко ји има глав ну уло гу у пла ни ра њу 
те де лат но сти.

Ко о ор ди на ци о на функ ци ја јав ног ту жи о ца је од ве о ма ве ли ке ва жно сти. 
Мо же се ис по ља ва ти на раз ли чи тим ни во и ма. 

Мо же би ти ко ор ди на ци ја ра да ра зних ор га на (ин спек ци ја, ца рин ских 
ор га на, по ли ци је итд.) на пре вен тив нојде лат но сти. Пре вен тив на де лат ност 
је од огром ног зна ча ја у су зби ја њу кри ми на ли те та. Успе шност ове де лат но-
сти за ви си од број них фак то ра, из ме ђу оста лих и ор га ни за ци је те ак тив но-
сти. До бро ко ор ди ни ран рад мо же и та да до не ти ре зул та те ако се ула жу 
ре ла тив но скром на ма те ри јал на сред ства. По што на ше дру штво рас по ла же 
оскуд ним ре сур си ма у ту свр ху у од но су на обим и струк ту ру не га тив них 
дру штве них по ја ва, на гла ше но је ва жна до бра ор га ни за ци ја. Јав но ту жи ла-
штво тре ба да ор га ни зу је и ко ор ди ни ра раз не ме ре ко је пред у зи ма ју по је-
ди ни др жав ни и дру ги ор га ни и ор га ни за ци је ра ди пре вен ци је кри ми нал них 
по ја ва Те ме ре има ју слаб ефе кат ако се пред у зи ма ју по је ди нач но, не у са гла-
ше но са ме ра ма оста лих дру штве них су бје ка та. Јав ни ту жи лац тре ба да 
пла ни ра, ор га ни зу је и ко ор ди ни ра те ак тив но сти, да ор га ни зи ра ме ђу соб ну 
раз ме ну ис ку ста ва, ре зул та та итд. У јав но ту жи ла штво тре ба да се сли ва ју 

15 Де таљ ни је о стра те шком пла ни ра њу ви де ти: Си мо но вић, Б.:Кри ми на ли сти ка, Кра-
гу је вац 2004. стр. 32. -36. 

Др Иштван И. Фе јеш, Начело правичног суђења и криминалистичка знања... (стр. 45–74)



 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017

61

по да ци о спро во ђе њу ра зних ак ци ја. Ту жи ла штво тре ба да има пре глед це ло-
куп не ак тив но сти и са гла сно то ме да де ли по је ди нач не за дат ке ко ји су у са-
гла сно сти са ка рак те ром, овла шће њи ма и мо гућ но сти ма по је ди них су бје ка та. 

Ко ор ди на ци о на функ ци ја је исто та ко ва жна на по љу ре пре сив не ак тив-
но сти, тј. на от кри ва њу и ра све тља ва њу по је ди них кри вич них де ла и от кри-
ва њу њи хо вих учи ни ла ца. Кри ми на ли стич ки рад је раз ли вен у про сто ру и 
вре ме ну и оба вља ју га ра зни су бјек ти (по ли ци ја, ра зни дру ги др жав ни ор-
га ни, ин сти ту ци је, ве шта ци итд.). Уса гла ша ва ње ра да ових су бје ка та је од 
ве ли ке ва жно сти јер се та ко по ве ћа ва ефи ка сност, бр зи на и ква ли тет ра да. 
То убр за ва от кри ва ње и ка жња ва ње учи ни о ца, што има из у зет но ја ко пре вен-
тив но деј ство. На су прот то ме спор , не е фи ка сан рад је под сти цај по тен ци-
јал ним учи ни о ци ма кри вич них де ла да ре а ли зу ју сво је на ме ре, јер је ве ро-
ват но ћа от кри ва ња ма ла. Ко ор ди на ци ја је на ро чи то ва жна у слу ча ју те шких 
и сло же них кри вич них де ла. Та да је че сто нео п ход но ан га жо ва ње ве ћег 
бро ја ра зних др жав них ор га на и дру гих су бје ка та. У та квим слу ча је ви ма је 
ну жно да се це ло куп ном ак тив но шћу ру ко во ди из јед ног цен тра. Ту се вр ши 
пла ни ра ње и ода тле се ко ор ди ни ра, син хро ни зу је и усме ра ва рад свих уче-
сни ка. То прак тич но чи ни је дан чо век или ма ња еки па. Сви оста ли тре ба да 
из вр ша ва ју упут ства и за дат ке у окви ру сво јих овла шће ња и да под но се 
из ве шта је о оба вље ним рад ња ма и ре зул та ти ма. На тај на чин се обез бе ђу је 
је дин стве на, син хро ни зо ва на ак тив ност на ра све тља ва њу и до ка зи ва њу тих 
кри вич них де ла. 

Са вре ме ни ме то ди пла ни ра ња су на уч но фун ди ра ни и мо гу би ти вр ло 
ефи ка сни ако се при ме њу ју на аде ква тан на чин. Пла ни ра ње да нас под у пи-
ру и број ни но ви ме то ди за сно ва ни на ин фор ма тич кој тех но ло ги ји. Мре жно 
пла ни ра ње, ана ли за слу ча ја, кри ми на ли стич ко про фи ли ра ње, кри ми на ли-
стич ка кар то гра фи ја, ге о граф ски ин фор ма ци о ни си сте ми, ViC LAS си стем 
и сл. за сни ва ју се на ра чу нар са кој тех но ло ги ји и мо гу учи ни ти пла ни ра ње 
мно го бр жим и по у зда ни јим. 

У кри ми на ли стич ком ра ду, а на ро чи то у ак тив но сти пла ни ра ња ве о ма 
је ва жно и до бро по зна ва ње две нај ва жни је кри ми на ли стич ке те о ри је: те о-
ри је тра го ва и те о ри је иден ти фи ка ци је. 

Зна чај те о ри је тра го ва и са мих тра го ва је у то ме да се зна ња о кри вич ном 
де лу као до га ђа ју из про шло сти мо гу сте ћи њи хо вим про у ча ва њем. Без по зна-
ва ња за ко ни то сти и ме ха ни зма на стан ка тра го ва јав ни ту жи лац те шко мо же 
на ква ли те тан на чин оба вља ти сво је по сло ве. Без син те зе и по ве зи ва ње у 
је дин стве ну це ли ну, при ба вље не чи ње ни це ће би ти са мо го ми ла не по ве за-
них, не ис ко ри шће них по да та ка. Да кле, без по зна ва ње тра со ло ги је изо ста ће 
ре ле вант на оце на ствар не ин фор ма ци о не вред но сти про на ђе них тра го ва. 

Кри ми на ли стич ка тех ни ка бе ле жи ве ли ки на пре дак у по гле ду тех нич ких 
сред ста ва за от кри ва ње тра го ва, фик си ра ња из гле да ли ца ме ста (фо то граф ске 



62

тех ни ке, ске ни ра ње ли ца ме ста, ком пју тер ка си му ла ци ја, ком пју тер ско цр та ње 
ски це итд.), а на ро чи то у по гле ду кри ми на ли стич ког ве шта че ња тра го ва. Сви 
но ви ме то ди су ком пју те ри зо ва ни и ко ри сти се и дру га са вре ме на тех но ло-
ги ја. Ди ги та ли за ци ја омо гу ћа ва и бр зу раз ме ну по да та ка ка ко у зе мљи та ко 
и са ино стран ством. Ком пју те ри за ци ја омо гу ћа ва и сме штај на ма лом про-
сто ру и ла ко ру ко ва ње ве ли ким збир ка ма узо ра ка (ау то гу ма, тек сти ла, обу ће, 
оруж ја, ору ђа, бо ја итд.). 

По зна ва ње кри ми на ли стич ке ме то ди ке је ве о ма ва жна, јер она раз ра-
ђу је и кон кре ти зу је кри ми на ли стич ка зна ња и да је пре по ру ке у по гле ду 
от кри ва ња и до ка зи ва ња по је ди них кри вич них де ла (уби ства, кра ђе итд.) 
или по је ди них гру па кри вич них де ла (кри вич на де ла ма ло лет ни ка, при вред ни 
кри ми на ли тет итд). Та зна ња се на ро чи то до бро мо гу ис ко ри сти ти за пла-
ни ра ње прет кри вич ног по ступ ка и ис тра ге (на ко ја пи та ња тре ба до би ти 
од го во ре, ко је окол но сти тре ба утвр ђи ва ти, ка квим сред ствим, ко јим рад-
ња ма итд.). 

Те о ри ја иден ти фи ка ци је је та ко ђе од ка пи тал ног зна ча ја.16 Уоп ште ни је 
слу чај но да се кри ми на ли сти ка као на у ка фор ми ра исто вре ме но са по ја вом 
на уч них ме то да кри ми на ли стич ке иден ти фи ка ци је: фо то гра фи јом, ан тро ме-
три јом и дак ти ло ско пи јом. Без по зна ва ња 6 основ них по став ки кри ми на ли-
стич ке иден ти фи ка ци је17 те шко је за ми слив ква ли те тан рад јав ног ту жи о ца. 

За пред ис тра жни по сту пак од ве ли ког зна ча ја је и по зна ва ње ме то да 
иден ти фи ка ци је, г де је уоч љив раз вој би о ме триј ских ме то да у зад њих не ко-
ли ко го ди на. Стал но се уса вр ша ва ју и си сте ми за ау то мат ску иден ти фи ка ци ју 
на осно ву па пи лар них ли ни ја. Из гра ђе ни су си сте ми за пре по зна ва ње ли ка 
са по крет не или не по крет не сли ке, иден ти фи ка ци ја на осно ву гла са, ми ри са 
итд. Све ће се ви ше вр ши ти и код нас ДНК ана ли зе. У све ту се већ вр ше успе-
шни екс пе ри мен ти са ме то ди ма ре кон струк ци је ли ка на осно ву ДНК узор ка. 

4.2. Ис тра га

По ва же ћим За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, ис тра гу 
отва ра и во ди над ле жни јав ни ту жи лац. Са гла сност су да ви ше ни је по треб на. 

16 Не ки ау то ри (пре те ра но сим пли фи ци ра но) це лу кри ми на ли сти ку схва та ју као „на у ку 
о ин ди ви ду а ли за ци ји“.

17 То су: 1. Сва ко ли це или обје кат је иден тич но са мо са са мим со бом-за кон ин ди ви-
ду ал но сти; 2. сва ко ли це од но сно пред мет е раз ли ку ју од дру гих ли ца и пред ме та-за кон 
раз ли чи то сти; 3. иден ти тет је ре ла тив ног ка рак те ра, од но си се на одр еђе ни вре мен ски пе-
ри од и на од ре ђе на обе леж ја; 4. Обе леж ја се под ути ца јем ра зних фак то ра стал но ме ња ју; 
5. про цес про ме на обе леж ја ни је рав но ме ран; 6. Пе ри о де ди на мич них про ме на пре ки да ју 
пе ри о ди ре ла тив но ста бил ног ста ња ко ји омо гу ћа ва ју иден ти фи ка ци ју – о то ме ви ше ви де-
ти Fe ješ, I.: Sa vre me ni kri mi na li tet i do ka zno pra vo, No vi Sad, 2002, стр. 46 и да ље. 
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Ин сти тут ис тра жног су ди је је уки нут. Суд је при су тан у ис тра зи у ви ду 
су ди је за прет ход ни по сту пак, ко ји од лу чу је са мо о огра ни че њу пра ва и 
сло бо да гра ђа на и не при ку пља ви ше до ка зе ни по из у зет ку.18

У ис тра зи на ро чи то је ва жна ве шти на пла ни ра ња и так ти ке пред у зи-
ма ња по је ди них ис тра жних рад њи (нпр. од ре ђи ва ње ре до сле да са слу ша ња 
по је ди них уче сни ка у по ступ ку: окри вље ног, све до ка, ве шта ка, ста рих ли ца, 
де це, же на при пре ма так ти ке њи хо вог са слу ша ња итд.) . 

Кри ми на ли стич ка, пси хо ло шка ло гич ка и дру га зна ња су ве о ма по треб-
на и за оце ну ис ка за ових ли ца и де фи ни са ња ствар не ин фор ма ци о не вред-
но сти оних окол но сти ко је су са зна та од њих. 

Зна ња кри ми на ли стич ке так ти ке (и тех ни ке) су нео п ход на и за успе шно 
пла ни ра ње стра те ги је и так ти ке за сту па ња ту жбе у ка сни јим фа за ма по-
ступ ка. Без кри ми на ли стич ког зна ња јав ни ту жи лац не мо же пра вил но оце-
ни ти рас по ло жи ве до ка зе, ко ја је њи хо ва ствар на вред ност има ју ћи у ви ду 
сред ства и ме то де њи хо вог при ба вља ња, ни ти пра вил но про це ни ти ко је 
до ка зе тре ба да пред ло жи су ду. То се на ро чи то од но си на оце ну ма те ри јал-
них до ка за. Без по зна ва ња ме ха ни зма и за ко ни то сти на стан ка тра го ва, ме-
то да от кри ва ња и ве шта че ња те шко се мо же из ве сти пра вил но оце њи ва ње 
тих до ка за. У пу ној се ме ри ја вља и про блем оце не ре зул та та ве шта че ња. 
Оце на ве шта ко вог на ла за је јед на од не у рал гич них та ча ка кри вич ног по-
ступ ка, не са мо у од но су на суд, већ и јав ног ту жи о ца. Те те шко ће су на ро-
чи то из ра же не ка да је на лаз на ни воу ве ро ват но ће. Та кви на ла зи и ми шље-
ња су че ста због ни воа раз ви је но сти кон крет не на уч не обла сти, а би ће их 
све ви ше. Са вре ме на тех нич ка сред ства омо гу ћу ју ана ли зе на суб мо ле ку-
лар ном ни воу, где је све у ста њу ди на мич ке рав но те же, па и ве шта ков на лаз 
ну жно мо ра би ти на ни воу ве ро ват но ће. По зна ва ње ме то да кри ми на ли стич-
ких ве шта че ња у ве ли кој ме ри мо же по мо ћи да јав ни ту жи лац пра вил но 
оце ни на лаз и ми шље ње ве шта ка у ова квим слу ча је ви ма.19 Ова зна ња ће 
би ти све ва жни ја убу ду ће, јер је јед на од тен ден ци ја раз во ја кри ми на лист ке 
на по чет ку XXI ве ка да кри ми на ли стич ка тех ни ка по ла ко пре у зи ма при мат 
у од но су на дру ге гра не кри ми на ли сти ке. 

По но вом За ко ни ку, ма те ри јал ни услов отва ра ња ис тра ге је по сто ја ње 
осно ва сум ње. То је исти сте пен сум ње ко ји је по тре бан и за спро во ђе ње 
кри ми на ли стич ко-управ ног пред ис тра жног по ступ ка ко ји ни је део ис тра ге. 
По ЗКП из 2001, го ди не за отва ра ње ис тра ге би ла је по треб на осно ва на сум ња. 

18 Бр кић, С.: Кри вич но про це сно пра во II, Но ви сад, 2013. стр. 86. 
19 Ком пју тер ска тех но ло ги ја про ди ре у све сег мен те дру штва па и у до мен оце не до-

ка за. Раз ра ђу ју се те о рет ски ма те ма тич ки мо де ли за ком пју тер ску оце ну до ка за. О то ме 
ви ше:Fe ješ, I.:Sa vre me ni kri mi na li tet i do ka zno pra vo, No vi Sad, 2002. г. и Фе јеш, И.:При ме на 
ра чу на ве ро ват но ће у оце ни до ка за, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр . 
2/2014. ст р173-193. 
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То је био су штин ски, са др жин ски еле мент раз ли ко ва ња пред ис тра жног 
кри ми на ли стич ко-управ ног по ступ ка и суд ског кри вич ног по ступ ка. На том 
осно ву је кон стру и сан чи тав си стем. Кри ми на ли стич ко-управ ни прет кри-
вич ни по сту пак се по кре тао кад су се сте кли не ки на го ве шта ји (осно ви сум ње) 
да је мо жда из вр ше но кри вич но де ло. Кри ми на ли стич ка об ра да је спро во ђе-
на да би се осно ви сум ње по твр ди ли или ко нач но од ба ци ли. Он се прак тич но 
во дио док ни је утвр ђе но ко је учи ни лац. Кад се сте као до во љан до ка зни ма-
те ри јал ко ји кон кре ти зу је, по твр ђу је по чет ну сум њу, осно ви сум ње су пре-
ра ста ли у осно ва ну сум њу. То је у су шти ни сум ња пот кре пље на до ка зи ма. 
На осно ву њих је по ини ци ја ти ви овла шће ног ту жи о ца, ис тра жни су ди ја 
мо гао отво ри ти ис тра гу. 

По ва же ћем ЗКП, за по кре та ње ис тра ге тра жи се исти сте пен сум ње 
као за ак ти ви ра ње по ли ци је и јав ног ту жи о ца у пред ис тра жном кри ми на ли-
стич ко-управ ном по ступ ку. У тој фа зи, ко ја фор мал но ни је део ис тра ге, нај-
зна чај ни ју уло гу има по ли ци ја, а јав ни ту жи лац вр ши ру ко во де ћу функ ци ју. 
На овај по сту пак се на до ве зу је ис тра га ко ју во ди јав ни ту жи лац али су при-
сут ни и од ре ђе ни еле мен ти пред ис тра жног по ступ ка. По са да шњем За ко ни ку 
еле мен ти пред ис тра жног по ступ ка и ис тра ге се пре пли ћу и „прак тич но 
чи не је дан основ ни за јед нич ки ме ђу ста ди јум пре под но ше ња оп ту жни це“20. 
Ове две фа зе, ко је чи не при род ну це ли ну су ра ни је раз два ја не на осно ву раз-
ли чи тих сте пе на сум ње ко ји су би ли њи хо ва ма те ри јал на осно ва: кри ми на-
ли стич ко-управ ни прет кри вич ни по сту пак је во ђен док су по сто ја ли са мо 
осно ви сум ње (на го ве шта ји, прет по став ке о кри вич ном де лу), а ис тра га је 
отва ра на кад су се ти на го ве шта ји кон ре ти зо ва ли и пот кре пи ли до ка зи ма 
тј. фор ми ра на је осно ва на сум ња. По са да шњем ЗКП су штин ске ма те ри јал не 
раз ли ке из ме ђу пред ис тра жног по ступ ка и ис тра ге не ма. Не ма су штин ске 
раз ли ке ни у њи хо вој прав ној при ро ди и ор га на ко ји их спро во де. Због то га 
је њи хо во раз два ја ње ве штач ко, ба зи ра но на не ким фор мал ним еле мен ти ма. 
За ко но да вац се „на ро чи то тру дио да раз гра ни чи пред ис тра жи по сту пак 
од ис тра жног“,21 уме сто да их је спо јио у јед ну при род ну це ли ну и оштро 
раз гра ни чио од суд ског кри вич ног по ступ ка. 

По ва же ћем ЗКП, до вољ не су да кле са мо не ке сла бе ин ди ци је, на го ве-
шта ји да је мо жда учи ње но кри вич но де ло. Ова ко „ми ни ма ли стич ки“ про пи-
сан ма те ри јал ни услов оста вља ши рок ма не вар ски про стор јав ном ту жи о цу, 
али ујед но и зна чај но по ве ћа ва ње го ву од го вор ност, јер ви ше не ма ни ка квог 
суд ског кон трол ног ме ха ни зма и по де ле од го вор но сти са су дом. Овај ни зак 
сте пен до ка за но сти твор ци ЗКП об ја шња ва ју на сле де ћи на чин „Ова кво ре-
ше ње је ра зу мљи во има ју ћи у ви ду да ис тра га са да прак тич но за по чи ње 
пр вом до ка зном рад њом ко ја је пред у зе та, од но сно у ко јој је и сте пен сум ње 

20 Шку лић, М.: Ко мен тар ЗКП, Бе о град, 2007. ст р . 840-841. 
21 Бр кић, С.: Кри вич но про це сно пра во II, Но ви сад, 2013. стр. 86. 
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ка да је реч о из вр ши о цу, ни жи“.22 Ова ар гу мен та ци ја је до ста не у бе дљи ва. 
Ис тра га је и по ра ни јем ЗКП фак тич ки по чи ња ла пр вом до ка зном рад њом, 
али су би ли стро жи усло ви и про це ду ра отва ра ња ис тра ге, на кон че га су те 
рад ње мо гле би ти пред у зе те. Ова ко ни зак сте пен сум ње је од раз те жње за-
ко но дав ца да ис тра га по ста не ствар но фа за ис тра жи ва ња, а не са мо фа за у 
ко јој се по на вља ју до ка зи при ку пље ни у пред ис тра жном по ступ ку23. Ово и 
не ка дру га ре ше ња у но вој ис тра зи „са свим оправ да но су пред мет не ма ле 
кри ти ке јав но сти“24. 

По но вом ЗКП, јав ни ту жи лац тре ба са мо стал но да це ни (не ма суд ског 
кон трол ног ме ха ни зма) да ли по сто ји до вољ на сум ња („осно ви сум ње“) да 
је из вр ше но од ре ђе но кри вич но де ло или је не ко ли це учи ни лац кри вич ног 
де ла25. Сум ња је не са мо пред у слов по кре та ња кри вич ног по ступ ка „не го се 
као цр ве на нит и по кре тач ка сна га про вла чи кроз цео по сту пак“26 и има 
два ево лу ци о на прав ца у по ступ ку: по сте пе но осна же ње до из ве сно сти, а 
дру ги, по сте пе но сла бље ње и не ста ја ње. 

У ствар но сти, ра ди се о про це ни на осно ву пре ли ми нар не оце не чи ње-
ни ца да ли је „ве ро ват но ћа осу де на кон из во ђе ња до ка за у ис тра зи ве ћа од 
осло ба ђа ју ће пре су де“.27 Да би из во ђе ње окри вље ног на глав ни пре трес би ло 
оправ да но, нео п ход но је да ње го ва осу да бу де из ве сна. Ства ра ње чи ње нич-
не осно ве за ову прог но зу је при мар ни циљ ис тра ге. На кра ју ис тра ге мо ра 
би ти ве ро ват на осу да осум њи че ног28. Или обр ну то, ис тра га је до шла до 
свог кра ја кад је са ку пље на та ква ко ли чи на и ква ли тет до ка за. Мо ра се, да-
кле, до би ти од го вор на пи та ње, да ли при ба вље ни или за јед но са оче ки ва ним 
до ка зи ма мо гу убе ди ти суд да окри вље ног тре ба огла си ти кри вим. Да ли је 
то слу чај тре ба да це ни јав ни ту жи лац са ослон цем на сво је зна ње. Ако је 
од го вор не га ти ван, по сту пак тре ба об у ста ви ти.29

22 Бе љан ски-Илић-Ма јић: За ко ник о кри вич ном по ступ ку, Пред го вор, Бе о град, 2011. 
стр. 33. 

23 Илић-Ма јић-Бе љан ски-Тре шњев : Ко мен тар За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, Бео-
град. 2012. стр. 631. 

24 Бе ја то вић, С.:Кри вич но про це сно пра во, Бе о град , 2014 стр. 390. 
25 У кри вич ним пред ме ти ма сум ња се вр ло че сто ја вља ди фе рен ци ра но. Сум ња мо же 

би ти усме ре на на кри вич но де ло (in rem) или на учи ни ца (ad per so nam). Ме ђу тим, сум ња у 
по гле ду кри вич ног де ла је увек при мар на у од но су на сум њу о учи ни о цу. 

26 Fenyve si-Her ke-Trem mel:Új magyar büntetőeljárás, Bu da pest-Pécs , 2004. стр. 381 
27 OLG Nürn berg, StV 2010, 468, 469 , цит. код Put zke-Sche in feld:Stra fpro zes srecht, 

München, 2012. стр . 10. 
28 Put zke-Sche in feld: Stra fpro zes srecht, München, 2012. стр. 11
29 Не мач ка те о ри ја го во ри о „до вољ ним чи ње нич ним осно ва ма „ да је у пи та њу кри-

вич но де ло ко је се го ни по слу жбе ној ду жно сти. Дру гим ре чи ма, пре ма кри ми на ли стич ком 
зна њу чи ни се мо гу ћим да се ра ди о кри вич ном де лу ко ји се го ни ex ofo. Од го ва ра и из раз 
„по чет на сум ња“. Про ста прет по став ка ни је до вољ на јер би то био из раз са мо во ље. Ви де ти: 
Put zke-Sche in feld: Stra fpro zes srecht, München, 2012. стр. 10-11. 
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Ис тра гу јав ни ту жи лац по кре ће на ред бом. Про тив на ред бе о спр о во-
ђе њу ис тра ге не ма прав ног ле ка. На су прот де таљ но раз ра ђе ној и фор ма ли-
зо ва ној про це ду ри отва ра ња ис тра ге по ЗКПиз 2001. го ди не, по но вом ЗКП 
не ма суд ске кон тро ле отва ра ња ис тра ге. Ис тра га се ла ко по кре ће на ред бом 
јав ног ту жи о ца ка да су ис пу ње ни ми ни мал ни усло ви, а по ступ ка пре и спи-
ти ва ња осно ва но сти од лу ке о отва ра ња ис тра ге не ма30. На ве де но ре ше ње је 
„ви ше не го ди ску та бил но“31. Овим ре ше њем је из бег ну та сло же на про це ду-
ра суд ског одо бра ва ња отва ра ња ис тра ге, али сад јав ни ту жи лац сам сно си 
од го вор ност за отва ра ње, од но сно нео тва ра ње ис тра ге. 

Усло вља ва ње отва ра ње ис тра ге са мо не ким на го ве шта ји ма о мо гу ћем 
кри вич ном де лу и из о ста нак суд ске кон тро ле отва ра ња ис тра ге је зна чај но 
по гор ша ње за окри вље ног. Чим до не се на ред бу, јав ни ту жи лац мо же од мах 
при сту пи ти спро во ђе њу ис тра ге, јер она сту па од мах на сна гу. Јав ни ту жи-
лац мо же пред у зе ти све рад ње ко је сма тра по треб ним и при то ме сло бод но 
од ре ђу је кад ко ју рад њу из во ди. Он је сло бо дан у фор ми ра њу ис тра ге. Мо гу 
и мо ра ју се пред у зе ти све рад ње по год не и по треб не за утвр ђи ва ње чи ње-
нич ног ста ња. Од так тич ке про це не јав ног ту жи о ца за ви си ко је ће рад ње 
пред у зе ти у кон крет ном слу ча ју.32 На ток ис тра ге има ју ути цај и пра ва од-
бра не (да ва ње до ка зних пред ло га, ко ри шће ње ра зних дру гих пра ва). 

Са да шњи кон цепт ис тра ге по ка зу је бли ску срод ност са пред ис тра жним 
по ступ ком и по то ме да је са да мо гу ће во ди ти ис тра гу и про тив не по зна те 
осо бе.33 Ово ста вља под знак пи та ња ши ро ко при хва ће ну де фи ни ци ју кри-
вич ног по ступ ка као тро стра ног прав ног од но са. Ако је осум њи че ни не по-
знат, не до ста је је дан од про це сних су бје ка та. Та ко се тро стра ни прав ни од-
нос из ме ђу но си ла ца три основ не про це сне функ ци је су да, ту жи о ца и окри-
вље ног, не мо же фор ми ра ти.34 Ово иде у при лог те зи да је би ло мно го бо ље 
да се пред ис тра жни по сту пак и ис тра га об је ди ње не у је дин ствен кри ми на-
ли стич ко –управ ни по сту пак под вођ ством јав ног ту жи о ца а суд ски кри вич-
ни по сту пак био ја сно и оштро се па ри ран. 

У ис тра зи се при ку пља ју у пр вом ре ду до ка зи и по да ци ко ји су по треб-
ни да би јав ни ту жи лац мо гао од лу чи ти да ли ће се по ди ћи оп ту жни ца или 

30 У Евро пи по сто је слич на ре ше ња. Та ко при ме ра ра ди по не мач ком ЗКП јав ни ту-
жи лац не до но си ни ка кву фор мал ну од лу ку о по чет ку ис тра ге. Пред у зи ма њем пр ве рад ње 
ис тра га се сма тра отво ре ном. Слич но је и у Астри ји. По ма ђар ском ЗКП, јав ни ту жи лац 
са чи ња ва са мо слу жбе ну бе ле шку, бе з мо гућ но сти ула га ња прав ног ле ка. 

31 Бе ја то вић, С.: Кри вич но про це сно пра во, Бе о град , 2014. стр. 391
32 Hel lmann, U.: Stra fpro zes srecht, Ber lin, etc ., 1998. стр. 24. 
33 Та кав кон цепт је сли чан ге не рал ној ин кви зи ци ји ин кви зи тор ског по ступ ка ко ја се 

во ди ла in rem. 
34 По јам про це са као прав ног од но са је ти пи чан про дукт вла да ви не ци ви ли стич ког 

на чи на ми шље ња, ко ји је имао аспи ра ци је да чи тав прав ни си стем из гра ди на те ме љи ма и 
пој мо ви ма ци ви ли сти ке. Да нас се то схва та ње мо же сма тра ти до брим де лом пре ва зи ђе ним. 
Ви де ти: Fri e drich-Chri stian Schro e der, Stra fpro zes srecht, München, 1997. стр. 12. 
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об у ста ви ти по сту пак. За по ди за ње оп ту жбе по треб на је сум ња та квог ква-
ли те та да је осу да осум њи че ног на глав ном пре тре су ве ро ват на. Про сте 
прет по став ке ни су до вољ не35. С об зи ром на ово, свр ха ис тра ге је пре вас-
ход но, да се пред у зи ма њем за то по треб них рад њи ра све тли кри вич на ствар 
до та квог сте пе на ве ро ват но ће да ће јав ни ту жи лац мо ћи до не ти од лу ку 
би ло о по ди за њу оп ту жни це би ло о об у ста ви по ступ ка. Јав ни ту жи лац при 
овој оце ни, као што је већ ис так ну то, тре ба за пра во да це ни да ли су при ку-
пље ни до ка зи до вољ ни за осу ду осум њи че ног. Из то га сле ди да јав ни ту жи-
лац мо ра ис тра жи ти чи ње нич но ста ње у ме ри ко ја омо гу ћа ва до но ше ње 
сво је од лу ке. Ме ђу тим, ни је оба ве зан утвр ђи ва ти исти ну ни ти је на то оба-
ве зан суд. 

 Ис тра гу спро во ди сам јав ни ту жи лац пред у зи ма њем до ка зних рад њи. 
Из вр ше ње по је ди них рад њи мо же по ве ри ти не на дле жном јав ном ту жи о цу 
или по ли ци ји. По чла ну 299 став 4. ЗКП јав ни ту жи лац по ли ци ји мо же по-
ве ри ти би ло ко ју до ка зну рад њу па и оне ко је ина че са мо стал но не мо же 
оба вља ти у пред ис тра жном по ступ ку (ис пи ти ва ње све до ка, ве шта ка). У 
те о ри ји је из ра же но ми шље ње да „по ли ци ји тре ба по ве ра ва ти оне рад ње 
ко је она и ина че мо же са мо стал но пред у зи ма ти у пред ис тра жном по ступ-
ку36.“ По ли ци ја је оба ве зна да по ве ре не до ка зне рад ње спро ве де пре ма одр-
го ва ра ју ћим од ред ба ма За ко ни ка. Та ко при ку пљен ма те ри јал је пу но вре дан 
до каз. „По ве ра ва ње по је ди них рад њи се не сме пре тво ри ти у по ве ра ва ње 
це ле ис тра ге па ни ве ћи не до ка зних рад њи“37. Јав ни ту жи лац не мо же за 
се бе за др жа ти са мо ру ко во ђе ње ис тра гом38. Јав ни ту жи лац не мо же по ве-
ри ти оба вља ње до ка зних рад њи су ди ји за прет ход ни по сту пак ни под ко јим 
усло ви ма ни по из у зет ку. 

Јед но од кључ них пи та ња ту жи лач ког кон цеп та ис тра ге је сте пи та ње 
при ку пља ња до ка за у ко рист од бра не. Јав ни ту жи лац је по на шем ЗКП је-
ди ни овла шћен да спро во ди ис тра гу, а по себ ним ме ха ни зми би тре ба ло да 
обез бе де при ку пља ње до ка за и у ко рист осум њи че ног. 

У ту жи лач кој ис тра зи у ко ме је стран ка, јав ни ту жи лац би у прин ци пу 
тре ба ло да де лу је са по зи ци ја свог стра нач ког ин те ре са. Због то га, као су-
прот ста вље на стран ка од бра ни, не би тре ба ло да при ку пља до ка зе у при лог 
од бра не, а на ште ту соп стве ног про це сног ин те ре са. Или дру гим ре чи ма, 

35 Ro xin, C.: Straf ver fa hren srecht, München, 1989, стр. 244. 
36 Бе ја то вић, С.:Кри вич но пр о це сно пра во, Бе о град , 2014. стр. 394. 
37 Фе јеш, И.: По ло жај осум њи че ног у ис тра зи по од ред ба ма о отва ра њу ис тра ге и при-

ку пља њу до ка за у ко рист од бра не За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, Те мат-
ски Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Хар мо ни за ци ја срп ско ги ма ђар ског 
пра ва са пра вом Европ ске уни је, Но ви Сад, 2015. стр. 264. 

38 По не мач ком по ступ ку, јав ни ту жи лац не пред у зи ма рад ње у ис тра зи већ са мо ру-
ко во ди по ве ра ва ју ћи их дру гим су бјек ти ма . Он је „гла ва без ру ке“. Ви де ти: Hel lmann, U.: 
Stra fpro zes srecht, Ber lin, etc ., 1998. стр . 25. 
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иде ја стра нач ке ис тра ге је не спо ји ва са иде јом при ку пља ња до ка за у при лог 
осум њи че ног од стра не јав ног ту жи о ца. . Ра ди из бе га ва ња не згод них кон-
се квен ци у по гле ду јед но стра ног, стра нач ки устро је ног при ку пља ња до ка за 
од стра не јав ног ту жи о ца, у не мач кој те о ри ји је раз ви је но схва та ње да кри-
вич ни по сту пак уоп ште ни је стра нач ки и да јав ни ту жи лац ни је стран ка39 
у по ступ ку већ по себ на вр ста др жав ног ор га на ко ји је оба ве зан на објек-
тив но го ње ње, тј. оба ве зан је утвр ди ти исти ну у ис тра зи. Пре ма том схва-
та њу, у кри вич ном по ступ ку се не ра ди у пр вом ре ду о очу ва њу ин те ре са 
по је дин ца, већ за јед ни це. Из то га сле ди да кри вич ни по сту пак има за за да так 
утвр ђи ва ње кри ви це или не ви но сти осум њи че ног и у слу ча ју кри ви це да 
др жа ва оства ри пра во ка жња ва ња ра ди очу ва ња прав ног по рет ка. Из то га 
про ис ти чу ва жни прин ци пи као што су ле га ли тет, ис тра жна мак си ма, и 
прин цип ис тра жи ва ња исти не. Кри вич ни по сту пак из ви ре из др жав не вла-
сти и у ње му сто је јед на на спрам дру ге др жа ва ко ја спро во ди по сту пак и 
окри вље ни. Др жа ва као но си лац пра во суд не функ ци је се не мо же сма тра ти 
стран ком без об зи ра ко ји од ње них ор га на вр ши власт, јер на спрам окри-
вље ног не сто је ор га ни др жа ве већ др жа ва са ма. Циљ кри вич ног по ступ ка 
је прав да у окви ри ма прав ног по рет ка40. Пра вед ност се мо же по сти ћи са мо 
ако се утвр ди исти на. Због то га, се по јам стра нач ког по ступ ка не мо же при-
ме ни ти на кри вич ни по сту пак41.42 Из то га сле ди, да јав ни ту жи лац као ор ган 
др жа ве у кри вич ном по ступ ку ни је стран ка, већ са мо стал ни пра во суд ни 
ор ган др жа ве ко ји је ра ди ре а ли зо ва ња ци ље ва кри вич ног по ступ ка, оба ве-
зан на објек тив но го ње ње43. Због то га он не сме да се огра ни чи на при ку-
пља ње до ка за са мо на ште ту окри вље ног, већ исту па жњу тре ба да по све ти 
и до ка зи ма у ко рист осум њи че ног44. Као пра во суд ни ор ган мо ра утвр ди ти 

39 На су прот то ме у ау стриј ска те о ри ја убра ја јав ног ту жи о ца ме ђу стран ке. Ме ђу тим, 
ње го ва оба ве за на објек тив но го ње ње уоп ште ни је спор на. Та ко, Se i ler (Se i ler, S.: Stra fpro-
zes srecht, Wi en, 2009. ст р. 31) ка же да су „јав ни ту жи лац и суд ду жни да сва ким рас по ло-
жи и вим за ко ни тим сред ством ис тра же исти ну“. Слич но Ber tel (Ber tel, Ch.:Grun driss des 
österreichischen Stra fpro zes srechts, Wi en 1984 стр. 1-2.): „Јав ни ту жи лац је ду жан да се 
ста ра да бу де до не та пра вил на од лу ка. Мо ра са истом бри гом ис тра жи ти окол но сти у 
при лог и на ште ту осум њи че ног.“

40 Pe ters, К.: Stra fpro zess, He i del berg, 1985. стр. 80 и 87. 
41 Op. cit, 15. 
42 Ка ко Пе терс ис ти че „У но ви јој кри вич но про це ној те о ри ји се ма ло оспо ра ва од ба-

ци ва ње иде је стра нач ког по ступ ка“ ( Пе терс, К.: Stra fpro zess, He i del berg, 1985. стр. 101.). 
43 У не мач кој те о ри ји се упо зо ра ва да је ис пу ње ње ове оба ве зе објек тив но сти ипак 

угро же но због си ту а ци је у ко јем се јав ни ту жи лац на ла зи. Он  де лу је на осно ву сум ње, узи ма 
у об зир да кле са мо чи ње ни це ко је иду у при лог те зе да је из вр ше но кри вич но де ло. Ње го ви 
на по ри су усме ре ни на ра све тља ва њу кри вич ног де ла и от кри ва ње учи ни о ца. По ред то га, 
зах тев јав ног мне ња да ор га ни го ње ња бу ду успе шни, че сто вр ши на ње га зна ча јан при ти сак. 
Због то га је нео п ход на про тив те жа јав ном ту жи о цу у ви ду бра ни о ца ко ји има за за да так 
за шти ту пра ва окри вље ног. Ви де ти: Schro e der-Ver rel: Stra fpro zes srecht, München, 2011. стр. 32. 

44 Schro e der-Ver rel: Stra fpro zes srecht, München, 2011. стр. 161. 
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исти ни то чи ње нич но ста ње и то чи ње нич но ста ње објек тив но це ни ти. За то 
од по чет ка мо ра при ку пља ти до ка зе и на ште ту и у при лог окри вље ном. 
Тре ба да по ма же су ду у утвр ђи ва њу ствар ног ста ња ства ри45 и за јед но са 
су дом тре ба да стре ми ка пра вед ној пре су ди.46 Да кле, у не мач ком по ступ ку 
јав ни ту жи лац се не сма тра „стран ком“ већ ор га ном пра во су ђа и као та кав, 
оба ве зан је на објек тив ност. Ње го ва ис тра жи ва ња тре ба об у хва те ка ко окол-
но сти на ште ту та ко и у ко рист окри вље ног. За ис тра гу као и за цео по сту пак 
вре ди ва жан основ ни прин цип: исти ну тре ба ис тра жи ти бри жљи во и пот-
пу но по слу жбе ној ду жно сти47. Све оста ло би би ло не спо ји во са оба ве зом 
јав ног ту жи о ца на исти ну и пра вед ност48. Не ки због то га јав ног ту жи о ца 
на зи ва ју „нај о бјек тив ни јим ор га ном вла сти на све ту“.49

5. ПРИ МАТ КРИ МИ НА ЛИ СТИЧ КЕ ТЕХ НИ КЕ

Као што је већ ре че но, кри ми на ли стич ка зна ња се све бр жим тем пом 
по ве ћа ва њу и ме ња ју. Ове про ме не нај ви ше па да ју у очи на по љу кри ми на-
ли стич ке тех ни ке50. Она се осла ња на при род не и тех нич ке на у ке и по сле-
ди ца је екс пло зив ног раз во ја тих на у ка у по след њих не ко ли ко де се ти на 
го ди на. Ова квог на прет ка на по љу кри ми на ли стич ке так ти ке, ко ја се осла-
ња у пр вом ре ду на дру штве не на у ке, не ма, ни ти се мо же оче ки ва ти у бли ској 
бу дућ но сти, због ста ња у ма тич ним на у ка ма. Са дру ге стра не мо же се за-
па зи ти, да се вред ност по да та ка са ку пље них ме то ди ма кри ми на ли стич ке 
так ти ке све че шће и успе шни је оспо ра ва у то ку кри вич ног по ступ ка, због 
из во ра, на чи на при ба вља ња и сте пе на ау тен тич но сти до би ве них ин фор ма-
ци ја. По зна та је не по у зда ност ис ка за све до ка и окри вље ног, а ту су и мно-
го број на огра ни че ња, ко ја пр о ис ти чу из га ран ци јал них од ре да ба за кон ских 
про пи са.51 Ефи ка сност кри ми на ли сти ке се у крај њој ли ни ји до ка зу је у суд-
ни ци. Свет ско је ис ку ство да ма те ри јал ни до ка зи , чи ју ау тен тич ност га ран-
ту ју на уч ни ме то ди њи хо вог от кри ва ња и ко ри шће ња, пред ста вља ју глав не 

45 Kind ha e u e srer, U.:Stra fpro zes srecht, Ba den-Ba den, 2010. ст р. 53. 
46 Hel lmann, U.: Stra fpro zes srecht, Ber lin, He i del berg etc. 1998. стр. 32
47 Put zke-Sche in feld: Stra fpro zes srecht, München, 2012. стр. 31. 
48 Ro xin, C.:Straf ver fa hren srecht, München, 1989, стр. 48. 
49 Put zke-Sche in feld: Stra fpro zes srecht, München, 2012. стр. 74. Исти ау то ри ци ти ра ју 

ме ђу тим и јед ну од лу ку Са ве зног устав ног су да не мач ке пре ма ко јем: „По ли ци ја и јав ни 
ту жи лац не ма ју не за ви сност у ра ду... и од њих се не мо же оче ки ва ти та ква стрикт на 
не у трал ност као од су да“. 

50 О то ме ви ше Fenyve si, Cs .: A kri mi na lis zti ka tendenciái, Bu da pest-Pécs , 2014. стр. 
207-243. 

51 У САД се мо же за па зи ти тен ден ци ја да се а при о ри ста вља под знак пи та ња упо-
тре бљи вост ис ка за окри вље ног ли ше ног сло бо де у фер по ступ ку. 
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до ка зе. Ти „не под ми тљи ви све до ци“ су глав ни аду ти ор га на про го на. Све 
ја сни је се ис цр та ва тен ден ци ја да окри вље ни при зна ју де ло са мо ако по сто-
је до ка зи про тив њих ко ји се те ме ље на до стиг ну ћи ма при род них на у ка и 
тех ни ке. Сва ки дру ги (су бјек тив ни) по да так (че сто са пра вом) се ми ни ми-
зи ра или до во ди у пи та ње. 

На уч ни ме то ди кри ми на ли сти ке има ју мно го ве ћу мо гућ ност при ме не 
у по гле ду ма те ри јал них, не го у обез бе ђи ва њу лич них до ка за. 

На да ље, ако се ана ли зи ра ју ме то ди кри ми на ли стич ке так ти ке, мо же се 
за кљу чи ти да се ве ли ки део, на ро чи то нај са вре ме ни ји ме то ди, та ко ђе гра де 
на до стиг ну ћи ма тех ни ке. Ту тре ба има ти у ви ду у пр вом ре ду ме то де и 
сред ства са вре ме ног уви ђа ја (ко ри шће ње ком пју те ри зо ва них ин стру ме на та, 
ла се ра, не ви дљи вих зра ка за пр о на ла же ње тра го ва, фик си ра ње из гле да ли-
ца ме ста итд.) за тим раз не ме то де кри ми на ли стич ке иден ти фи ка ци је (AFIS, 
FIS, ра зни дру ги би о ме триј ски ме то ди иден ти фи ка ци је) про фи ли ра ња, кри-
ми на ли стич ке ана ли зе, кри ми на ли стич ко ма пи ра ње и ин стру мен тал но от-
кри ва ње ла жи и др52. Они се без са вре ме не ин фор ма тич ке тех но ло ги је не 
мо гу за ми сли ти. 

У крај њој ли ни ји оно што оста је у пра вом сми слу ме тод кри ми на ли-
стич ке так ти ке, што се ни кад (или бар не у до глед но вре ме) не мо же за ме ни-
ти тех нич ким сред стви ма је пла ни ра ње и ор га ни зо ва ње кри ми на ли стич ког 
ра да, ана ли за и син те за при ба вље них по да та ка. У крај њој ли ни ји раз ми-
шља ње и ин ту и ци ја. 

У ме ри у ко јој се раз ви ја ју ма тич не при род но-ма те ма тич ке и тех нич ке 
ди сци пли не у тој ме ри се раз ви ја и кри ми на ли стич ка тех ни ка. Мо же се за-
па зи ти да се све ви ше скра ћу је вре ме по треб но да се не ко но во на уч но до-
стиг ну ће пре са ди у кри ми на ли сти ку. Са свим је из ве сно, да се на по љу дру-
штве них на у ка не мо же ра чу на ти на та кав тем по раз во ја. 

Оп шта је тен ден ци ја пре ма не ким ау то ри ма53 да се кри ми нал на ели та 
при ла го ђа ва но вим кри ми на ли стич ким ме то ди ма. Ка ко кри ми на ли стич ка 
тех ни ка по ста је спо соб на да при ба вља ин фор ма ци је из све ма ње ко ли чи не 
ма те ри ја ла од ко јих се са сто је тра го ви, та ко и учи ни о ци на сто је из гра ди ти 
та кву ме то ди ку из вр ша ва ња сво јих де ла да оста ве што ма ње ма те ри ја ла 
по год ног за кри ми на ли стич ка ве шта че ња и ана ли зе. 

Због то га он ма ло ма те ри ја ла што оста не иза учи ни о ци ма све ви ше 
до би ја на вред ност и усме ра ва раз вој кри ми на ли стич ке тех ни ке у прав цу 
да ље ми ну ци ја ци је. 

52 О тим ме то ди ма ви де ти ви ше Fe ješ, I.:Sa vre me ni kri mi na li tet i do ka zno pra vo, No vi 
Sad, 2002. g. 

53 Fenyve si, A XXI századi bűnüldözés-tudomány nemzetközi tendenciái, Magyar Tudomány, 
бр. 6/2004, стр. 761-765. 
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Мо ра се на по ме ну ти још и то, да не ма ни ка вих шан си за су зби ја ње нај-
о па сни јих ви до ва са вре ме ног кри ми на ли те та као што су ор га ни зо ва ни кри ми-
на ли тет и те ро ри зам, при вред ни кри ми на ли тет, ком пју тер ски кри ми на ли тет 
и сл. без ко ри шће ња нај са вре ме ни јих тех нич ких сред ста ва. 

На осно ву из ло же ног, на ме ће се за кљу чак да кри ми на ли стич ка тех ни ка 
по сте пе но сти че при мат у са вре ме ној кри ми на ли сти ци. 

6. КОМ ПЈУ ТЕ РИ ЗА ЦИ ЈА

Ком пју те ри за ци ја је обе ле жи ла крај XX и по че так XXI ве ка ка ко на 
оп штем дру штве ном пла ну та ко и у по гле ду кри ми на ла и кри ми на ли сти ке. 
Ра чу нар се ја вља као зна чај но сред ство и за вр ше ње кри вич них де ла и на 
пла ну про го на. 

Са ра чу на ри ма и ин фо ма тич ком тех но ло ги јом кри ми на ли сти ка је до-
би ло моћ но сред ство за оба вља ње сво јих за да та ка. Ра чу нар се мо же све стра но 
ис ко ри сти ти ка ко у от кри ва њу и до ка зи ва њу по је ди них кон крет них слу ча-
је ва та ко и за ис тра жи ва ња, во ђе ња еви ден ци ја, ко му ни ка ци ју итд. 

Сваки су бјект про го на вре ди то ли ко ко ли ко има ква ли тет них ин фор-
ма ци ја. Ком пју те ри за ци ја је до ве ла до на стан ка огром не ма се ин фор ма ци ја. 
Ме ђу тим, од то га пра ву вред ност има ју са мо ре ле вант ни, ква ли тет ни по да-
ци. То зна чи да се огром на ма са по да та ка у ком пју тер ским ба за ма мо ра 
ана ли зи ра ти, ком би но ва ти и та ко до ћи до ре ле вант них. За то су по треб на 
од го ва ра ју ћа зна ња. 

Ја вља се по тре ба за ме ђу на род ним по ве зи ва њем ба за54 и стан дар ди за-
ци јом по да та ка. Ово дру го се су о ча ва са озбиљ ним те шко ћа ма због раз ли-
чи те прав не ре гу ла ти ве из ме ђу др жа ва. Али, ну жда ће на те ра ти др жа ве на 
ком про ми се и ела стич ни ји при ступ овом про бле му , па се мо же оче ки ва ти 
на пре дак и у том по гле ду бар у Евро пи. 

Ком пју те ри за ци ја је до не ла број не но ве и ефи ка сни је ме то де от кри ва-
ња и до ка зи ва ња ка ко на по љу тех ни ке та ко и так ти ке.55 Јав но ту жи ла штво 
XXI ве ка мо ра би ти оспо со бље но да на аде ква тан на чин ко ри сти ову тех но-
ло ги ју56. 

54 Та иде ја се оства ру јеу окви ру ор га ни за ци ја као што su In ter pol, Eu ro pol, Eu ro Just, 
Eu ro dac, Шен ген ски ин фор ма ци о ни сyстем (SIS), ко ји омо гу ћа ва ју бр зу раз ме ну ин фор ма-
ци ја, нп р. у од но су на укра де но во зи ло. 

55 О не ким са вре ме ним ме то ди ма ви де ти: Fe ješ, I.:Sa vre me ni krim na li tet i do ka zno pra-
vo, No vi Sad, 2002. 

56 О то ме ви ше Fenyve si, Cs.: A kri mi na lis zti ka tendenciái, Bu da pest-Pécs , 2014. стр. 
240-243. 
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7. УЗРО ЦИ НЕ ДО ВОЉ НОГ ПО ЗНА ВА ЊА КРИ МИ НА ЛИ СТИ КЕ  
И НЕ КЕ МО ГУ ЋЕ МЕ РЕ ЗА ПО БОЉ ША ЊЕ СТА ЊА

 Са вре ме ном кри ми на ли те ту се дру штво мо же ефи ка сно су прот ста ви ти 
са мо из гра ђи ва њем са вре ме ног си сте ма пре вен ци је и от кри ва ња и до ка зи ва ња 
кри вич них де ла. Мо дер на тех ни ка у том си сте му је са мо је дан, али ве о ма ва-
жан фак тор, кључ ни фак тор је зна ње. Ме ђу тим, при сут на је не до вољ но струч-
на оспо со бље ност из обла сти кри ми на ли сти ке ве ли ког бро ја но си ла ца пра во-
суд них функ ци ја. За ква ли те тан и ефи ка сан рад у кри вич ном пра во су ђу у 
са вре ме ним усло ви ма нео п ход но је ин те грал но зна ње кри вич них на у ка (кри-
ми на ли сти ке, кри ми на ли стич кеп си хо ло ги је и д.) а не са мо по зна ва ње кри вич-
но-ма те ри јал не и процеснoправне ма те ри је. На ро чи то не по зна ва ње кри ми на-
ли сти ке мо же ути ца ти на ква ли тет ра да но си ла ца пра во суд них функ ци ја. 

Нај ва жни ји узрок та квог ста ња ле жи у си сте му обра зо ва ња бу ду ћих 
но си ла ца пра во суд них функ ци ја. Због то га је обра зо ва ње струч них ка дро ва 
од ка пи тал ног зна ча ја за из град њу и функ ци о ни са ње са вре ме ног си сте ма 
пре вен ци је и ра све тља ва ња учи ње них кри вич них де ла. Кри ми на ли сти ка је 
на прав ним фа кул те ти ма по пра ви лу са мо из бор ни пред мет и у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва ди пло ми ра ни сту дент, бу ду ћи јав ни ту жи лац, су ди ја, адво-
кат, не ма ни ка кво кри ми на ли стич ко обра зо ва ње. Ова кво не по жељ но ста ње 
би се знат но мо га ло по пра ви ти ка да би кри ми на ли сти ка би ла оба ве зни на-
став ни пред мет на прав ним фа кул те ти ма57. Сту ден ти би сти ца ли бар елем-
нтар на кри ми на ли стич ка зна ња из ме на ма на став них пла но ва прав них фа-
кул те та. То на рав но не би ис кљу чи ва ло по тре бу да љег уса вр ша ва ња та ко 
сте че ног зна ња у то ку ка ри је ре, јер се кри ми на ли сти ка бр зо раз ви ја и сте-
че на зна ња тре ба пер ма нант но ино ви ра ти.

По бољ ша ње обра зов ног ни воа из кри ми на ли сти ке мо гло би се по сти ћи 
и уво ђе њем кри ми на ли сти ке у про грам пра во суд ног ис пи та. 

При сут ни су и не ки са свим су бјек тив ни фак то ри. Нај ве ро ват ни је због 
не зна ња, у знат ном де лу но си ла ца пра во суд них функ ци ја пре вла да ва схва-
та ње да је кри ми на ли сти ка ис кљу чи во по ли циј ска на у ка, тј . не ка на у ка 
„ни жег ран га“ или да уоп ште и ни је на у ка већ „по ли циј ска ве шти на“, „не-
до стој на“ за  су ди ју и ту жи о ца, ко ји тре ба да бу де стру чан за пра во, а по ли-
циј ске ства ри да пре пу сти по ли ци ји. Ме ђу тим, ова кво схва та ње је очи глед-
но по гре шно. Су ди ји кри ви ча ру, а по го то во јав ном ту жи о цу, ни је до вољ но 
ис кљу чи во прав но зна ње. Оце њи ва ње са мо прав не стра не при ба вље них 
до ка за је јед но стра но и не пот пу но јер се узи ма ју се у об зир са мо прав ни 
еле мен ти. Без по зна ва ња су шти не и вред но сти кри ми на ли стич ких ме то да 

57 То је би ла и пре по ру ка Ин тер ка те дар ског са стан ка ка те да ра кри вич но прав них на-
у ка прав них фа кул те та у СЦГ, у Но вом Са ду, 2003. г. 
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по мо ћу ко јих је до каз при ба вљен, не мо же се из ве сти по у здан за кљу чак о 
ствар ној, чи ње нич ној вред но сти до ка зног ма те ри ја ла. 

Инерт ност, не а жур ност и не по ве ре ње и за ко но дав ца је та ко ђе зна ча јан 
огра ни ча ва ју ћи фак тор. Наш за ко но да вац се вр ло те шко од лу чу је да ши ри 
за кон ске окви ре и укљу чи у до ка зна сред ства но ва на уч на до стиг ну ћа. До бар 
при мер је за то тај но при слу шки ва ње ко је је по ста ло ле гал но сред ство при ба-
вља ња до ка зног ма те ри ја ла тек За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку из 2001. 
го ди не. Бо ја зан од еве ту ал не зло у по тре бе и опа сно сти по људ ска пра ва не 
мо же ни ка ко оправ да ти њи хо во ис кљу че ње из кри вич ног по ступ ка. Узрок не-
по ве ре ња и стра ха од но ви на је нај че шће њи хо во не до вољ но по зна ва ње, а то 
ни је до во љан и оправ дан раз лог за њи хо во од ба ци ва ње. Тре ба ло би би ти обр-
ну то, да на пре дак кри ми на ли сти ке вр ши ути цај на кри вич но про це сно за ко но-
дав ство, да  но ва до стиг ну ћа што пре бу ду укљу че на у про це сне нор ме. Већ је 
го ре ис так ну то да од нос кри ми на ли сти ке и кри вич ног про це сног пра ва тре ба 
да се за сни ва на прин ци пу по врат не спре ге: да за кон ути че на кри ми на ли сти ку 
и обр ну то, кри ми на ли сти ка на за кон. За  сад мно го ви ше до ла зи до из ра жа ја 
онај пр ви део ме ђу соб ног од но са. По треб но је да ускла ђи ва њу од но са кри ми-
на ли сти ке и кри вич ног про це сног пра ва свој до при нос да и за ко но да вац укљу-
чи ва њем кри ми на ли стич ких до стиг ну ћа у за кон о кри вич ном по ступ ку.

III. ЗА КЉУ ЧАК

Ако дру штво же ли да се ефи ка сно бо ри про тив мо дер ног кри ми на ли-
те та мо ра ор га ни ма про го на да ти на рас по ла га ње са вре ме на сред ства. Без 
то га они су не моћ ни и не мо гу се од њих ни оче ки ва ти не ки спек та ку лар ни 
ре зул та ти. Сред ства и ме то ди кри ми на ли сти ке ба зи ра на на са вре ме ним на-
уч ним до стиг ну ћи ма се не сме ју од ба ци ти због сум њи, мо гућ но сти зло у по-
тре бе и по тен ци јал не опа сно сти за људ ска пра ва. Они мо ра ју на ћи сво је 
ме сто у кри вич ном по ступ ку уз нео п ход не огра ни че ња ко ја ће шти ти људ ска 
пра ва и од го ва ра ју ћих од ре да ба за спре ча ва ње зло у по тре ба. И у овом по-
гле ду тре ба на ћи ра зум ну рав но те жу из ме ђу ин те ре са кри вич ног про го на и 
за шти те пра ва и сло бо да гра ђа на. Ефи ка сно су зби ја ње са вре ме ног кри ми-
на ли те та је мо гу ће са мо са вре ме ним ме то ди ма и сред стви ма у окру же њу 
са вре ме не прав не ре гу ла ти ве. 

Ме ђу тим, ни  нај бо љи про пи си ни нај са вре ме ни ја опре ма не ће до не ти 
же ље не ре зул та те ако ли це ко је их ко ри сти, у на шем слу ча ју јав ни ту жи лац, 
не ма до вољ но струч ног зна ња ка ко из обла сти пр ва та ко из обла сти кри ми-
на ли сти ке. Због то га је нео п хо дан са вре ме ни си стем обра зо ва ња ко ји ће 
би ти по го дан да на аде ква тан на чин струч но оспо со би бу ду ће ту жи о це, 
су ди је, адво ка те и по ли цај це да мо гу ко ри сти са вре ме на сред ства спре ча ва-
ња, от кри ва ња и до ка зи ва ња кри вич них де ла. 
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if the pu blic pro se cu tor do es not ha ve the ne ces sary ex per ti se and know led ge, 
pri ma rily know led ge on cri mi na li stics. 

Keywords: cri mi nal pro ce e dings, fa ir trial, cri mi na li stics, pu blic pro se cu tor. 

Да тум при је ма ра да: 04.03.2017.

Др Иштван И. Фе јеш, Начело правичног суђења и криминалистичка знања... (стр. 45–74)


