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ЗНА ЧАЈ ПО ДР ШКЕ ОШТЕ ЋЕ НИМ ЛИ ЦИ МА И 
СВЕ ДО ЦИ МА У КРИ ВИЧ НОМ ПО СТУП КУ*

Сажетак: Рад је по све ћен оште ће ним ли ци ма и све до ци ма у кри вич ном 
по ступ ку, као по себ но осе тљи вој ка те го ри ји уче сни ка. Нај пре су из дво је не 
гру пе ли ца ко је због сво јих осо би на мо гу би ти у ве ћој ме ри угро же на уче-
шћем у кри вич ном по ступ ку. При ка за на су по зи тив на ре ше ња из упо ред ног 
за ко но дав ства ко ји ма се омо гу ћа ва по ја ча на за шти та осе тљи вим уче сни-
ци ма у кри вич ном по ступ ку. За тим је пред ста вље но ре ше ње пред ви ђе но у 
до ма ћем за ко но дав ству. Опи са не су про це сне мо гућ но сти за за шти ту све-
до ка у кри вич ном по ступ ку. Као при мер до бре прак се пред ста вљен је рад 
ту жи ла шта ва с ци љем ин фор ми са ња и за шти ће них и све до ка. 

Кључнеречи:све до ци, оште ће ни, по др шка.

1. УВОД

Број ни слу ча је ви ра зних об ли ка кри ми на ли те та као ма ње или ви ше 
ви дљи ва ма ни фе ста ци ја ин тер пер со нал них од но са ме ђу чла но ви ма за јед-
ни це и чла но ви ма по ро ди це, пред ста вља ју по ја ву има нент ну људ ском ро ду, 
још од ства ра ња пр вих људ ских гру па. Иа ко су се вре ме ном раз ви ли но ви 
об ли ци кри ми на ли те та на си ља, као што је зло чин мр жње, код ко јих је шан-
са да се по ста не жр тва јед ног та квог по на ша ња исто вет на код оба по ла, 
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оста ли об ли ци кри ми на ли те та на си ља, ко ји се оте ло тво ру ју у ви ду крв них 
де ли ка та, на си ља у по ро ди ци, тр го ви не љу ди ма, сек су ал не де лин квен ци је 
и дру го, од ли ку ју се ти ме да је сте пен вик ти ми за ци је нај ве ћи код осо ба 
жен ског по ла. 

Без об зи ра што су број не др жа ве ши ром све та из гра ди ле од го ва ра ју ћи 
ле ги сла тив ни оквир за све по бро ја не об ли ке кри ми на ли те та на си ља, уз ја сну 
ка зне ну по ли ти ку ре три бу тив ног ка рак те ра, успе шност во ђе ња кри вич ног 
по ступ ка за ова кри вич на де ла у број ним слу ча је ви ма за ви си од све до че ња 
жр тве или дру гих ли ца ко ји по се ду ју дру ге ин фор ма ци је ре ле ват не за до-
но ше ње од го ва ра ју ће пре су де. Дру гим ре чи ма, ре ак ци ја др жав них ор га на 
пре ма жр тва ма кри ми на ли те та на си ља, а на ро чи то пре ма же на ма и де ци 
жр тва ма, че сто је обе ле же на се кун дар ном вик ти ми за ци јом, при че му је 
кри вич ни по сту пак пре пун од ре ђе них пре пре ка, што ре зул ти ра оне мо гу ћа-
ва њем до но ше ња прав но сна жне осу ђу ју ће пре су де. Сто га се у све ту ја ви ла 
по тре ба про фе си о нал ног ра да са жр тва ма кри ми на ли те та на си ља, с ци љем 
спре ча ва ња њи хо ве се кун дар не вик ти ми за ци је. Рад са жр тва ма кри ми на ли-
те та на си ља огле да се у то ме да при ту жи ла штви ма по сто је по себ не струч не 
слу жбе ко је пру жа ју по моћ жр тва ма и све до ци ма или да жр тва ма или све-
до ци ма струч ну по моћ пру жа ју не вла ди не ор га ни за ци је. На овај на чин до-
ла зи до осна жи ва ња про це сног по ло жа ја жр тве, уз из бе га ва ње евен ту ал не 
си ту а ци је да жр тва са ма се бе кри ви за из вр ше но кри вич но де ло. 

2. СВЕ ДО ЧЕ ЊЕ ПО СЕБ НО ОСЕ ТЉИ ВИХ КА ТЕ ГО РИ ЈА  
ЛИ ЦА У ЗА КОН СКИМ РЕ ШЕ ЊИ МА

По ве ћа ња бор ба др жа ве про тив раз ли чи тих об ли ка кри ми на ли те та на-
си ља зах те ва из во ђе ње ра зних до ка зних сред ста ва, при че му ис каз све до ка 
код не ких кри вич них де ла пред ста вља основ за до но ше ње осу ђу ју ће пре су-
де. Као по себ но осе тљи ва ли ца, чи је је све до че ње нео п ход но, мо же мо на ве-
сти де цу и осо бе жен ског по ла ко је су жр тве на си ља у по ро ди ци или не ког 
об ли ка кри вич них де ла про тив пол не сло бо де сек су ал не де лин квен ци је. 

Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве су пре по зна ле по тре бу да пру же де ци, 
ко ја су не са мо жр тве, већ и све до ци на си ља пре ма дру гим чла но ви ма по ро-
ди це, нео п ход ну по моћ и за шти ту. Сто га су 24 са ве зне аме рич ке др жа ве и 
Пор то ри ко уве ле у сво ја кри вич на за ко но дав ства од ред бу ко ја се од но си на 
све до че ње де це о слу ча је ви ма на си ља у по ро ди ци. У јед ном де лу са ве зних 
др жа ва, по пут Ари зо не, Ка ли фор ни је, Де ле ва ра, Фло ри де, Лу и зи ја не, Ју жне 
Ка ро ли не и Вер мон та, про пи са но је да је де те све док кри вич ног де ла на си-
ље у по ро ди ци у слу ча ју ка да је оно из вр ше но у ње го вом при су ству или 
ка да де те опа жа да је де ло из вр ше но. Са ве зна др жа ва Оха јо пред ви де ла је и 
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свом кри вич ном за ко но дав ству да је на си ље у по ро ди ци из вр ше но у при су-
ству де те та под усло вом да је де те би ло у бли зи ни, под чи ме се сма тра уда-
ље ност не ви ше од 30 сто па, што у ме три ма пред ста вља 9, 14. Ујед но, де те 
се мо же на ћи као све док на си ља у по ро ди ци уко ли ко жи ви на истом ме сту 
као оста ли чла но ви по ро ди це, без об зи ра на то да ли је би ло при сут но или 
ви де ло из вр ше ње овог кри вич но де ла. У оста лим са ве зним др жа ва ма, као 
што су Ар кан зас, Џор џи ја, Аља ска, Ха ва ји, Ај да хо, Или но ис, Ин ди ја на, Ми-
си си пи, Мон та на, Се вер не Ка ро ли на, Окла хо ма, Оре гон, Ју та, Ва шинг тон 
и Пор то ри ку про пи са но је да до ис ка за де те та код кри вич ног де ла на си ља 
у по ро ди ци до ла зи под окол но шћу да је де те мо гло да ви ди или чу је акт на-
си ља пре ма чла ну по ро ди це.1

Су ђе ња за кри вич на де ла на си ља у по ро ди ци код ко јих се као све до ци 
ја вља ју де ца по ка за ла је да по сто је број не по те шко ће при ли ком да ва ња ис-
ка за де те та. На и ме, сва ки слу чај на си ља у по ро ди ци има сво ју ди на ми ку 
вр ше ња на си ља, што усло вља ва дру га чи је окол но сти сва ког по је ди нач ног 
слу ча ја. Та ко ђе, раз ли чи тост сва ког по је ди нач ног слу ча ја од лу ку је се и у 
то ме да ли се на си ље вр ши од стра не ду го го ди шњег парт не ра или је он ре-
зул тат де ло ва ња на сил ни ка ко ји је у парт нер ском од но су са жр твом кра ћи 
вре мен ски пе ри од. 

Све до че ње де те та се до дат но усло жња ва у слу ча је ви ма по сто ја ња по-
ро ди ца са ви ше де це, при че му је јед но де те по зва ло ор га не уну тра шњих 
по сло ва ка ко би при ја ви ло на си ље, док дру го ни је би ло спрем но да при ја ви 
јед ног ро ди те ља за на си ље. Та ко ђе, у слу ча ју да је на сил ник ујед но и но си-
лац фи нан сиј ске ста бил но сти це ле по ро ди це мо же до ћи до ве ћег при ти ска на 
де те да не све до чи, јер би до но ше њем осу ђу ју ће пре су де по ро ди ца оста ла 
без фи нан сиј ске по др шке. До кри вич ног го ње ња на сил ни ка до ла зи на кон не-
ко ли ко што при ја вље них, што не при ја вље них слу ча је ва на си ља ме ђу чла-
но ви ма по ро ди це, чи ме се до дат но ком пли ку је си ту а ци ја ме ђу чла но ви ма 
по ро ди це у слу ча ју да оста ли чла но ви по ро ди це ни су спрем ни да све до че, 
те вр ше при ти сак на де те да и оно та ко по сту пи. Ра ди без бед но сти чла но ва 
сво је по ро ди це, жр тва мо же же ле ти да се пре се ли у но ви дом, што усло вља-
ва про ме ну сре ди не, као што је вр тић, шко ла, спорт ски клуб и дру го, на 
ко је је де те на ви кло, што још ви ше по ве ћа ва при ти сак на де те ко је тре ба да 
све до чи о на си љу у сво јој по ро ди ци. До про ме не сре ди не мо же до ћи не са мо 
услед про ме не по ро дич ног до ма, већ и у слу ча ју да жр тви бу де на мет ну то 
ре ше ње да при вре ме но пре би ва ли ште по тра жи у си гур ној ку ћи. 

Јав ни ту жи лац при ли ком ис пи ти ва ња де те та, као све до ка, тре ба да присту-
пи ин ди ви ду ал но да тим окол но сти ма слу ча ја, али и од ре ђе ним ка рак те ри-

1 Child Wit nes ses to Do me stic Vi o len ce, U. S. De part ment of He alth and Hu man Ser vi ces, 
Chil dren’s Bu re au, Was hing ton, 2016, 2. https://www.child wel fa re.gov/pubPDFs/wit nessdv.pdf , 
01. де цем бар 2016. 
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сти ка ма де те та. Де ца све до ци на си ља у по ро ди ци мо гу осе ћа ти при ти сак да 
не све до че, кри ви цу и кри зу ло јал но сти, што све усло жња ва њи хо во све до-
че ње на су ду. Ди ја па зон осе ћа ња код де це све до ка мо же би ти раз ли чит. 
Та ко де ца, ко ја све до че о на си љу, осе ћа ју бри гу, страх, ту гу, бес, бес по моћ-
ност, сра мо ту, кри ви цу, стид, анк си о зност, стиг ма ти за ци ју и дру го, што се 
зна чај но мул ти пли ку је уко ли ко је де те не са мо све док на си ља, већ и жр тва 
јед ног та квог по на ша ња. Де те мо же би ти су о че но бри гом да не бу де од ба-
че но од стра не ро ди те ља про тив ко јег тре ба да све до чи или да тај ро ди те ља 
поч не да осе ћа бес пре ма ње му. Исто та ко, де те ће из гу би ти, ако ју је уоп ште 
и има ло, по др шке од стра не ро ди те ља на сил ни ка у слу ча ју све до че ња. Бри-
га де те та за ро ди те ља на сил ни ка и на ње гов по ло жај при ли ком из др жа ва ња 
ка зне за тво ра мо же до ве сти до то га да де те од у ста не од све до че ња или не 
ка же у пот пу но сти исти ну. 

Све на ве де не окол но сти тре ба да нас до ве ду до за кључ ка да је све до че ње 
де це у слу ча је ви ма на си ља ме ђу чла но ви ма по ро ди це до ста ком пли ко ва но, те 
тре ба ра ди ти на при пре ми де це на кон такт са су дом. Ка ко би де ца што лак ше 
пре бро ди ла све до че ње на су ду нео п ход но је да пр ви кон такт са др жав ним 
ор га ни ма бу де од го ва ра ју ћи. Сто га, по је ди не др жа ве пред ви ђа ју раз ли чи те 
обу ке при пад ни ка ор га на уну тра шњих по сло ва ка ко би они бла го вре ме но 
пре по зна ли да ли су де це жр тве или по тен ци јал ни све до ци на си ља у по ро ди-
ци. Слич ну обу ку про ла зе јав ни ту жи о ци ка ко би сте кли нео п ход на зна ња у 
по гле ду по ста вља ња пи та ња де ци ко ја су би ла вик ти ми зи ра на од стра не при-
пад ни ка сво је по ро ди це или су пак би ли све до ци на си ља чла но ва соп стве не 
по ро ди це. О зна ча ју све до че ња де це на су ђе њи ма за кри вич на де ла на си ља у 
по ро ди ци ука зу је по да так тзв. Child Wit ness Pro ject из Он та риа да од укуп ног 
бро ја про це су и ра них слу ча је ва на си ља у по ро ди ци код њих 14% се ја вља ју 
де ца ко ја су по тен ци јал ни све до ци из вр ше ња овог об ли ка кри ми на ли те та 
на си ља. Ујед но, у 25% слу ча је ва де ца су исто вре ме но и жр тве на си ља у по ро-
ди ци, те је њи хов по ло жај то ком во ђе ња кри вич ног по ступ ка дво струк.2 

Слич на си ту а ци ја у по гле ду све до че ња де це огле да се и код из вр ше ње 
кри вич них де ла про тив пол не сло бо де. На и ме, код ових кри вич них де ла, на 
при мер, де ца мо гу, због сво је пол не нео ба ве ште но сти, као и не до стат ка жи-
вот ног ис ку ства, да пру же по гре шне ин фор ма ци је, што оте жа ва утвр ђи ва ње 
чи ње нич ног ста ња и ква ли фи ка ци ју до га ђа ја. Та ко је мо гу ће да де те не мо-
же пра вил но да схва ти да ли је у пи та њу до бро вољ ни сек су ал ни од нос или 
си ло ва ње у слу ча ју да је сек су ал ни чин пра ћен јед ном до зом агре сив ног 
по на ша ња ме ђу парт не ри ма.3 Ти неј џер ке мо гу, због ути ца ја пол ног на го на 

2 Cun ning ham, A., Hur ley, P., Chil dren & Te e na gers Te stifyin g in Do me stic Vi o len ce Ca ses, 
Cen tre for Chil dren and Fa mi li es in the Ju sti ce System, Lon don, 2007, 2. 

3 Аћи мо вић, М., Увод у пси хо ло ги ју кри вич ног по ступ ка, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, 
Бе о град, 1980, 72. 
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и лич ног его цен три зма, по гре шно ту ма чи ти до га ђа ја око се бе. На ро чи та 
до за опре зно сти зах те ва се код на вод ног сек су ал ног на па ство ва ња ти нен-
јџер ки, јер њи хов ис каз мо же би ти не та чан услед по себ них ду шев них ста ња, 
при че му ро ди те љи не мо гу пру жи ти до дат не ин фор ма ци је. За раз ли ку од 
ти неј џер ки бо љи ис каз у ве зи сек су ал них кри вич них де ла мо гу да да ју пред-
школ ска де ца. Иа ко је су ге сти бил ност де це пред школ ског уз ра ста ве ли ка, 
су ге сти бил ност код сек су ал них кри вич них де ла не до ла зи у пу ном из ра жа-
ју, јер им сек су ал но по на ша ње у пот пу но сти стра но. Ка ко се не осе ћа ју као 
крив ци од њих је мо гу ће до би ти ис каз ко ји је мно го са др жа ни ји, под усло вом 
да је ис каз дат уз про тек што ма ње вре ме на.4

Као при мер до бре прак се у ве зи све до че ња де це, би ло да су жр тве на-
си ља у по ро ди ци, сек су ал ног на си ља или не ког дру гог об ли ка на си ља или 
пак са мо би ли при сут ни у тре ну ци ма на си ља, мо же мо на ве сти ра ни је по ме-
ну ту ор га ни за ци ју Child Wit ness Pro ject. Ова ор га ни за ци ја осно ва на је 1988. 
го ди не уз фи нан сиј ску по моћ He alth Ca na da са за дат ком да се ис пи та ју раз-
ли ли ти ме то ди при пре ме де це за све до че ње пред су дом. Убр зо је фи нан си-
ра ње пре у зео глав ни јав ни ту жи лац Ка на де. Ујед но, отво ре на је кан це ла ри-
ја у Лон до ну у Ве ли кој Бри та ни ји. Њи хов глав ни за да так је по ма га ње де ци 
ко ја све до че о би ло ком об ли ку на си ља. При пре ме за све до че ње са сто је се 
од три до осам се си ја са струч ња ци ма ор га ни за ци је, при че му се по себ но 
ра ди на оства ри ва њу два ци ља: 1) олак ша ва ње усло ва нео п ход них да де те 
жр тва/све док у пот пу но сти ис ка же све шта зна о кри вич ном до га ђа ју без 
угро жа ва ња пра ва на пра вич но су ђе ње окри вље ном, кроз ин ди ву дал не при-
пре ме за суд, за сту па ње де це са по себ ним по тре ба ма или же ља ма, тре нинг за 
су ди је и ту жи о це и 2) обез бе ђи ва ње да де ца не бу ду се кун дар но вик ти ми-
зи ра на не а де кват ном ре ак ци јом др жав них ор га на или адво ка ти ма од бра не.5

Ор га ни за ци ја Child Wit ness Pro ject има за кљу че ње про то ко ле о са рад њи 
са свим је ди ни ца ма ор га на уну тра шњих по сла ва на те ри то ри ји ко ји по кри-
ва Лон дон и Он та рио. На тај на чин ор га ни за ци ји, на при мер у Лон до ну, 
бу де при ја вље но око 500 слу ча је ва го ди шње код ко јих је де те жр тва или 
све док из вр ше ња кри вич ног де ла. Ра ди пру жа ња нео п ход но струч не по мо ћи 
де ци по треб но је што ра ни је иден ти фи ко ва ти ова кве слу ча је ве. Ста ти стич-
ки по да ци су по ка за ли да за око 40% при ја вље них слу ча је ва је нео п ход но 
на ста ви ти са при пре ма ма де це за кон такт са су дом, јер у оста лим слу ча је-
ви ма је за кљу чен спо ра зум о при зна њу кри вич ног де ла. Вре ме ко ја је оста ло 
за при пре му де це из но си од осам до де сет не де ља. При ли ком пр вог су сре та 
струч ња ка са де те том нео п ход но је утвр ди ти тем пе ра мент де те та, на чин ње-
го ве ре ак ци је због одво је но сти од ро ди те ља, ње го ву зре лост, као и бо гат ство 

4 Ibid., 73. 
5 http://www.lfcc.on.ca/cwp.htm 05. де цем бар 2016. 
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во ка бу ла ра. За рад при ку пља ња свих по треб них ин фор ма ци ја струч њак мо же 
оба ви ти раз го во ре са тре ћим ли ци ма, по пут учи те ља у основ ној и сред њој 
шко ли. Ујед но, тре ба при ку пи ти ин фор ма ци је о сва ко днев ним ак тив но сти-
ма де те та, уз под но ше ња зах те ва ве шта ку пси хи ја триј ске стру ке, с ци љем 
оце њи ва ња сте пе на прет пр ље ње тра у ме услед из вр ше ног кри вич ног де ла. 
На на ред ним са стан ци ма тре ба де те упо зна ти са суд ским по ступ ком, уо би-
ча је ном прав ном тер ми но ло ги јом за да ти слу чај, са уло гом сва ког од при сут-
них ли ца на су ђе њу, на чи ни ма сма њи ва ња стре са и дру го. Ујед но, по треб но 
је ве жба ти са де цом на ко ји на чин ће се од ви ја ти ње го во све до че ње на су ду 
ка ко би оно што бо ље би ло при пре мље но на да ва ње ис ка за. Мо гу ће је тра-
жи ти од де те та да на пи ше или ако је су ви ше ма ло да на цр та ка ко се осе ћа ло 
у тре ну ци ма вр ше ња кри вич ног де ла. То ком го ди на од стра не струч ња ка Child 
Wit ness Pro ject раз ви јен је тзв. кли нич ка из ја ва о ути ца ју на жр тве (cli ni cal 
vic tim im pact sta te ments), чи ји је циљ де ца ис ка жу сво је ми шље ње о по сле-
ди ца ма из вр ше ног кри вич ног де ла. Cli ni cal vic tim im pact sta te ments са сто ји 
се од од ре ђе них пи та ња ка ко би се у пот пу но сти са зна ло о из вр ше ном кри-
вич ном де лу и по сле ди ца ма вик ти ми за ци је. Пи та ња мо гу да се од но се на 
рас по ло же ње жр тве, стра хо ве ко је ни су по сто ја ли пре из вр ше ног кри вич ног 
де ла, спо соб но сти за по ве ре ње, са мо по што ва ње, са мо вред но ва ње, са мо по-
у зда ње, ве зе са чла но ви ма по ро ди це и дру гим осо ба ма, успех у шко ли, по-
ре ме ћа је спа ва ња, ре гре сив но по на ша ње, анк си о зност, про ме ну схва та ња 
соп стве не сек су ал но сти и не мо гућ ност пре стан ка раз ми шља ња о из вр ше ном 
кри вич ном де лу. По не кад не ка де ца ни су вич на пи са њу, те је нео п ход но да 
струч на ли ца за пи су ју и об ли ку ју оно што чу ју од њих. Ка ко су ди је же ле 
не по сред но да бу ду упо зна те са окол но сти ма из вр ше ног кри вич ног де ла 
по треб но је де те још ра ни је упо зна ти са ти ме да су ди ји мо ра ју да ис при ча ју 
све што о то ме зна ју.6

На дан су ђе ња по треб но је по са ве то ва ти ро ди те ље шта је нео п ход но 
по не ти на су ду, обез бе ди ти да чла но ви по ро ди це без бед но уђу у суд ни цу, 
као и да бу ду на без бед ном ме сту то ком ро чи шта. Ка ко је де те све док из вр-
ше ног кри вич ног де ла нео п ход но је пре по чет ка да ва ња ис ка за ње га за ни-
ма ти ак тив но сти ма на осно ву ко јих ће се он опу сти ти. До би ја ње ква ли тет-
ног ис ка за од стра не де те та зах те ва да то ком ње го вог да ва ња бу де при сут на 
осо ба ко ја ће пру жи ти ње му пу ну по др шку. На кон да ва ња ис ка за тре ба 
пру жи ти по врат ну ин фор ма ци ју де те ту да је да ло ис каз ка ко се прет ход но 
при пре ми ло. На кра ју је по треб но ин фор ми са ти де те и ро ди те ља, ко ји је био 
жр тва на си ља, о на ред ној фа зи по ступ ка, те их без бед но сти из ве сти из су да. 
Ин фор ми са ње о мо гу ћим на чи ни ма за вр шет ка су ђе ња је ве о ма бит но, јер је 

6 Cun ning ham, A., Ste vens, L., Hel ping a child be a wit ness in co urt 101 things to KNOW, 
SAY and DO, Cen tre for Chil dren & Fa mi li es in the Ju sti ce System, Lon don, 2011, 25-28. 
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јед на од мо гу ћих пре су да осло ба ђа ју ћа, што би са мо до дат но упла ши ло и 
она ко вик ти ми зи ра но де те и јед ног ро ди те ља. На тај на чин они би би ли 
спрем ни да се из од ре ђе них раз ло га ма те ри јал не и/или про це сне при ро де 
до не се осло ба ђа ју ћа пре су да. Страх од осве те мо же би ти ге не ра тор по ве ћа-
не не ла год но сти код жр та ва и све до ка. Сто га је нео п ход но уло жи ти на пор 
ка ко би се спре чио сва ки кон такт са на сил ни ком да ли при ме ном од ре ђе них 
ме ра обез бе ђе ња при су ства окри вље ног, по пут при тво ра, или пак при ме ном 
не ких ме ра без бед но сти на кон до но ше ња осу ђу ју ће пре су де. Уко ли ко је до-
не та осу ђу ју ћа пре су да по треб но је да ти мо гућ ност жр тва ма да се оба ве сти 
о на чи ну из вр ше ња ка зне за тво ра и о усло ви ма евен ту ал ног да ва ња услов ног 
от пу ста на сил ни ку. Као по след ња фа за у ра ду ове ор га ни за ци ја је сте до би-
ја ње по врат них ин фор ма ци ја о пру же ним услу га ма. Са мо на тај на чин мо-
гу ће је уо чи ти мо гу ће не до стат ке и на вре ме их ко ри го ва ти у бу дућ но сти.7

Же не пред став љју дру гу ве ли ку ка те го ри ју чи је све до че ње је бит но код 
кри вич них де ла из кри ми на ли те та на си ља. На и ме, код на си ља у по ро ди ци 
пре ма из ве шта ју Аген ци је Ује ди ње них На ци ја за род ну рав но прав ност и 
осна жи ва ње же на (Uni ted Na ti ons En tity for Gen der Equ a lity and the Em po ver-
ment of Wo men) 35% же на ши ром све та су жр тве на си ља у по ро ди ци.8 На-
си ље над же на ма у по ро дич ним од но си ма има нај ве ћи обим у Афри ци, Ис-
точ ном Ме ди те ра ну и Ју го-ис точ ној Ази ји, у ко ји ма се 37% же на су о ча ва са 
на си љем, док је нај ма ње за сту пља но у др жа ва ма ви со ког еко ном ског ста ња, 
као што су Евро па и За пад ни Па ци фик, где је 25% же на у не ком тре нут ку 
свог жи во та би ло жр тва на си ља у по ро ди ци.9 Си ло ва ње, као нај те же де ло 
ме ђу сек су ал ним де лик ти ма, има тренд по ве ћа ња од по чет ка де ве де се тих 
го ди на про шло га ве ка. Број на кри вич на за ко но дав ства пру жа ју за шти ту 
же ни од си ло ва ња без об зи ра да ли су оне у бра ку или не са из вр ши о цем 
си ло ва ња. Ти ме је по ја ча на кри вич но прав на за шти та же на. У по след ње вре ме 
ин кри ми на ци ја си ло ва ња је та ко из ме ње на да се као жр тва си ло ва ња мо гу 
ја ви ти и осо бе му шког по ла. По ве за ност на си ља у по ро ди ци и си ло ва ња 
огле да се у то ме да се пре ма јед ном ис тра жи ва њу 33% до 46% же на жр та ва 
на си ља у бра ку би ле вик ти ми зи ра не си ло ва њем од стра не сво јих парт не ра.10

Же не жр тве свих об ли ка на си ља у по ро ди ци не на пу шта ју по ро ди цу 
иа ко су жр тве ви ше го ди шњег на си ља из не ко ли ко раз ло га као што су осе-
ћа ње ма ње вред но сти, ег зи стен ци јал не не при ли ке, за ви сност у су пру га, став 

7 Ibid., 28-29. 
8 Facts and Fi gu res: En ding Vi o len ce aga inst Wo men, 2013, http://www.un wo men.or g/en /

what-we-do/en ding-vi o len ce-aga inst-wo men/facts-and-fi gu res, 31. март 2014. 
9 Glo bal and re gi o nal esti ma tes of vi o len ce aga ints wo men, 2013, http://apps.who.int/iris/

bit stre am/10665/85239/1/9789241564625_eng .pdf , 31. март 2014. 
10 Кон стан ти но вић Ви лић, С., Ни ко лић Ри ста но вић В., Ко стић, М., Кри ми но ло ги ја, 

Пе ли кант принт, 2009, 142. 
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дру штва о раз во ду као срам ном чи ну и дру го.11 Ка ко би смо до би ло аде ква-
тан ис каз же не жр тве на си ља у по ро ди ци нео п ход но је што пре пру жи ти без-
бед ност и ме ди цин ску по моћ. На и ме, по сто ја ње ме ди цин ске до ку мен та ци-
је о на не ше ним по вре да ма, уз све до че ње же не о на си љу ко је је прет пр пе ла, 
пред ста вља до во љан основ за до но ше ње осу ђу ју ће пре су де. Иста ана ло ги ја 
по сто ји и код же на жр та ва си ло ва ња. Сто га је нео п ход но ус по ста ви ти од нос 
по ве ре ња и са рад ње са јав ним ту жи о цем и раз ли чи тим слу жба ма и не вла ди-
ним ор га ни за ци ја ма ко је пру жа ју по моћ же на ма жр та ва ма на си љу у по ро-
ди ци и си ло ва ња, са јед не стра не, и жр та ва, са дру ге стра не. Ус по ста вља ње 
по ве ре ња је ве о ма бит но ка ко би се раз би ла тзв. за кле тва ћу та ња о на си љу 
у по ро ди ци.12 По ла зе ћи од чи ње ни це да пре ма еви ден ци ји Фе де рал ног ис тра-
жног Би роа у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма тек сва ко де се то си ло ва ње 
бу де при ја вље но,13 по ве ре ње у рад по ли ци је, ту жи ла штва, као и ор га ни за-
ци ја ко ја се ба ве пру жа њем по мо ћи жр тва ма је осно ва за по ве ћан број при-
ја вље них слу ча је ва си ло ва ња. 

Ор га ни за ци ја у чи јој је над ле жно сти пру жа ње по мо ћи же на ма жр тва ма 
на си ља у по ро ди ци и си ло ва њи ма и њи хо ва при пре ма за све до че ње на су ду 
је Vic tim-Wit ness As si stan ce Pro grams ко ја по сто ји у Ка на ди. На и ме, ор га ни-
за ци је функ ци о ни ше под над зо ром др жав ног ту жи о ца ко ји им обез бе ђу је 
ујед но фи нан сиј ска сред ства. Услу ге ове ор га ни за ци је сто је на рас по ла га њу 
же на ма жр тва ма свих об ли ка на си ља, као што су на си ље у по ро ди ци и сек-
су ал но на си ље. На кон из вр ше ња кри вич ног де ла ор га ни уну тра шњих по-
сло ва или јав ни ту жи лац упу ћу ју жр тву на ову ор га ни за ци ју ка ко би им се 
пру жи ла од го ва ра ју ћа по моћ. У окви ру про гра ма мо гу ће је до би ти од го во ре 
на сам кри вич ни по сту пак и уло гу жр тве као све до ка. Ујед но, струч ња ци 
при пре ма ју жр тву за сва ко ро чи ште, та ко што им обез бе ђу ју ко пи је до ку ме-
на та за су ђе ње. Ка ко же не жр тве на си ља у по ро ди ци или си ло ва ња осе ћа ју 
кри ви цу за соп стве ну вик ти ми за ци ју ве о ма је бит но ра ди ти да ус по ста вља њу 
емо ци о нал ног ми ра, што се оства ру је пру жа њем од го ва ра ју ће по др шке од 
стра не струч ња ка Vic tim-Wit ness As si stan ce Pro grams. Пре ко Vic tim-Wit ness 
As si stan ce Pro grams мо гу ће је ус по ста ви ти кон такт са ло кал ним аген ци ја ма 
ко је пру жа ју не ке дру ге услу ге по треб не жр тви, као и са аген ци ја ма ко је се 
ба ве обез бе ђи ва њем без бед но сти жр тва ма ових об ли ка кри ми на ли те та на-
си ља. Као и код прет ход но на ве де ног при ме ра у ве зи Child Wit ness Pro ject 
и Vic tim-Wit ness As si stan ce Pro grams пру жа нео п ход ну по моћ за са ста вља ње 

11 Ра мљак, А., Си мо вић, М., Вик ти мо ло ги ја, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Би ха ћу, 
Ба ња Лу ка, 2011, 213. 

12 Payne, B., Ga i ney; r., Fa mily Vi o len ce and Cri mi nal Ju sti ce: A Li fe-Co ur se Ap pro ach, 
Ro u tled ge, Lon don, 2015, 320. 

13 Кон стан ти но вић Ви лић, С., Ни ко лић Ри ста но вић В., Ко стић, М., op. ci., 139. 
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тзв. из ја ве жр тве о по сле ди ца ма из вр ше ног кри вич ног де ла (Vic tim Im pact 
Sta te ment).14 

3. ПО ДР ШКА ЖР ТВА МА И СВЕ ДО ЦИ МА У КРИ ВИЧ НОМ  
ПО СТУП КУ У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

По др шка жр тва ма и све до ци ма у кри вич ном по ступ ку у Ре пу бли ци 
Ср би ји ре гу ли са на је За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку.15 За шти та се пру жа 
кроз ин сти ту те по себ но осе тљи вог све до ка (члан 103-104 ЗКП-а) и за шти-
ће ног све до ка (105-112 ЗКП-а). 

По себ но осе тљив све док је ли це ко је с об зи ром на уз раст, жи вот но ис-
ку ство, на чин жи во та, пол, здрав стве но ста ње, при ро ду, на чин или по сле-
ди це из вр ше ног кри вич ног де ла, од но сно дру ге окол но сти слу ча ја по себ но 
осе тљив. Ка да се утвр ди ова кав ста тус све до ку се мо же по ста ви ти пу но моћ-
ник. Зна чај но је да му се пи та ња мо гу по ста вља ти са мо пре ко су да, од но сно 
јав ног ту жи о ца у то ку ис тра ге и да ње го во ис пи ти ва ње мо же би ти оба вље-
но пре ко тех нич ких сред ста ва, без ње го вог при су ства у суд ни ци. Ова кво 
за кон ско ре ше ње је од зна ча ја за за шти ту осе тљи вих ка те го ри ја уче сни ка 
по ступ ку јер их шти ти од ди рект ног ис пи ти ва ња окри вље ног, ко је мо же 
иза зва ти нај ве ћу тра у му. 

За шти ће ни све док је ли це ко је би да ва њем из ка за или од го во ром на 
по је ди на пи та ња се бе или се би бли ска ли ца из ло жио опа сно сти по жи вот, 
здра вље, сло бо ду или имо ви ну ве ћег оби ма. У овом слу ча ју реч је о објек-
тив ној опа сно сти ко јој се све док из ла же уче шћем у по ступ ку и да ва њем 
ис ка за. Ка ко би се спре чи ла ре ал на опа сност по нај зна чај ни ја до бра све до ка 
суд му мо же од ре ди ти ме ре по себ не за шти те ко је за циљ има ју да се ње го ва 
исто вет ност не от кри је јав но сти, а из у зет но ни окри вље ном и ње го вом бра-
ни о цу. Ово би се мо гло сма тра ти ре ше њем за екс трем не слу ча је ве у ко ји ма 
по сто ји ре ал на опа сност од на па да на све до ка због да ва ња из ја ве у кри вич-
ном по ступ ку. Ти ме се све док су штин ски не шти ти од по сле ди ца са мог 
кри вич ног по ступ ка, ко је нај че шће на сту па ју, већ од оста лих ли ца ко ја уче-
ству ју у по ступ ку или њи хо вим ис хо дом мо гу би ти не за до во на. 

По ред про це сне за шти те, ко ја пред ста вља основ ни и ми ни мал ни об лик 
за шти те зна чај но је ука за ти и на ак тив но сти ор га на кри вич но га по ступ ка у 
обла сти за шти те и ин фор ми са ња оште ће них и све до ка у кри вич ном по ступ ку. 

С ци љем пру жа ња за шти те жр тва ма кри вич них де ла и све до ци ма у 
кри вич ном по ступ ку, као и њи хо вој бо љој ин фор ми са но сти о га ран то ва ним 

14 https://www.at tor neyge ne ral.ju s.go v.on .ca /en glish/ovss/VWAP-En glish.html, 09. де цем-
бар 2016. 

15 Сл . Гла сник РС бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014. 
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пра ви ма и про це сним оба ве за ма при Ви шим ту жи ла штви ма и Ви шим су до-
ви ма фор ми ра не су слу жбе за по моћ и ин фор ми са ње оште ће них и све до ка 
у кри вич ном по ступ ку. На овај на чин по сту па ње пра во суд них ор га на уса гла-
ша ва се са прав ном ре гу ла ти вом Европ ске уни је, кон крет но са Ди рек ти вом 
2012/29/ЕУ16 Европ ског пар ла мен та и Европ ског са ве та ко јом се ус по ста вља ју 
ми ни мал ни стан дар ди о пра ви ма, по др шци и за шти ти жр та ва кри ми на ли-
те та, а у скло пу Ак ци о ног пла на за по гла вље 23 у при ступ ним пре го во ри ма 
са Европ ском уни јом. 

На ни воу ту жи ла штва ова слу жба нај пре је би ла фор ми ра на при Ви шем 
јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду.17 На осно ву по зи тив них ре зул та та ко је је 
оства ри ла Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво то ком 2015. го ди не осми сли ло је 
пи лот про је кат за ви ша јав на ту жи ла штва у Ни шу, Но вом Са ду и Кра гу јев цу, 
при ко ји ма су у то ку 2016. го ди не фор ми ра не слу жбе за по моћ и ин фор ми-
са ње оште ће них ли ца и све до ка у кри вич ном по ступ ку (у да љем тек сту 
слу жбе за ин фор ми са ње). Ове слу жбе чи ни ли су пред став ник пи сар ни це, 
ту жи лач ки по моћ ник и за ме ник ту жи о ца. Ли ца ко ја су ода бра на да уче ству ју 
у ра ду слу жбе про шла су при пре му ти ма струч ња ка из обла сти пси хо ло ги-
је и вик ти мо ло ги је ка ко би би ли при пре мље ни за рад са жр тва ма и све до-
ци ма у кри вич ном по ступ ку.18

На кон ева лу а ци је јед но го ди шњих ре зул та та ра да слу жби за ин фор ми-
са ње утвр ђе но је да су исте до бро при хва ће не од ко ри сни ка и са мим тим 
по треб не. Због то га је на ни воу ту жи лач ке ор га ни за ци је у свим ви шим јав ним 
ту жи ла штви ма и Пр вом основ ном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду осно ва на 
слу жба за ин фор ми са ње. 

Ра ди ујед на ча ног по сту па ња свих слу жби Ре пу блич ко јав но ту жи ла-
штво из да ло је смер ни це за по сту па ње, а ко је ће у ка сни јем де лу би ти де-
таљ ни је обра зло же не. Ра ди што ефи ка сни јег по сту па ња слу жби и чи ње ња 
њих до ступ ним Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво пот пи са ло је ме мо ран ду ме 
о са рад њи са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве пру жа њем по др шке 
жр тва ма кри вич них де ла. Ус по ста вље на је и бли жа са рад ња са под руч ним 
цен три ма за со ци јал ни рад у овој обла сти. Са аспек та пси хо ло шке по др шке 
из ра ђен је по се бан при руч ник на ме њен за по сле ни ма у слу жба ма као би от кло-
ни ли ди ле ме и по те шко ће у ко му ни ка ци ји са жр тва ма и све до ци ма.19

16 Di rec ti ve 2012/29/EU of the Eu ro pean Par li a ment and the Co un cil of 25 Oc to ber 2012 
esta blis hing mi ni mum stan dards on the rights, sup port and pro tec tion of vic tims of cri me, and 
re pla cing Co un cil Fra me work De ci sion 2001/220/JHA. Ди рек ти ва је до не та 25.10.2012. го ди не. 

17 Слич не слу жбе су осно ва не и при ви шим су до ви ма то ком 2014. го ди не. 
18 По да ци су до би је ни у Ви шем јав ном ту жи ла штву Ни шу у ко јем је оба вље но ис тра-

жи ва ње прак се Слу жбе за по моћ и ин фор ми са ње оште ће них и све до ка у кри вич ном по ступ-
ку, ко је је оба вље но у то ку но вем бра 2016. го ди не. 

19 Д., Чук Ми лен ко вић, Ј., Вра ње ше вић, Ко му ни ка ци ја са све до ци ма и оште ће ни ма, 
при ме рак ве шти не ко му ни ка ци је у ра ду јав ног ту жи ла штва, ОЕБС, 2016. 

Др Дар ко Т. Ди мов ски, Је ле на М. Па по вић Ми ла ди но вић, Значај подршке... (стр. 137–152)
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Рад слу жбе ор га ни зо ван је на осно ву ин тер них јав но ту жи лач ких ака та. 
Пре ма упут ству Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва сва Ви ша јав на ту жи ла штва 
у оба ве зи су да осну ју Слу жбе за ин фор ми са ње и да о то ме из да ју аде кват на 
са оп ште ња за јав ност. О свим ли ци ма ко ја се обра те слу жби као и о услу га ма 
ко је бу ду пру же не нео п ход но је во ди ти еви ден ци ју. Де таљ но је об ја шњен на-
чин на ко ји се тра ба по сту па ти са жр твом или све до ком. Чла но ви ма слу жбе 
за ин фор ми са ње за бра ње но је да ути чу на ток по ступ ка или да кроз по моћ 
жр тви или све до ку ути чу на са др жи ну ње ног ис ка за у кри вич ном по ступ ку. 
Пред ви ђе на је мо гућ ност осни ва ња за јед нич ких слу жби за ви ше пра во суд них 
ор га на са исте те ри то ри је ра ди ефи ка сни је за шти те уче сни ка у по ступ ку. 

Зна чај ко је осно ва не слу жбе при Ви шим ту жи ла штви ма има ју ана ли зи-
ран је кроз рад Слу жбе за ин фо ми са ње ко ја по сто ји при Ви шем јав ном ту-
жи ла штву у Ни шу. Ова слу жба фор ми ра на је 2015. го ди не и по че ла је ак тив-
но да ра ди ја ну а ра 2016. го ди не. Слу жбу чи не за ме ник Ви шег јав ног ту жи о-
ца у Ни шу, као ко ор ди на тор слу жбе, ту жи лач ки по моћ ник и упра ви тељ 
пи сар ни це. Сви за по сле ни су слу жби су то ком 2015. го ди не про шли обу ку за 
рад са све до ци ма и оште ће ни ма. То ком 2016. го ди не овој слу жби се обра ти-
ло укуп но 6 ли ца. Има ју ћи у ви ду да је Слу жба за ин фор ми са ње Ви шег јав-
ног ту жи ла штва у Ни шу над ле жна за све до ке и оште ће не из сво јих пред ме-
та као и пред ме та из над ле жно сти Основ ног ту жи ла штва у Ни шу и Основ ног 
јав ног ту жи ла штва у Алек син цу, у ко јим ту жи ла штви ма је у то ку 2016. го-
ди не по сту па но по укуп но 19. 992 кри вич на пред ме та, из че га про из и ла зи да 
је из у зет но ма ли број оште ће них и све до ка ко ри стио услу ге слу жбе. Овој 
слу жби се у 2017. го ди не до ма ја ме се ца обра ти ла са мо јед на оште ће на. 

Са гле да ва ју ћи пред ме те у ко ји ма је по сту па но по зах те ви ма оште ће них 
и све до ка утвр ђе но је сле де ће:

Оште ће ни из кри вич ног де ла те шка кра ђа обра ти ли су се ту жи ла штву 
са зах те вом да им се пру жи за шти та од окри вље ног ко ји их је уз не ми ра вао 
на кон под но ше ња кри вич не при ја ве. Оште ће ни су при мље ни од стра не ту-
жи лач ког по моћ ни ка ко ји је са чи нио слу жбе ну бе ле шку о њи хо вој при ја ви. 
Том при ли ко они су из ме ђу оста лог ука за ли да им окри вље ни, ко ји им је 
ком ши ја, пре ти на тај на чин што им го во ри да је „ско ро пу штен из за тво ра 
па му ни је про блем да се та мо вра ти“ и да „има хе па ти тис Ц, због ко јег ће 
да умре за пар го ди на па му ни је бит но ко га ће све са со бом да по ве де“. Због 
ова квих ње го вих из ја ва они осе ћа ју страх за сво ју без бед ност. О овом слу-
ча ју оба ве штен је ко ор ди на тор Слу жбе за ин фор ми са ње ко ји је из вр шио про-
ве ре и утвр дио у ком пред ме ту се во ди кри вич ни по сту пак про тив окри вље-
ног за кри вич но де ло те шка кра ђа из чла на 204 Кри вич ног за ко ни ка20 пред 

20 Кри вич ни за ко ник – КЗ, Сл. гла сник РС, бр. 85/2005, 88/2005 – ис пр., 107/2005 – ис пр., 
72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014. 
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Основ ним јав ним ту жи ла штвом у Ни шу. Ка ко би се оште ће ни ма пру жи ла 
аде кват на за шти та у кри вич ном по ступ ку упу ћен је зах тев Основ ном јав ном 
ту жи лап штву у Ни шу да се оште ће ним ли ци ма пру же ме ре за шти те пред-
ви ђе не За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку. По на ло зи ма Слу жбе за оште ће не 
Ви шег јав ног ту жи ла штва у Ни шу, Основ но јав но ту жи ла штво у Ни шу на ло-
жи ло је По ли циј ској упра ви у Ни шу да оште ће ни ма пру же за шти ту са гла сно 
од ред ба ма чла на 102 став 5 ЗКП-а. У ка сни јем то ку по ступ ка оште ће ни су 
ука за ли да ни су ви ше тр пе ли прет ње од окри вље ног, те је по сту пак окон чан 
без смет њи. 

У на ред ном пред ме ту ра ди ло се о оште ће ној из кри вич ног де ла зло ста-
вља ње и му че ње из чл. 137 КЗ. Ово де ло је спе ци фич но, јер је реч о емо тив ним 
парт не ри ма, ко ји ни су ужи ва ли ста тус чла но ва по ро ди це, из ко јих раз ло га 
је фи зич ко на си ље и вре ђа ње окри вље ног пре ма оште ће ној ква ли фи ко ва но 
као кри вич но де ло злоствља ње и му че ње из чла на 137 КЗ. При ли ком пр ве 
по се те оште ће на је би ла уз не ми ре на и не си гур на у сво ју од лу ку да на ста ви 
са уче шћем у кри вич ном по ступ ку. Она је од стра не чла но ва слу жбе упо-
зна та са свим про це сним овла шће њи ма ко је по се ду је и охра бре на да на ста-
ви са уче шћем у кри вич ном по ступ ку. Има ју ћи у ви ду да по кри вич ном 
за ко но дав ству не ула зи у круг чла но ва по ро ди це, оба ве ште на је и о ши рем 
кру гу чла но ва по ро ди це пре ма По ро дич ном за ко ну, 21 чи је мо гућ но сти је у 
да љем по ступ ку и ко ри сти ла. У скла ду са пра ви ли ма слу жбе о по се ти је 
оба ве штен и за ме ник Основ ног јав ног ту жи ла штва ко ји је по сту пао у основ-
ном пред ме ту. Оште ће ној су по ка за не про сто ри је у ко ји ма је тре ба ло да се 
оба ви ње но са слу ша ње. Оште ће на је то ком тра ја ња по ступ ка у ви ше на вра-
та до ла зи ла у Слу жбу за ин фор ми са ње, ка ко би би ла д оби ла ин фор ма ци је 
о то ку пред ме та. На кон окон ча ња по ступ ка чла но ви ма Слу жбе за ин фор-
ми са ње за хва ли ла је на пру же ној по др шци. 

У на ред ном слу ча ју оште ће на за кри вич но де ло на си ље у по ро ди ци, 
ко је је би ло ја ког ин тен зи те та, због ко јег је жр тва са де те том на пу сти ла дом, 
зах те ва ла је ин фор ма ци је о то ку по ступ ка пред ОЈТ у Ни шу. Пред мет је био 
спе ци фи чан, јер је у то ку по ступ ка, на кон оба вље ног ве шта че ња, утвр ђе но 
да је окри вље ни у вре ме из вр ше ња кри вич ног де ла био не у ра чун љив. Оште-
ће ној су нај пре пру же не ин фор ма ци је о то ку по ступ ка. У сле де ћој по се ти 
она је зах те ва ла да јој се пру жи за шти та, јер је при ме ти ла да је окри вље ни 
пра ти. О овој окол но сти са чи ње на је слу жбе на бе ле шка и оба ве ште но Основ-
но јав но ту жи ла штво у Ни шу. По сту па ју ћи за ме ник у основ ном пред ме ту 
зах те вао је да се окри вље ном за бра ни при бли жа ва ње и ко му ни ка ци ја са 
оште ће ном до окон ча ња по ступ ка. У по сту пак је укљу чен и Цен тар за со ци-
јал ни рад у Ни шу, ко ји је обез бе дио при хват оште ће ној на кон пре тр пље ног 

21 По ро дич ни за кон, Сл. гла сник РС, бр. 18/2005, 72/2011 – др. за кон и 6/2015. 

Др Дар ко Т. Ди мов ски, Је ле на М. Па по вић Ми ла ди но вић, Значај подршке... (стр. 137–152)
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на си ља. Овај слу чај ка рак те ри ше и са рад ња из ме ђу Слу жбе за ин фор ми са-
ње и Слу жбе за по др шку жр тва ма при Ви шем су ду у Ни шу. Одр жан је са-
ста нак за по сле них у овом слу жба ма ка ко би се по др шка жр тви на ста ви ла и 
на кон окон ча ња по ступ ка пред ту жи ла штвом. Оште ће ној је по ка за на суд-
ни ца у ко јој ће се ис пи та ти, а по сту па ју ћи су ди ја је упо знат са спе ци фич ном 
си ту а ци јом у ко јој се жр тва на шла. Оште ће на је на глав не пре тре се до ла зи-
са са пред став ни ци ма Слу жбе Ви шег су да у Ни шу, ко ји су јој кон ти ну и ра но 
пру жа ли по др шку. 

По др шку су тра жи ли и оште ће ни пре ма ко ји ма је окри вље ни по ку шао 
уби ство. Овај по сту пак се во дио пред Ви шим су дом у Ни шу, а оште ће ни су 
у по но вље ном по ступ ку опет тре ба ли да бу ду са слу ша ни као све до ци. Окри-
вље ни је од њих кон ти ну и ра но зах те вао да про ме не ис каз, што су они од-
би ја ли. Не по сред но пре су ђе ња, окри вље ни је по звао оште ће не да се на ђу у 
гра ду као би о све му опет по при ча ли. Ка да су они опет од би ли да про ме не 
ис каз, окри вље ни им је упу тио прет ње да ће ба ци ти бом бу на њи хо ву ку ћу, 
ако због њи хо вих ис ка за оде у за твор. Оште ће ни су осе ти ли јак страх за 
сво ју без бед ност, што су де таљ но и опи са ли у Слу жби за ин фор ми са ње. По-
во дом овог до га ђа ја, зах те ва но је да има Ви ши суд у Ни шу до де ли ста тус по-
себ но осе тљи вог све до ка, те да им се обез бе де све ме ре за шти те пред ви ђе не 
до ма ћим за ко но дав ством. О упу ће ним прет њам оба ве ште но је Основ но 
јав но ту жи ла штво у Ни шу, ко је је про тив окри вље них по кре ну ло кри вич ни 
по сту пак због угро жа ва ња си гур но сти оте ће них. 

У оста лим слу ча је ви ам оште ће ни су стра жи ли ин фор ма ци је о то ку 
кри вич ног по ступ ка, ко је су им рад ни ци слу жбе пру жа ли уз по у ча ва ње о 
пра ви ма ко је ужи ва ју у кри вич ном по ступ ку. 

Чи ње ни ца да се ма ли број оште ће них ја вља Слу жби за оште ће не ве ро-
ват но је узро ко ва на њи хо вом сла бом ин фор ми са но шћу. Ви ше јав но ту жи-
ла штво у Ни шу на сто ји да овај про блем от кло ни, ка ко би све жр тве би ле 
ин фор ми са не о пра ви ма ко је има ју и ка ко би им би ла пру же на аде кват на 
по др шка. За по сле ни у слу жби су на кон по чет ка ње ног ра да из да ли су са оп-
ште ње за ме ди је, по да ци и кон так те ле фо ни су до ступ ни на ин тер нет сај ту, 
а уз све по зи ве оште ће ни ма и све до ци ма ша ље се при ме рак фла је ра са ин-
фор ма ци ја ма и кон так ти ма. Ви ши јав ни ту жи лац у Ни шу при ли ком јав них 
на сту па ис ти че да је Слу жба за ин фор ми са ње осно ва на и ко је су ње не над-
ле жно сти. По ред ових за ла га ња очи глед но да ин фор ма ци ја не сти же до 
ли ца ко ји ма је по треб на. 

Мо гућ ност да се овај про блем от кло ни мо же би ти при бли жа ва ње ове 
услу ге оште ће ни ма. По др шка тре ба да бу де до ступ на од мах на кон при ја ве 
и да се она не по сред но по ну ди сва кој жр тви. То би зах те ва ло осни ва ње 
слич них слу жби при по ли циј ским ста ни ца ма, ко је би би ле опрем ње не да 
жр тви пру жа ју по др шку на кон што при ја ви де ло. У тим тре ну ци ма, ка да се 
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де ло тек до го ди ло, нај бит ни је је пру жи ти си гур ност и по др шку жр тви, ко јој 
ће пра вил но би ти об ја шње на пра ви ла по ступ ка у ко јем ће уче ство ва ти и 
овла шће ња ко ја мо же ко ри сти ти. На ла зи мо да би би ло упут но по ну ди ти 
по моћ сва кој жр тви не по сред но. У ти му ко ји пру жа по др шку, аде кват но би 
би ло укљу чи ва ње пси хо ло га, као струч ња ка ко ји ће пра вил но при сту пи ти 
жр тви и на нај по год ни ји на чин је при пре ми ти за све до че ње. 

Уче шће пси хо ло га у ти мо ви ма за по др шку и при пре му оште ће них по-
ка за ло се као до бра прак са ко је су ус по ста ви ле не вла ди не ор га ни за ци је. Оне 
жр тва ма тр го ви не љу ди ма, ко је пред ста ва де ло са зна чај ним по сле ди ца ма по 
жр тву, због од но са ко ји се ство ри са из вр ши о цем кри вич ног де ла, пру жа ју 
пси хо ло шку по др шку пре све до че ња, ко ја жр тву тре ба да осло бо ди тра у ма 
ко је је пре жи ве ла, али и да јој олак ша уче шће у по сту пак у ко ји се упу шта. 

Зна чај но је по ме ну ти и по ло жај ко ји у кри вич ном по ступ ку има све док 
са рад ник22. Овај но ви ин сти тут у на шем пра ву још ви ше је учи нио ком пли-
ко ва ним по ло жај жр тве у кри вич ном по ступ ку. На и ме, њи ме се кроз сма ње ње 
ка зне или од у ста нак од оп ту жбе за по је ди на де ла по го ду је учи о ни о цу кри вич-
ног де ла про тив ко га се во ди кри вич ни по сту пак или ко ји је већ осу ђен, због 
зна ча ја ко ји ње гов ис каз има у по ступ ку про тив оста лих окри вље них. То код 
жр тве ства ра су ко бљен став, са јед не стра не реч је о из вр ши о цу кри вич ног 
де ла, а он је пак на стра ни жр тве. Ова ква си ту а ци ја мо же до дат но за ком пли-
ко ва ти и ова ко већ сло же не од но се у кри вич ном по ступ ку. О то ме све до чи 
и прак са Ту жи ла штва за рат не зло чи не, ко је овај ин сти тут и при ме њу је.23

4. ЗА КЉУ ЧАК

До бро за кон ско ре ше ње огле да се и у то ме да ће се из вр ши лац кри вич-
ног де ла на си ља у по ро ди ци те же ка зни ти у слу ча ју да је оно из вр ше но у 
при су ству де те та. Де вет са ве зних аме рич ких др жа ва пред ви ђа ова кво за-
кон ско ре ше ње у ви ду чи ње ни це да се при су ство де те та на си љу у по ро ди цу 
узи ма као оте жа ва ју ће окол ност, што ре зул ти ра или ду же вре мен ској ка зни 
за тво ра или ве ћој нов ча ној ка зни. Са ве зне др жа ве ко је има ју ова кво за кон ско 
ре ше ње су: Ва шинг тон, Ју жна Ка ро ли на, Аља ска, Ари зо на, Ка ли фор ни ја, 
Оха јо, Мон та на, Ха ва ји и Ми си си пи. У не ким дру гим са ве зним др жа ва ма, 
по пут Ар кан за са, Фло ри де, Ај да ха, Лу и зи ја не и Оре го на у кри вич ним за ко-
но дав стви ма не по сто ји од ред ба о узи ма њу ове од ред бе као оте жа ва ју ће 
окол но сти, али је суд ска прак са ис кри ста ли са ла је дан ова кав став. По ред 

22 Овај ин сти тут пред ви ђен је чла но ви ма 320 до 330 За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, 
Сл. Гла сник РС бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014. 

23 Шку лић, М., и др., Уло га и мо гућ но сти јав ног ту жи о ца у за шти ти жр та ва кри вич-
ног де ла, Бе о град, Удру же ње ту жи ла ца Ср би је, 2009. го ди на, стр 65. 
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већ на ве де них ре ше ња о то ме ка ко се окол ност при су ства де те та на си љу у 
по ро ди ци це ни, у са ве зним др жа ва ма Де ле ва ру, Џор џи ји, Се вер ној Ка ро ли-
ни, Окла хо ми и Ју ти кри вич ни за ко ни пред ви ђа ју да уко ли ко де те при су-
ству ју из вр ше њу овог об ли ка кри ми на ли те та на си ља до ла зи до из вр ше ња 
јед ног дру гог кри вич ног де ла код ко јег је је дан од еле ма на та би ћа кри вич ног 
де ла при су ство де те та из вр ше њу на си ља пре ма чла ну не ком чла ну по ро ди-
це од стра не при пад ни ка исте по ро ди це. За ко но дав ства Ко нек ти ка та, Или-
но и са, Лу и зи ја не и Не ва де зах те ва ју, по ред из ри ца ња кри вич них санк ци ја 
учи ни о цу на си ља у по ро ди цу код ко јег је де те би ло при сут но чи ну из вр ше-
ња де ла, да на сил ник пла ти сва ки вид те ра пи је ко ја је нео п ход на де те ту. 
Оха јо и Окла хо ма у сво јим за ко ни ма про пи су ју оба ве зу на сил ни ка да се 
под врг не от кла ња њу узро ка на сил нич ког по на ша ња. Иа ко ова кво за кон ско 
ре ше ње под се ћа на јед ну од оба ве за пред ви ђе ну при ли ком при ме не на че ла 
опор ту ни те та код нас, тре ба на гла си ти да се у овим са ве зним др жа ва ма овај 
вид те ра пи је при ме њу је исто вре ме не са из вр ше ње ка зне за тво ра као вид ин-
ди ви ду ал ног трет ма на у пе ни тен ци јар ној уста но ви. Са ве зна др жа ва Ин ди-
ја на про пи су је да ро ди тељ осу ђен за акт на си ља у по ро ди ци у при су ству 
де та та бу де под над зо ром струч них слу жби у пе ри о ду не ма њем од го ди ну 
да на, а не ду жем од две го ди не. Струч ни над зор мо же би ти усло вљен прет-
ход ним по ха ђа њем про гра ма за пре вен ци ју на си ља од стра не ро ди те ља 
ко ји је из вр шио ова кво кри вич но де ло.24

По сту па ње пра во суд них ор га на Ре пу бли ке Ср би је по ка зу је зна ча јан 
на пре дак у овој обла сти. Он се огле да у пре по зна ва њу по тре ба жр тве и ства-
ра њу ме ха ни зма ко ји би је аде кват но за шти тио. Ова ква прак са сва ка ко је за 
по хва лу, по себ но са аспек та за шти те ко ја се пру жа од стра не ту жи ла штва, 
јер пред ста вља са свим нов кон цепт ра да овог др жав ног ор га на. Уна пре ђе ње 
ра да ових слу жби, као и ши ре ње мре же по др шке на ни во по ли ци је је оно 
што се у бу дућ но сти ре ал но мо же оче ки ва ти. Ти ме би се по ло жај оште ће них 
у кри вич ном по ступ ку у зна чај ној ме ри по бољ шао, јер би им по др шка и ин-
фор ма ци је би ле до ступ не то ком це лог кри вич ног по ступ ка. Кроз кон ти ну-
и ра ну по др шку од кло ни ли би се штет ни ути ца ји кри вич ног по ступ ка на 
жр тву, ко ји се огле да ју у се кун дар ној вик ти ми за ци ји и че стом од би ја њу да 
се уче ству је у по ступ ку. Зна чај но је ука за ти да је по др шка, нај ви ше у ви ду 
ин фор ми са ња, по треб на и све до ци ма, ко ји ни су ди рект но оште ће ни кри вич-
ним де ло. Они пред су дом че сто све до че о не при јат ним до га ђа ји ма ко ји ма 
су при су ство ва ли и би ва ју из ло же ни број ним пи та њи ма, те је зна чај но да се 
аде кват но ин фор ми шу о то ку и пра ви ли ма по ступ ка, бу ду ћи да им је то 
че сто пр ви су срет са пра во суд ним ор га ни ма. 

24 Child Wit nes ses to Do me stic Vi o len ce, loc. cit. 
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