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Сажетак:Про цес хар мо ни за ци је за ко но дав ства Ср би је са прав ним 
стан дар ди ма Европ ске уни је до вео је до им пле мен та ци је број них прав них 
ин сти ту та из упо ред ног пра ва у кри вич но про це сно пра во на ше зе мље. Је
дан од та квих ин сти ту та су и спо ра зу ми о кон сен су ал ним на чи ни ма окон
ча ња кри вич ног по ступ ка.

Спо ра зу ми стра на ка у кри вич ном по ступ ку иза зи ва ју зна чај ну па жњу и 
по ле ми ку на уч но струч них кру го ва у кон ти нен тал ном и ан гло сак сон ском прав
ном си сте му јер пра во и прав да има ју за при мар ни циљ објек тив но и не при
стра сно утвр ђи ва ње ма те ри јал не исти не ка ко ни ко не вин не би био осу ђен као 
и да се учи ни о цу кри вич ног де ла из рек не од го ва ра ју ћа кри вич на санк ци ја.

Пред мет ана ли зе овог ра да су спо ра зу ми јав ног ту жи о ца и окри вље ног 
ко ји су на ста ли кроз ре форм ске про це се срп ског кри вич ног по ступ ка. У том 
сми слу, у пр вом де лу ра да пред ста вљен је спо ра зум о при зна њу кри вич ног 
де ла, (ра ни је кри ви це), у дру гом, спо ра зум о све до че њу окри вље ног, а у тре
ћем, спо ра зум о све до че њу осу ђе ног. Иа ко се ра ди оспо ра зу ми ма са истим 
су бјек том, нео п ход но је пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу спо ра зу ма о при зна њу 
кри вич ног де ла, ко ји об у хва та до го вор о ка зни и оп ту жни ци, од дру ге две 
вр сте спо ра зи ма ту жи о ца о све до че њу окри вље ног и осу ђе ног.1

Ра ди се о про це сним ин сти ту ти ма чи ји је циљ, код спо ра зу ма о при
зна њу кри вич ног де ла, да кри вич ни по сту пак учи ни бр жим и ефи ка сни јим, 
од но сно код спо ра зу ма о све до че њу, да јав ном ту жи о цу олак ша до ка зи ва ње 
за нај те жа кри вич на де ла ко ја су, по пра ви лу, те шко до ка зи ва или је њи хо
во до ка зи ва ње по ве за но са не сра змер ним те шко ћа ма.”Це на” ко јом се по
сти же на ве де ни циљ је сте по бољ ша ње по ло жа ја окри вље ног, ко ји се за 
сво ју ко о пе ра тив ност на гра ђу је бла жом кри вич ном санк ци јом.

1Richard.Lippke,RewardingCooperation:ThemoralComplexitiesofProcuringAccom
pliceTestimony,NewCriminalLawReview,2010.vol.13,no.1pp.91.
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Кључнеречи:спо ра зу ми јав ног ту жи о ца и окри вље ног, спо ра зум о 
при зна њу кри вич ног де ла, спо ра зум о све до че њу окри вље ног, спо ра зум о 
све до че њу осу ђе ног.

1.УВОД

Својеврсниоблициспоразумевања,односнодоговарањајавногтужи
оцаиокривљеног,којивећдугинизгодинапостојеуупореднимкривичним
законодавствима,чијијециљбржерешавањепредметакривичногпоступка,
пресамогглавногпретреса,унашемкривичнопроцесномправупостојевећ
извесновреме.Утаквеинститутеспадајуначелоопортунитетакривичног
гоњења,и,уодређеномсмислу,рочиштезаизрицањекривичнесанкције
преглавногпретреса.

Међутим,2009.године,изменаматадашњегЗаконикаокривичномпо
ступку,унашеправопопрвипутјеуведенспоразумопризнањукривице,
каовиддиректногпреговарањајавногтужиоцаиокривљеногокривичној
санкцији,накојисагласносттребададасуд.Радисеопроцесноминститу
тукојиизворнопотичеизанглосаксонскихкривичнихпроцедура,пресве
гаизправногсистемаСАД,аданассуодређениоблицитаквогпроцесног
механизмаприсутнииумногимдругим,паибројнимконтиненталноевроп
скимкривичнимпроцедурама.2Значајнуулогууувођењуовогинститутау
нашезаконодавствоимаојеиСаветЕвропе,којијепрепорукомП(87)18
указаонапотребудасепоједноставикривичнипоступакуконтиненталним
кривичноправнимсистемима,каоидаокривљеникојијепризнаокривично
делонетребадугодабудеунеизвесностиупогледукривичнесанкције.3

Ефикаснооткривањеидоказивањекривичнихделаизобластиоргани
зованогкриминалазахтевамодернизацијукривичнопроцесногсистема4јер
сетрадиционалнитипкривичногпоступкапоказаонедовољноефикасним
усупротстављањусавременимоблицимакриминала,пајепреддржавупо
стављензадатакдаизнађеновеадекватнемереипоступкезаоткривање
кривичнихделаињиховихучинилаца.5Изовихразлога,скоросвеземље
Европесуу„тријумфалноммаршуконсенсуалнихпроцедура”,саодређеним

2МиланШкулић,Кри вич но про це сно пра во,Београд2016,332.
3АлександарТрешњев,„Дилемеупримениспоразумаопризнањукривичногдела“,

Бил тен Вр хов ног ка са ци о ног су да,бр.2/2011,Београд2011,243.
4ЗоранСтојановић,ДраганаКоларић,Кри вич но прав но ре а го ва ње на те шке об ли ке 

кри ми на ли те та,ПравнифакултетУниверзитетауБеограду,Београд2010,125.
5БожидарБановић,„Специјалнеистражнерадњеињиховдоприносоткривањуи

доказивањукривичнихделаиизвршилаца“,Ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри вич но пра во,
вол.44,бр.2/2006,Београд,130.

ДрБоришаН.Лечић,Споразуми јавног тужиоца и окривљеног(стр.387–404)



ЗборникрадоваПравногфакултетауНовомСаду,2/2017

389

модификацијама,инкорпориралеусвојсистемкривичнопроцесногправа,
споразумеопризнањукривице.6

Утомсмислу,важећиЗаконикокривичномпоступку7предвиђатри
обликаспоразмевањајавногтужиоцаиокривљеног:спо ра зум о при зна њу 
кри вич ног де ла(чл.313319ЗКП),спо ра зум о све до че њу окри вље ног(чл.320326
ЗКП)испо ра зум о све до че њу осу ђе ног(чл.327330ЗКП).Упрвомслучају
радисеонезнатноизмењеномспоразумуопризнањукривице,доксеудруга
дваслучајарадиомодификованимоблициманекадашњегправногинсти
тутасведоксарадник,којијебионормиранкаопосебнадоказнарадња.

Каонајважнијиразлозизаувођењенаведенихправнихинститутаунаш
правнисистем,апресвегаспоразумаопризнањукривичногдела,наводи
седаонзнатнодоприносибржемиефикаснијемкривичномпоступку,даје
ускладусаначеломпроцеснеекономије,тедаправиодговарајућибаланс
измеђудавањакористиокривљеномизаштитеправаоштећеноглица.8

Уконтекстуефикасностиирационалностиовихспоразума,улитератури
сечестонаводипримерСАД,гдеби,преманекимпроценама,смањењестопе
признањакривицеуСАД,са90%на80%,одмахзахтевалоудвостручењесуд
скогособљаикапацитета,докбисмањењена70%,утростручилотезахтеве.9

НапримеруСАДа,одаклеовајправниинститутводипорекло,најбоље
севидепозитивниефектиприменеовогправногинститута.Уовојземљи,
највећибројкривичнихпредмета,понекимпроценамаивишеод90%,ре
шавасеуправоспоразумомопризнањукривице,(plea bar ga i ning)или„на
годбом”(deal),какосеовајспоразумжаргонскиназива.10Иакосеупомену
тојдржавиовајинститутпримењујевећвишеод200година,легитимитет
мујепопрвипутпризнаттек1970.годинеодстранеВрховногсудаСАДу
случајуBrady v. Uni ted Sta tes,кадајеистакнутодајеречоинститутукоји
јесаставнидеокривичнопроцесногсистемаСАДикојисуштинскидопри
носиефикасностиправосуђа.11

Специфичност„преговора”измеђутужиоца,сједнестранеиокривљеног
ињеговогбраниоцасдругестране,којисуиначеосноваправногсистема
САДа,једасеониреализујуутајности,штојеусупротностисаначeлом

6MarJimenoBulnes,“AmericanCriminalProcedureinaEuropeanContext”,Car do zo 
Jo u r nal of In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law,vol.21,pp452

7 Законик о кривичномпоступку,Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2011, 101/2011,
121/2012,32/2013,45/2013и55/2014.

8МилошМиловановић,„Споразумопризнањукривице–proetcontra”,Ана ли Прав
ног фа кул те та у Бе о гра ду,2/2010,Београд,417420.

9СнежанаБркић,Ра ци о на ли за ци ја кри вич ног по ступ ка и упро шће не про це сне фор ме,
ПравнифакултетНовиСад2004,214.

10ВањаБајовић,Спо ра зум о при зна њу кри ви це – упо ред ноправ ни при каз,Правни
факултет,Београд2009,11,55.

11Ibid.,56.
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јавностикривичногпоступка.12Уовомпоступку,тужилацјазаокривљеног
јединиинајзначајнијисубјект,анесуд.13

УСАДу,споразумосведочењуокривљеног,сматрасенеправедним
јерсеонпремазаконскимрешењимаможезакључитисасвакимлицем,па
чакисаорганизаторомкриминалнегрупе,штојесједнестране,ускопо
сматрано,илогично,јеронрасполажесанајвећимфондомподатакаокри
вичномделуињеговимизвршиоцима.Постављасепитањеправичности,
односно,далијеоправданоказнитиблажомказноморганизаторакрими
налнегрупеуодносунадругеизвршиоцекојисуодњегамањекриви.Ипак,
уовојземљи,процентуално,највећибројспоразумаопризнањукривице,
управосезакључујесаовомкатегоријомлица.

Осимтога,доктринауСАД,одпочетканијебилајединственауставу
далијенаведениинститут„користан”или„штетан”заокривљеног,14јер,
имајућиувидудасеразликујеидаодступаодредовногпоступка,уњему
честодолазидозаобилажењаиповредепојединихправаокривљеног,затим
одступасеодначелаистине,начелаподелевласти,(главниорганјетужилац
анесуд),повреденачелаједнакостиграђана,лишењаправакојабиокри
вљениимаонаглавномпретресуидр.15

Поузорунаамеричкоправоидругиправнисистемисупреузелина
веденорешење,прилагођавајућигасвојојтрадицији.ТакојеуНемачкој
праксапреговораинеформалногдоговоравансудницегодинамабилапо
знатакао“ab sprac he”или“verständigung”,алијеспоразумопризнањукри
вицеформалноуведенунемачкокривичнозаконодавствотекуавгусту2009.
године.16Унемачкоммоделу,судијатокомпоступкаспоразумевања,све
времеимапроактивнуулогу,ониницирапреговоре,контролишезакључе
ниспоразумидр.

УИталијипостојипоступак„изрицањаказненазахтевстранака”који
сеназива“pat teg gi a men to”,причемусејавнитужилациокривљенисамо
сталнодоговарајуококазнеипредлажусудијињеноизрицање.17Улога
судијеједругачија,обзиромдасеон,премарешењимаиталијанскогзако

12RonaldBacigal,Cri mi nal Law and Pro ce du re: an Ove r vi ew,Delmar,CengageLearning,
NewYork2009,283.

13WesleyMacNeilOliver,“TowardandCommonLawofPleaBargaining”,KentuckyLaw
Journal,vol.102,20132014,283.

14OrenBarGill,OmriBenShahar,The Pri so ners’ (Plea Bar gain) Di lem ma,NewYork
UniversityLawandEconomicsWorkingPapers,2007.

15С.Бркић,„Договоренопризнање(pleabargaining)уанглоамеричкомправу”,Збо р
ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду,XXXVII,број12/2003,179194.

16МиланШкулић,Основ не но ви не у кри вич ном про це сном пра ву Ср би је – Из ме не и 
до пу не За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку и од ред бе За ко на о ме ђу на род ној прав ној по мо ћи у 
кри вич ним ства ри ма, ПравнифакултетуБеограду,Беорад2009,48.

17В.Бајовић,(2009),149.

ДрБоришаН.Лечић,Споразуми јавног тужиоца и окривљеног(стр.387–404)
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нодавства,појављујетекпослезавршенихпреговораизакљученогспоразу
маизмеђутужиоцаиокривљеног.Судијанесмодаиспитујезаконитост
закљученогспоразумаиказнукојајеодмеренаокривљеном,већсеупушта
иуоценустепенањеговекривице,доказакојигатеретеикојимуидуу
прилог,итекнаосновутихразматрањазаузимаставидоносиодлукуопо
стигнутомспоразумустранака.УФранцускојјеспоразумопризнањукри
вице–“pla i der co u pa ble”,уведен2004.годинеиможесезакључитисамоза
лакшакривичнаделазакојајепрописанановчанаказнаиликазназатвора
утрајањудопетгодина.18Међутим,уЕнглескојспоразумопризнањукри
вицениједозвољен,ачакјезабрањеносвакоунапреддатообећањеокри
вљеномдаћемусеакопризнакривицуублажитиказна.19

ИзванЕвропе,споразумопризнањукривицепоузорунаамеричкимо
делмеђупрвимасуувелеземљелатинскеАмерике.20

Сдругестране,споразумиосведочењу(te sti mony plea bar ga i ning,co o pe
ra tion agre e ment)уамеричкомправупредстављајусамомодалитетспоразума
опризнањукривичногдела,којимсеокривљениобавезуједапризнакривицу
идасведочипротивдругихокривљенихузаменузаблажукривичнусанк
цију.21КолевканаведеногинститутауЕвропијебилаИталијакојаје,упери
одуод1969.до1975.године,завреметзв.„оловнихгодина”,каоодговорна
растућепојаветероризмаитерористичкихгрупа,изградилацелокупансистем
заснованнасарадњиприпадникакриминалнихгрупарадиоткривањаидо
казивањадругихкривичнихдела.22УФранцускојје,још1987.године,изме
намаидопунамаЗаконаојавномздрављу,омогућенопојављивањепредсудом
окривљенихкојисупристалинасарадњуукривичнимпоступцимавезаним
занаркотике,причемусуистиуживалиодређенеповластицеуколикоби
открилиидентитетприпадникакриминалнегрупе.23

2.СПОРАЗУМОПРИЗНАЊУКРИВИЧНОГДЕЛА

Споразумопризнањукривичногделапредстављанагодбуизмеђујав
ногтужиоца,сједнестране,иокривљеногињеговогбраниоца,сдруге

18ВељкоТурањанин,„Споразумопризнањукривичногдела“,док тор ска ди сер та ци ја,
Крагујевац2016,353.

19В.Бајовић,(2009),137.
20PeterJ.Messitte–Judge,Plea bar ga i ning in va ri o us cri mi nal ju sti ce systems,Montevi

deoUruguay,May2010.
21Б.Бановић,В.Турањанин,„Споразумосведочењуосуђеногукривичномпроцесном

законодавствуРепубликеСрбије”,Без бед ност,vol.56,бр.2,Београд2014,80.
22БраниславСуботин,„Споразумијавногтужиоцаиокривљеногукривичномпо

ступку“,за вр шни рад,ПравнифакултетУниверзитетауНовомСаду,НовиСад2014,43.
23Ibid.,56.



стране,којомокривљенидобровољноиупотпуностипризнајеизвршење
кривичногдела,ајавнитужилацсеобавезуједаучиниокривљеномизвесне
уступке.24Радисеодоговоренојнагодбиилисвакомдругомкомпромису
којиимамјестауонимситуацијамакојеонемогућавајубрзоиједноставно
окончањепоступка.25Пореднеспорнихидоминантнихпозитивнихпроце
снихефекатакојепружаовајинститут,каоједнаодпотенцијалнонегатив
нихконсеквенцињеговог„постојања”можесепојавитиситуацијадасе
погрешноокривљено,тј.„невино”лицесуочисаизборомизмеђублаже
казне,(којубииздејствоваоспоразумом),исопственомподвргавањунепри
јатноминереткодуготрајномпроцесудоказивањаневиности.26

Утомсмислу,ЗКПпрописуједасеспоразумопризнањукривичног
делазакључујеизмеђујавногтужиоцаиокривљеног,аонитомогуучинити
оддоношењанаредбеоспровођењуистрагепадозавршеткаглавногпре
треса(чл.313ЗКПа).Језичкимтумачењемсинтагме„оддоношењанаредбе
оспровођењуистраге”моглобисезакључитидаспоразумопризнањукри
вичногделанијемогућкодкривичнихделазакојасеводискраћенипосту
пакјертамоуопштенемаистраге,каоиуситуацијикадасеуопштемкри
вичномпоступкуподносинепосреднаоптужница,алинаведенотумачење
нијеускладунисаинтенцијомзаконодавца,ниускладусаra ti o le gisомна
веденогинститута,којиподразумевадасеспоразумопризнањукривичног
деламожезакључитииупоменутимситуацијама.27Пореднаведеног,иако
тонијеизричитопредвиђенозакоником,сматрамодабиспоразумопри
знањукривичногделаокривљенимогаодазакључиисаприватнимтужи
оцемодноснооштећенимкаотужиоцем.28

Узависностиукојојфазипоступкајезакључен,споразумсеуписаном
обликуподносиилисудијизапретходнипоступак(допотврђивањаопту
жнице)илипредседникусудскогвећа(наконпотврђивањаисте).Акоје
споразумзакљученпреподизањеоптужнице,ондасесудијизапретходни
поступакузспоразумдостављаиоптужницакојачинињеговсаставнидео,
причемузаистуневажеодредбеоиспитивањуоптужнице(такваоптужни
цасенећеиспитивати).

24ИванИлић,„Споразумопризнањукривицеутеорији,легислативиипракси“, Збор
ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ни шу, бр. LXI II/ 2012, Ниш2012,406.

25МиодрагСимовић,„Поједностављенеформепоступањаукривичномпроцесном
законодавствуБоснеиХерцеговине(законскарјешењаиискустваудосадашњојпримјени)
„,уЗборнику:С.Бејатовић,Ал тер на тив не кри вич не санк ци је и по јед но ста ље не фор ме 
по сту па ња,Београд,2009,207.

26„Вид.”,AvishalomTor,“FairnessandtheWillingnesstoAcceptPleaBargainOffers”,
Jo ur nal of Em pi ri cal Le gal Stu di es,Vol.7,2010,Issue1,97116.

27М.Шкулић,(2009),337.
28М.Миловановић,427428.
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Обзиромдасерадиоспоразумукојимсерешавајузначајнапитања
везаназаправниположајокривљеног,законодавацјеизричитопрописаода
приликомзакључењанаведеногспоразумаокривљенимораиматибранио
ца,штозначидасерадиослучајуобавезнестручнеодбране.Обавезност
стручнеодбранезначајнодоприносидаквалитетпризнањаокривљеног
будеускладусазаконскимзахтевима,обзиромдасеокривљениспоразумом
одричеправанасуђењеиправанажалбу,атакођезначајносмањујемогућ
ностпризнањакривицеузаблуди.29

Пореднаведеног,узимајућиуобзирправаоштећеног,законодавацпро
писуједа,уколикоовлашћенолиценијепоставилоимовинскоправнизахтев,
јавнитужилацћегапрезакључењаспоразумапозватидатоучини.

Законодавацучл.314ЗКПауређујеформалнисадржајспоразумао
признањукривичногдела,причемунормирадаонобавезноморадасадржи:
(1)опискривичногделакојејепредметоптужбе,(2)признањеокривљеног
дајеучиниоописанокривичнодело,(3)споразумоврсти,мериилираспо
нуказнеилидругекривичнесанкције30,(4)споразумотрошковимакри
вичногпоступка,оодузимањуимовинскекористиприбављенекривичним
деломиоимовинскоправномзахтеву(уколикојеподнет),(5)изјавуоодри
цањустранакаибраниоцаодправанажалбупротиводлукекојомјесуду
потпуностиприхватиоспоразум,осимкадасепресуданеодносинаспора
зумилисерадиослучајупостојањаразлогазбогкојихбикривичнипосту
пактребалообуставитии6)потписстранакаибраниоца.

Осимнаведенихелемената,споразумопризнањукривичногделафакул
тативноможесадржати:(1)изјавујавногтужиоцаоодустајањуодкривичног
гоњењазакривичнаделакојанисуобухваћенаспоразумомопризнањукри
вичногдела,(2)изјавуокривљеногоприхватањуобавезеуслучајуодлагања
кривичноггоњењаодстранејавногтужиоца(начелоопортунитетакривичног
гоњења),подусловомдаприродаобавезеомогућавадасезапочнесањеним
извршењемпреподношењаспоразумасудуи(3)споразумупогледуимовине
проистеклеизкривичногделакојаћебитиодузетаодокривљеног.

Оспоразумуопризнањукривичногдела,узависностиукојојфазипо
ступкаикомфункционалномобликусудајеподнет,одлучујесудијаза
претходнипоступакилипредседниквећа.Одлукаседоносинарочиштуна
којесепозивајујавнитужилац,окривљениињеговбранилац,атокомодр
жавањаистогјавностјеискључена.

Упогледуспоразумаопризнањукривичногдела,судможедонетитри
могућеодлуке–даспоразумрешењемодбациилиодбије,односнодага
пресудомприхвати.

29И.Илић,417.
30„Вид.“,ВањаБајовић,„Одмеравањеказнеиспоразумопризнањукривичногде

ла“,На у ка, без бед ност, по ли ци ја,vol.20,бр.2,Београд2015,187189.
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Утомсмислу,судћерешењемодбацитиспоразумаконеистинесадр
жисвеобавезнеелементепредвиђенечл.314ст.1ЗКПаилиаконарочиште
накомесеодлучујеоспоразумуниједошаоокривљеникојијеуреднопо
зван,акојинијеоправдаоизостанак.

Сдругестране,судћерешењемодбитиспоразумопризнањукривичног
делаакоутврдидапостојеразлозизбогкојихбикривичнипоступакупо
ступкуиспитивањаоптужницетребалообуставити31 или данијеиспуњен
једаниливишеусловаизчл.317ст.1,ЗКПа,акојејенеопходноиспунити
дабисудприхватиоспоразум.Поправноснажностинаведеногрешења,
споразумисвисписиувезисањимуништавајусеуприсуствусудијекоји
једонеорешењеиотомесесастављазаписник,апоступаксевраћауфазу
којајепретходилазакључењуспоразума.Поредтога,судијакојијеучество
ваоупоступкуодлучивањуоспоразуму,неможеучествоватиудаљем
токупоступка,штопредстављапосебанразлогзаобавезноизузећесудије,
чијијеra ti o le gis,избегавањедаодлукуопредметукривичногпоступкадо
носисудијакојијепотенцијалновећстекао„предубеђење”.32

Коначно,пресудукојомприхватаспоразумопризнањукривичногдела
икојомокривљеногоглашавакривим,судћедонетиакоутврдидасукуму
лативноиспуњеначетириуслова:(1)дајеокривљенисвесноидобровољно
признаокривичнодело,односнокривичнаделакојасупредметоптужбе,(2)
дајеокривљенисвестансвихпоследицазакљученогспоразума,апосебнода
сеодричеправанасуђењеидаприхватаограничењеправанаулагањежал
бепротиводлукесудадонесененаосновуспоразума(тзв.„лимитиранажал
ба”),(3)дапостојеидругидоказикојинисуусупротностисапризнањем
окривљеногдајеучиниокривичноделои(4)дајеказнаилидругакривична
санкција,односнодругамераупогледукојесујавнитужилациокривљени
закључилиспоразумпредложенаускладусакривичнимилидругимзаконом.

Заразликуодранијегзаконскогрешења,којејепрописивалодасуд
можедаодбијеспоразумопризнањукривичногдела„акопредложенаказна
очигледнонеодговаратежиникривичногделакојејеокривљенипризнао”
(чл.282в,ст.9ЗКПаиз2001.године),садашњерешењезаприхватањепо
менутогспоразумазахтевасамодаје„казнаилидругакривичнасанкција
односномераускладусакривичнимилидругимзаконом”.Везанозанаве
дено,постављасепитањекакобисудтребалодапоступиакојепредложе

31Ускладусачл.338ст.1ЗКПа,ванрасправновећеће,испитујућиоптужницу,одлучи
тирешењемданемаместаоптужбиидасекривичнипоступакобустављаакоустановида:1)
делокојејепредметоптужбенијекривичнодело,анемаусловазаприменумеребезбедно
сти;2)јекривичногоњењезастарело,илидаједелообухваћеноамнестијомилипомиловањем,
илидапостоједругеоколностикојетрајноискључујукривичногоњење;3)немадовољно
доказазаоправданусумњудајеокривљениучиниоделокојејепредметоптужбе.

32М.Шкулић,(2009),341.
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насанкцијаускладусакривичнимзаконом(нпр.уоквирупрописаногза
конскограспона),алиочигледнонеодговараприродиитежиникривичног
дела(нпр.санкцијајеблизупосебногминимума,апоследицеделасуте
шке).33Упркосзамеркамакојесеутомсмислумогуупутити„ригидности”
наведенеформулације,судовибиупракситребалодаседржеширегтума
чењаовеодредбеусмислуодбијањаспоразумауситуацијикадајепредло
женаказнанесразмернаприродиитежинидела,упркостомештојеуокви
римазаконскограспонајерсејединонатајначинпостижеадекватнакон
трола„тужилачки”одмеренеказне.34

Уранијемпериодупостојалесудилемеиполемиисалоседалитреба
дозволитипреговарањеокривицибезобзиранависинузапрећенеказне,
односно,далисерадиолакшемилитежемкривичномделу,јерсесматра
лодасупоједностављенеформепоступања,резервисанезарешавањелак
шихкривичнихделазбогмањегстепенадруштвенеопасности.35

Поределеменатакојеииначесадржиосуђујућапресуда,пресудакојом
сеприхватаспоразумопризнањукривичногделасадржииразлогекојима
сесудруководиоприликомприхватањаспоразума.

Одлукасудаоспоразумуопризнањукривичногделадостављасејав
номтужиоцу,окривљеномињеговомбраниоцу.

Системредовнихправнихлековауодносунаодлукуоспоразумопри
знањукривичногделаједвојакоуређен.Утомсмислу,противрешењакојим
сеспоразумодбацујеилиодбијажалбаниједозвољена,докјепротивпре
судекојомјеспоразумприхваћендозвољена„лимитирана”жалба.Наведе
нужалбумогуизјавитијавнитужилац,окривљениињеговбранилацу
рокуод8данаодданадостављањапресуде,алисамозбогпостојањаразло
газбогкојихбикривичнипоступактребалообуставитиупоступкуиспи
тивањаоптужнице(чл.338ст.1ЗКПа)илиакосепресуданеодносина
предметспоразума(чл.314ЗКПа).

3.СПОРАЗУМОСВЕДОЧЕЊУОКРИВЉЕНОГ

Споразумосведочењуокривљеногјемодификованиинститутнекада
шњегсведокасарадника,којимокривљени(односнокакогапозитивнопра
воозначава„окривљенисарадник”)закривичноделокојеспадауделокруг
тужилаштвапосебненадлежности(Тужилаштвазаорганизованикриминал
иТужилаштвазаратнезлочине)признаједајеучиниокривичноделокоје

33В.Бајовић,(2015),189.
34Ibid.
35МомчилоГрубач,„Рационализацијакривичногпоступкаупрошћавањемпроцесних

форми”,Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду,број13,1984,290.
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мусестављанатерет,алисеистовременоиобавезуједаћеотомкривичном
делуписменоизнетисвештозна,односнодаћеоњемусведочити.Наиме,
радисеолицукојеимаодговарајући„хибридни”процесникарактер,јерје
уистомкривичномпоступкуиокривљениисведок,аликодкогапреовла
ђујепроцеснистатусокривљеног.36Његоваулога,крозстатуссведокаукри
вичномпоступкујевеомазначајна,аупојединимслучајевимачакипре
судна,јерје„традиционалнарадњадоказивања–испитивањесведока,у
савременимкривичнимпоступцима,идаље,каоличнидоказ,домиинант
науодносунаматеријалнедоказе.Овојепосебноважно,јерјеосновни
инструментуборбипротивсавременихобликакриминалитетајеблааго
временаитачнаинформација.37

Изсамедефиницијеспоразумаосведочењуокривљеног,следидасе
наведениспоразумможезакључитисамозакривичнаделакојаспадајуу
делокругтужилаштвапосебненадлежностиодноснозакривичнаделаорга
низованогкриминалаикривичнаделапротивчовечностиидругихдобара
заштићенихмеђународнимправом.

Пореднаведеногуслова,самзаконодавацучл.320ст.2и3ЗКПа,нор
мирајоштриусловакојасунеопходназазакључивањенаведеногспоразума:
(1)дајеокривљениупотпуностипризнаодајеучиниокривичнодело,(2)даје
значајњеговогисказазаоткривање,доказивањеилиспречавањекривичног
делакојеспадауделокругтужилаштвапосебненадлежностипретежнијиод
последицакривичногделакојејеучиниои(3)дасенерадиоокривљеномза
когапостојиоснованасумњадајеорганизаторорганизованекриминалнегрупе.

Субјекаткојијеовлашћендапроцењуједалијепретежнијиисказосу
ђеногсарадникаилипоследицеизвршеногкривичногдела,аштојеqu e sto
fac ti,јепревасходнотужилац,кадаодлучујеопреговарању,апотом,уколи
кодоњегадође,иуспешносезаврши,суд,којиодлучујеоспоразумупо
слободномсудијскомуверењу.38Кодусловапод(3),законодавацсвесноли
митирајавногтужиоцауизбору,какобисеизбеглеситуацијеукојимаби
сенајодговорнијимлицима,којасуорганизовалаизвршењенајтежихкри
вичнихдела,даламогућностдасведочеупоступцимапротивизвршилаца
нанижимнивоимаорганизовања,чимебисеобесмислилаприродаовог
института.39

36МиланШкулић,(2009),343.
37ТатјанаБугарски,„Процеснерадњедоказивањаукривичномпоступку“,Збо р ник 

Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду,Зборниксажетакасанаучнеконференције,НовиСад,
2016,95,96.

38ТихомирВасиљевић,МомчилоГрубач,Ко мен тар За ко ни ка о кри вич ном по ступ
ку,Београд,2010,988.

39ГоранП.Илић,МиодрагМајић,СлободанБељански,АлександарТрешњев,Ко мен тар 
За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку,осмоизмењеноидопуњеноиздањеБеоград2015,799.
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Самапроцедуразакључењаовогспоразумасличнајезакључењуспора
зумаопризнањукривичногдела,штозначидајавнитужилациокривљени
споразумосведочењуокривљеногмогузакључитиоддоношењанаредбео
спровођењуистрагепадозавршеткаглавногпретреса,аокривљениприликом
закључењаспоразумамораиматибраниоца(случајобавезнестручнеодбране).

Особеностовогспоразумауодносунаспоразумопризнањукривичног
делаогледасеутомештојавнитужилацпреформалногзакључењаспора
зума(анаконпостигнутогусменогдоговора)позиваокривљеногдауроку
којинеможебитидужиод30дана,самосталноисвојеручно,штодетаљније
ипотпуније,истинитоопишесвештознаокривичномделуповодомкојегсе
водипоступак,каоиодругимкривичнимделимаизделокругатужилаштва
посебненадлежности.Уколикојеокривљенинеписмен,јавнитужилацга
позивадапрелиминарниисказдиктирауапаратзаснимањегласа.

Утомсмислу,узспоразумосведочењуокривљеногуписаномоблику
странкесудуприлажуизаписникоисказукојијеокривљенидао.Узави
сностиукојојфазипоступкајезакључен,споразумипоменутизаписниксе
подносеилисудијизапретходнипоступак(допотврђивањаоптужнице)или
председникусудскогвећа(наконпотврђивањаисте).

Учл.321ЗКПазаконодавацјепрописаосадржајспоразумаосведоче
њуокривљеног,односноњеговеобавезнеифакултативнеелементе.Утом
смислу,обавезниелементиовогспоразумасу:(1)опискривичногделакоје
јепредметоптужбе,(2)изјаваокривљеногдаупотпуностипризнајекри
вичнодело,даћедатиисказосвемуштомујепознатоокривичномделуиз
делокругатужилаштвапосебненадлежностиидаништанећепрећутати,
дајеупозореннадужностдаговориистинуиданесмеништадапрећути,
каоидадавањелажногисказапредстављакривичнодело(чл.95ст.1ЗКПа),
дајеупозореннадужностполагањазаклетве(чл.96ЗКПа),каоинапогод
ностиупогледукривичнесанкције(чл.321ст.1тач.3ЗКПа),дасенеможе
позиватинапогодностослобођењаоддужностисведочења(чл.94ст.1
ЗКПа)иослобођењаоддужностиодговарањанапојединапитања(чл.95
ст.2ЗКПа),(3)споразумоврстиимериилираспонуказнеилидругесанк
цијекојаћебитиизречена,оослобођењуодказнеилиообавезијавног
тужиоцадаодустанеодкривичноггоњењаокривљеногуслучајудавања
исказанаглавномпретресуускладусапреузетимобавезама,(4)споразум
отрошковимакривичногпоступка,оодузимањуимовинскекористипри
бављенекривичнимделомиоимовинскоправномзахтеву,уколикојеподнет,
(5)изјавуоодрицањустранакаибраниоцаодправанажалбупротиводлу
кекојомјесудупотпуностиприхватиоспоразуми(6)потписстранакаи
браниоца.Сдругестране,споразумосведочењуокривљеногфакултативно
можесадржатииспоразумупогледуимовинепроистеклеизкривичногде
лакојаћебитиодузетаодокривљеног.
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Оспоразумуосведочењуокривљеног,узависностиукојојфазипо
ступкаикомфункционалномобликусудајеподнет,одлучујесудијаза
претходнипоступакилипредседниквећа.Одлукаседоносинарочиштуна
којесепозивајујавнитужилац,окривљениињеговбранилац.Заразлику
одрочиштанакојемсеодлучујеоспоразумуопризнањукривичногдела,
законодавацнепредвиђадасетокомодржавањарочиштаоспоразумуо
сведочењуокривљеногискључујејавност,штозначидаонаможебитиис
кључена,алитонијеобавезно.

Упогледуспоразумаосведочењуокривљеног,судможедонетитри
решења–решењеоодбацивањуспоразума,решењеоодбијањуспоразума,
односнорешењеоњеговомприхватању.

Стимувези,поступакодбацивањаспоразумаосведочењуокривљеног
законодавацрешаваупућивањемначл.316ЗКПа(одбацивањеспоразума
опризнањукривичногдела),штозначидаћесудрешењемодбацитиспора
зумосведочењуокривљеногакоистинесадржисвеобавезнеелементе
предвиђенечл.321ст.1ЗКПаилиаконарочиштенакомесеодлучујео
споразумуниједошаоокривљеникојијеуреднопозван,акојинијеоправдао
изостанак.

Сдругестране,судћерешењемодбитиспоразумосведочењуокривље
ногакоутврдидапостојеразлозизбогкојихбикривичнипоступакуфази
оптужењатребалообуставити(разлозиизчл.338ст.1ЗКПа)илиданије
испуњенједаниливишеусловаизчл.323ЗКПа,акојејенеопходноиспу
нитидабисудприхватиоспоразум.Поправноснажностинаведеногрешења,
споразумисвисписиувезисањимуништавајусеуприсуствусудијекоји
једонеорешењеиотомесесастављазаписник,апоступаксевраћауфазу
којајепретходилазакључењуспоразума.Поредтога,судијакојијеучество
ваоупоступкуодлучивањуоспоразуму,неможеучествоватиудаљем
токупоступка.

Решењекојомприхватаспоразумосведочењуокривљеног,судћедо
нетиакоутврдидасукумулативноиспуњенатриуслова:(1)дајеокривље
нисвесноидобровољнопристаодасведочиподусловимапредвиђеним
ЗКПом,(2)дајеокривљениупотпуностисвестансвихпоследицазакљу
ченогспоразума,апосебнодасеодричеправанаулагањежалбепротив
одлукесудадонесененаосновуспоразумаи(3)дајеказнаилидругасанк
цијаилимера,ослобођењеодказнеилиодустанакјавногтужиоцаодкри
вичноггоњењапредложенускладусаодредбамаЗКПаиликривичног
закона.

Решењеоприхватањуспоразумаосведочењуокривљеногусуштини
представља„одложенуодлуку”судаупоступкупротивокривљеногсарад
ника,јерјењенодејствоодложенодотренуткаукојемјепотврђеносаје
окривљенисарадникиспуниосвојуобавезукојасеогледауњеговомисти
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нитомипотпуномсведочењу.40Тозначида,накондоношењарешењакојим
сеприхватаспоразумосведочењуокривљеног,заокривљеногсарадника
настајеобавезадасведочиукривичномпоступкукојисепротивњегаводи.
Законодавацпрописуједасеокривљенисарадникиспитујенаконсаслушања
оптуженихинакониспитивањасеудаљаваизсуднице.41Пореднаведеног,
законодавацучл.325ст.1ЗКПанарочитоистичеобавезуокривљеногса
радникадаговориистинуиданепрећутиништаштомујеопредметусу
ђењапознато.

Уколикоокривљенисарадникупотпуностииспунисвеобавезекојеје
насебепреузеоспоразумомтј.акосведочиукривичномпоступку,решење
оприхватањуспоразумаосведочењуокривљеногобавезујепрвостепении
судправноглекаприликомдоношењаодлукеокривичнојсанкцији,отро
шковимакривичногпоступка,оодузимањуимовинскекористиприбављене
кривичнимделом,оимовинскоправномзахтевуиоодузимањуимовине
проистеклеизкривичногдела.

Сдругестране,судћеставитиванснагерешењеоприхватањуспора
зума,тећеспоразумисвесписевезанезањегазаписничкиуништитиа
предметвратитиустањеукојемјебиопреподношењаспоразумауколико:
(1)окривљенисарадникнеиспуниобавезеизспоразума(нпр.акоодбиједа
сведочипредсудомилидаисказдругачијиодоногкојиједаоприликом
склапањаспоразума)или(2)јавнитужилацпокренеистрагупротивокри
вљеногсарадникаилисазназаранијуосуђиваностиподнесепредлогсуду
застављањеванснагеспоразума.Међутим,удругадваслучаја,јавниту
жилацнемораобавезносудупредложитидаставиванснагерешењеопри
хватањуспоразума,већћетоучинитинаконпроценезначајањеговогсве
дочења,сједнестране,иоправданостидаљегопстајањаспоразуманаснази
наконсазнањазановакривичнаделаилиранијуосуђиваностокривљеног
сарадника,сдругестране.42

4.СПОРАЗУМОСВЕДОЧЕЊУОСУЂЕНОГ

Заразликуодспоразумаосведочењуокривљеног,којисезакључујеса
окривљенимпротивкогајеутокупоступакзакривичноделоизделокруга

40Г.П.Илићetal.,798.
41Наведенорешењесекритикујеупроцеснојлитературисаобразложењемдајегре

шкаштозаконодавацнијепредвидеомогућностдаокривљенисарадникостанеусудници
накондавањаисказаобзиромдајеонудатомпоступкуиокривљениодносностранкакоја
имаправонаодређенудоказнуактивностнаглавномпретресу(Наведенопрема:М.Шку
лић,(2009),346.).

42Г.П.Илићetal.,798.
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тужилаштвапосебненадлежности,законодавацнормирадасеспоразумо
сведочењуосуђеногзакључујесалицемкојејеправноснажноосуђено(осу
ђенисарадник).Обзиромнанаведено,томожебитиправноснажноосуђени
забилокоједело,анесамозакривичноделоизделокругатужилаштвапо
себненадлежности(иакоће,поправилу,тобитислучај).Натајначинјеу
великојмерипроширенкруглицакојамогудобитистатусосуђеногсарад
ника,асамимтимимогућностјавногтужиоцадаприбавинеопходандока
зниматеријалзагоњењеучинилацакривичнихдела.43

Дабиправноснажноосуђенистекаостатусосуђеногсарадника,сход
ночл.327ст.1и2ЗКПанеопходноједабудуиспуњенатриуслова:(1)да
језначајњеговогисказазаоткривање,доказивањеилиспречавањекривич
ногделакојеспадауделокругтужилаштвапосебненадлежностипретежнији
одпоследицакривичногделазакојејеосуђен,(2)дасенерадиолицукојеје
осуђенокаоорганизаторорганизованекриминалнегрупеи(3)дасенеради
олицукојејеправноснажноосуђенонаказнузатвораодчетрдесетгодина.

Везанозаискључењеорганизатораорганизованекриминалнегрупеи
лицаправноснажноосуђеногнаказнузатвораодчетрдесетгодинаизкруга
лицакојамогузакључитиспоразумосведочењуосуђеногупроцеснојли
тературисејављајуопречнамишљења.Тако,докпојединиауториистичу
дајеискључењеорганизатораорганизованекриминалнегрупеизнаведеног
кругасасвимоправдано,другиистичудабиседонеклемоглоприговорити
оваквомрешењууситуацијикадајеупитањулицекојејеорганизовалоор
ганизованукриминалнугрупузавршење,например,кривичнихделатешке
крађе,апотребноједасведочипротиворганизованекриминалнегрупе
којајевршилакривичнаделатешкогубиства.44Такође,кодискључењали
цаосуђеногнанајстрожуказнузатвораистичеседатаквалицамогудати
изузетнокориснеподаткеипружитиупотребљиведоказепротиввисоко
рангиранихизвршилацакривичнихдела,уконкретномслучајуиделатежих
одонихзакојасусамаосуђена,причемукодњихнеморапостојатиоднос
опаснијиизвршилацмањеопасниизвршилацкојипостојиизмеђуоргани
затораиприпадникаорганизованекриминалнегрупе.45

Пореднаведеног,постављасеипитањедалиосуђеникојијепретход
носајавнимтужиоцемсклопиоспоразумопризнањукривичногдела,на
основукојегјеправноснажноосуђен,моженакнадносајавнимтужиоцем
закључитииспоразумосведочењуосуђеногзанекодругокривичнодело.
Иакосеовдеможепоставитиначелнопитањедалисеистолицеможедва
пута„наградити”,односнодвапутапривилеговати,требаприхватитидаје

43Ibid.,799.
44ВељкоДелибашић,„Споразумосведочењуосуђеног“, На у ка, без бед ност, по ли ци

ја,vol.20,бр.1,Београд2015,51.
45Г.П.Илићetal.,800.
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томогућејер,сједнестране,закониктаквумогућностизричитонезабра
њује,доксдругестране,основпокомесеокривљени„награђује”уовадва
случајанијеисти(упрвомслучајуокривљенисеодричеправанасуђење
чимештедифинансијскасредствадржаве,докудругомслучајуосуђени
помажетужилаштвудабржеиефикаснијерешинекиконкретанпредмет).46

Споразумосведочењуосуђеногзакључујујавнитужилациосуђени,
којитомприликоммораиматибраниоца(случајобавезнестручнеодбране).
Упракси,иницијативазазакључивањеовогспоразумаћенајчешћебитиод
осуђеног,маданијезанемарљиванимогућностдајавнитужилацсазнада
осуђенолицепоседујеодређенеинформацијекојемогубитиодзначајаза
одређеникривичнипоступаккојијеутоку.47Наконзакључења,споразумо
сведочењуосуђеногсеуписаномобликудостављасудупредкојимсеводи
кривичнипоступакзакривичноделоизделокругатужилаштвапосебне
надлежности,укојемокривљенитребадасведочиитодозавршеткаглавног
претресаупоменутомпоступку.

Законикокривичномпоступкупрописујесамообавезнеелементеспо
разумаосведочењуосуђеног,такодаистиморадасадржи:(1)опискривич
ногделакојејепредметоптужбе,(2)изјавуосуђеногдаћедатиисказо
свемуштомујепознатоокривичномделуизделокругатужилаштвапосеб
ненадлежностиидаништанећепрећутати,дајеупозореннадужностда
говориистинуиданесмеништадапрећути,каоидадавањелажногиска
запредстављакривичнодело(чл.95ст.1ЗКПа),дајеупозореннадужност
полагањазаклетве(чл.96ЗКПа),каоинапогодностиупогледукривичне
санкције(чл.321ст.1тач.3ЗКПа),дасенеможепозиватинапогодност
ослобођењаоддужностисведочења(чл.94ст.1ЗКПа)иослобођењаод
дужностиодговарањанапојединапитања(чл.95ст.2ЗКПа),(3)споразум
оврстиимериилираспонуумањењаказнеилидругесанкцијеилиоосло
бођењуодказнеосуђеногуслучајудавањаисказанаглавномпретресуу
складусапреузетимобавезама,(4)изјавујавногтужиоцадаћеурокуод30
данаодданаправноснажногокончањапоступкаосуђујућомпресудомуко
јемјеосуђенидаоисказускладусапреузетимобавезамаподнетипоступак
заублажавањеказнеосуђеномсарадникуускладусачл.557ЗКПа,(5)
изјавуоодрицањустранакаибраниоцаодправанажалбупротиводлуке
судадонесененаосновуспоразумаосведочењу,кадајесудупотпуности
прихватиоспоразуми(6)потписстранакаибраниоца.

Узависностиукојојфазипоступкаикомфункционалномобликусуда
јеподнет,оспоразумуосведочењуокривљеногодлучујесудијазапретход
нипоступак(допотврђивањаоптужнице)илипредседниквећа(наконпо

46В.Делибашић,5051.
47Б.Бановић,В.Турањанин,83.
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тврђивањаоптужнице).Одлукаседоносинарочиштунакојесепозивају
јавнитужилац,окривљениињеговбранилац.

Утомсмислу,судможедонетирешењеоодбацивању,прихватањуили
одбијањуспоразумаосведочењуосуђеног,аразлозизадоношењенаведених
одлукаидентичнисусаразлозимакојипостојеприликомодлучивањао
споразумуосведочњуокривљеног,штојерешеноупућујућомнормом.

Погодностиизспоразумаосведочењуосуђеногзаосуђеногсарадника
настајутекакосекумулативноиспунедвауслова:(1)даосуђенисарадник
испуниобавезеизспоразумаосведочењуи(2)дасепоступакукојемјеосу
ђенисарадникдаоисказускладусапреузетимобавезамазавршиправно
снажномосуђујућомпресудом,штоследиизчл.328ст.1тач.4ЗКПа.То
значи,дајеконачанисходчитавогаранжманазаосуђеногсарадникаалеа
торногкарактера,чакиакојеониспуниосвепредузетеобавезеизспоразу
ма.48

Уколикоосуђенисарадникиспуниобавезеизспоразума(иуколико
дођедоправноснажнеосуђујућепресудеупоступкуукомејеосуђениса
радниксведочио),решењеоприхватањуспоразумаосведочењуосуђеног
обавезујесудприликомдоношењаодлукеокривичнојсанкцијиупоновље
номпоступку,којијеуређенчл.557561ЗКПа.

5.ЗАКЉУЧАК

Споразумијавногтужиоцаиокривљеногпредстављајурелативнонове
институтеупроцесномзаконодавствуРепубликеСрбије,чијејеувођење
ималозациљзнатноунапређењеиубрзањекривичногпоступка.Утом
смислу,законодавацсеокренуосавременимтенденцијамауупоредномпра
ву49,нормирајућирешењекојејеприлагођенонашојпроцеснојтрадицији.

Стимувези,споразумопризнањукривичногделазнатноутичена
ефикасностправосудногсистемакојајеизраженакрозправонаправично
суђење,атакођезнатнодоприносиначелупроцеснеекономије,омогућава
јућизнатнонижетрошковепоступка,пресвегазасуд,чимесерастерећује
правосуднибуџет.Наовајначин,законодавацједаоотворениприоритет
начелуекономичностикривичногпоступкауодносунадруганачелаиприн
ципе,каонапример,начелоконтрадикторности,јавности,правуокривље
ногнаобразложенусудскуодлуку,штосеможекритичкитумачити.Сдру
гестране,споразумиосведочењуокривљеногодносноосуђеногимајуза
циљдајавномтужиоцузнатноолакшајудоказивањеупоступцимазанаро

48Г.П.Илићetal.,800.
49„Вид.“,В.Бајовић,(2009).

ДрБоришаН.Лечић,Споразуми јавног тужиоца и окривљеног(стр.387–404)



ЗборникрадоваПравногфакултетауНовомСаду,2/2017

403

читотешкакривичнаделаукојимапоступајутужилаштвапосебненадле
жности,аобзиромдасе,поправилу,радиокривичнимделимачијеједо
казивањезнатноотежаноилиповезаносанесразмернимтешкоћама.”Цена”
заефикаснијипоступакјестеповлашћениположајокривљеногкојизасво
јукооперативносткојасеогледаупризнањукривичногдела,односно,у
сведочењуупоступкузанарочитотешкокривичнодело,добијамогућност
дамубудеизреченаблажакривичнасанкција.

Нормативнорешењеспоразумајавногтужиоцаиокривљеногунашем
праву,узсвенаведенеаргументеpro et con tra,чининамсе,представљаква
литативникоракнапредупобољшањукривичнепроцедуре.Ипак,задетљни
јуоценупоменутихспоразуматребасачекатиодговорсудскепраксе,која
битребалодадаодговоренапотенцијалнепроблемеиотворенапитања
којећесесигурнојавитиуњиховојпримени.Сједнастранетосуетичке
дилеме,јерсекодспоразумаосведочењу,појављујереалнамогућностла
жногсведочења,пасеисказиовихлицатребајуузиматисадозомвелике
резерве.Сдругестране,давањемпредностиекономичностипоступкаоправ
даносепостављапитањедалисетимесвесноизиграваистинаиправда,
тимештооњој,условноречено,одлучујуоникојијекрше.Интенцијаједа
управнојдржави„правотребадауређујепраксуанепраксаправо”.50Утом
контексту,посебнупажњутребалобипосветитииевентуалнојпојавифе
номена„полуприватизације”кривичнихпоступака,имајућиувидудаспо
разумиокривљеногзбогсвогконсезуалногкарактераивисокогстепена
дискреције,носеусебиопасностдаимстранкеупоступцимавременом
почнумасовно„прибегавати”,штобинеминовнодовелодотупљењаоштри
цереакциједржавеузаштитијавногинтереса.51

50KessalWulfS.,Spo ra zum stra na ka u ne mač kom ka zne nom pra vu,Hrvatskaakademijazna
nostiiumjetnosti,Zagreb2013,10.

51SthepanosBibas,“Incompetentpleabargainingandextrajudicialreforms”,Har vard Law 
Re vie, Vol.126,No.12012,pp.150174.
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Agre e ments bet we en Pu blic Pro se cu tor and De fen dant

Abstract: The pro cess of alig nment of the Ser bian le gi sla tion with the le gal 
stan dards of the Eu ro pean Union has led to im ple men ta tion of a num ber of le gal 
in sti tu tes from the com pa ra ti ve law in to the cri mi nal pro ce du re law of our co un
try. One such in sti tu te is the agre e ment on con sen sual ways of ter mi na ting cri
mi nal pro ce e dings.

The agre e ments of the par ti es in the cri mi nal pro ce du re draw con si de ra ble 
at ten tion and ca u se dis pu tes among sci en ti fic and pro fes si o nal cir cles both in 
con ti nen tal and An gloSa xon le gal system, sin ce the pri mary ob jec ti ve of law and 
ju sti ce sho uld be un bi a sed and im par tial de ter mi na tion of fac tual truth so that 
no in no cent per son wo uld be con vic ted and the ap pro pri a te cri mi nal san cti ons 
wo uld be im po sed upon the per pe tra tor of a cri mi nal of fen ce.

This pa per analyses the agre e ments bet we en a pu blic pro se cu tor and a de
fen dant, which emer ged thro ugh the re form pro ces ses of the Ser bian cri mi nal 
pro ce e dings. In this re spect, the first part of this pa per lays out the agre e ment on 
ad mis sion of com mit ting a cri mi nal act (for merly ple a ding gu ilty), the se cond 
pre sents the agre e ment on the te sti mony of the de fen dant, and the third – the 
agre e ment on the te sti mony of the con vic ted per son. Alt ho ugh the agre e ments 
re fer to the sa me su bject, the dis tin ction has to be ma de bet we en the agre e ment 
on the ad mis sion of a cri mi nal act, which in clu des the pe nal agre e ment and the 
in dic tment, and on the ot her hand the ot her two types of agre e ments on the te sti
mony of the de fen dant and the con vic ted per son.

The se are pro cess in sti tu tes. In the ca se of agre e ment on the ad mis sion of a 
cri mi nal of fen se, they speed up cri mi nal pro ce e dings and ma ke them mo re ef fi
ci ent. In the ca se of agre e ment on te sti mony, they fa ci li ta te ar gu men ta tion on the 
part of a pu blic pro se cu tor for the most se ri o us cri mes that are by de fi ni tion dif
fi cult to pro ve or the ir pro ving is as so ci a ted with hu ge dif fi cul ti es. The bar ga i ning 
me ans used is im pro ving the po si tion of the de fen dant who se co o pe ra tion is re
war ded with a mo re le ni ent cri mi nal san ction.

Keywords: agre e ments bet we en a pu blic pro se cu tor and a de fen dant, the 
agre e ment on the ad mis sion of the cri mi nal of fen se, the agre e ment on the te sti
mony of a de fen dant, the agre e ment on the te sti mony of a con vic ted per son.
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