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ОБА ВЕ ЗНА СТРУЧ НА ОД БРА НА  
У КРИ ВИЧ НОМ ПО СТУП КУ

Сажетак: Пра во на од бра ну пред ста вља јед но од основ них за га ран-
то ва них људ ских пра ва, а чи ни га пра во окри вље ног да се сам бра ни, пра во 
да ан га жу је бра ни о ца ког сам иза бе ре, од но сно да му струч на по моћ бу де 
обез бе ђе на од стра не по ста вље ног бра ни о ца, ко ји ће за сту па ти ин те ре се 
окри вље ног у кри вич ном по ступ ку. Кри вич но про це сна те о ри ја од бра ну свр-
ста ва у јед ну од нај зна чај ни јих функ ци ја кри вич ног по ступ ка, а уло ге и мо-
гућ но сти бра ни о ца су се ме ња ле кроз раз вој ин сти ту та од бра не у кри вич ном 
по ступ ку. По ред пи та ња пра ва на од бра ну и уло ге и функ ци је бра ни о ца, пред-
мет овог ра да је оба ве зна струч на од бра на пу но лет них ли ца окри вље них за 
кри вич на де ла, по сма тра на кроз исто риј ски раз вој ин сти ту та оба ве зне 
од бра не, ме ђу на род ну и до ма ћу ре гу ла ти ву, по је ди не упоредноправнe при-
ме ре ре гу ла ти ве ин сти ту та оба ве зне струч не од бра не, као и ста во ве и 
стан дар де Евр оп ског су да за људ ска пра ва по пи та њу оба ве зне струч не 
од бра не. Има ју ћи у ви ду да пра во на од бра ну уз струч ну по моћ бра ни о ца 
до при но си оства ре њу пра вич ног по ступ ка и омо гу ћа ва јед нак од нос сна га, 
као и да је по тре ба за ујед на ча ва њем кри те ри ју ма оба ве зне струч не од бра-
не пре по зна та од стра не Европ ског пар ла мен та ко ји на сто ји да пи та ње 
оба ве зне струч не од бра не ре гу ли ше кроз по себ ну ди рек ти ву, пи та ње оба-
ве зне струч не од бра не ће би ти са глед но и кроз по тре бу за уса гла ша ва њем 
до ма ћег за ко но дав ства са ста во ви ма и стан да р ди ма Евр оп ског су да за 
људ ска пра ва и пред ло зи ма de le ge fe ren da.

Кључнеречи: бра ни лац, оба ве зна струч на од бра на, од бра на по слу жбе-
ној ду жно сти, кри вич ни по сту пак.
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1. ПРА ВО НА ОД БРА НУ

Пра во на од бра ну у са вре ме ним де мо крат ским по рет ци ма пред ста вља 
јед но од основ них пра ва за га ран то ва них окри вље ном ли цу и то као пра во 
окри вље ног да се сам бра ни, ан га жу је бра ни о ца ко га иза бе ре, од но сно да се 
бра ни уз по моћ по ста вље ног бра ни о ца ко ји ће струч но и са ве сно за сту па ти 
ин те ре се окри вље ног, од но сно са ве то ва ти и пред у зи ма ти рад ње ко је су у 
нај бо љем ин те ре су окри вље ног. 

Пра во на од бра ну је за га ран то ва но нај ви шим прав ним ак ти ма, ре гу ла-
ти вом ко ја нор ми ра кри вич ни по сту пак, али и ме ђу на род ним до ку мен ти ма 
као што су Уни вер зал на Де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма, Ме ђу на род ни пакт 
о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма и Европ ска Кон вен ци ја за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек сту ЕКЉП) ко ји га ран ту ју 
окри вље ном пра во на од бра ну и при ступ бра ни о цу 1. Ко му ни тар но пра во 
кроз Ди рек ти ву Евр оп ске Уни је 2013/48/ЕУ2 ре гу ли ше пи та ње при сту па 
бра ни о цу у кри вич ном по ступ ку, од но сно ово пра во свр ста ва у ми ни мум 
за га ран то ва них пра ва осум њи че ним и осу ђе ним ли ци ма. Пра во на при ступ 
бра ни о цу се га ран ту је од мо мен та ко ји прет хо ди да ва њу пр вог ис ка за пред 
по ли ци јом, од но сно га ран ту је оба вља ње по вер љи вог раз го во ра у фа зи пред-
ис тра жног, од но сно по ступ ка ко ји пред хо ди кри вич ном по ступ ку. Ди рек-
ти ва 2013/48/ЕУ не ре гу ли ше слу ча је ве оба ве зне од бра не, већ ово пи та ње 
оста вља у над ле жно сти др жа ва чла ни ца, али оба ве зу је др жа ве чла ни це да 
ин фор ми шу сва ког окри вље ног о пра ву на струч ну по моћ, од но сно ин фор-
ма ци је учи не до ступ ним ка ко би се олак ша ло оства ри ва ње пра ва на при ступ 
бра ни о цу. Ре зо лу ци ја Евр оп ске Уни је Ц 295/1 пред ви ђа да је пра во на прав ни 
са вет бра ни о ца у нај ра ни јој фа зи кри вич ног по ступ ка фун да мен тал но у оства-
ре њу пра вич ног по ступ ка3. Оба ве зу оба ве шта ва ња о пра ву на при ступ бра-
ни о цу, али и бес пла тан прав ни са вет пред ви ђа и Ди рек ти ва 2012/13/ЕУ 4. 

1 Вид. The Uni ver sal Dec la ra tion of hu man rights, proc la i med by the Uni ted Na ti ons Ge-
ne ral As sembly in Pa ris on 10 De cem ber 1948, Ge ne ral As sembly re so lu tion 217 A (art.11) ; In ter-
na ti o nal Co ve nant on Ci vil and Po li ti cal Rights, ra ti fi ca tion and ac ces sion by Ge ne ral As sembly 
re so lu tion 2200A (XXI) (art. 14) ; За кон о ра ти фи ка ци ји Евр оп ске Кон вен ци је за за шти ту 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, Сл. лист СЦГ – Ме ђу а род ни уго во ри бр. 9/2013, 5/2005- 
ис прав ка и Сл.гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри бр. 12/2010 (чл.6)

2 Directive 2013/48/EU of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 22 Oc to ber 2013 
on the right of ac cess to a lawyer in cri mi nal pro ce e dings and in Eu ro pean ar rest war rant pro ce-
e dings, and on the right to ha ve a third party in for med upon de pri va tion of li berty and to com mu-
ni ca te with third per sons and with con su lar aut ho ri ti es whi le de pri ved of li berty, Of fi cial Jo u r nal 
of the Eu ro pean Union L 294/1.

3 Re so lu tion of Co un cil of 30 No vem ber 2009 on a Ro ad map for streghthe ning pro ce du ral of 
su spec ted or a ac cu sed in cri mi nal pro ce e dings 2009/C, Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pean Union C295/1.

4 Ди рек ти ва 2012/13/ЕУ Евр оп ског па р ла мен та и ве ћа о пра ву на ин фор ми са ње у 
кри вич ном по ступ ку, Слу жбе ни лист Евр оп ске Уни је Л 142/1.
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Иа ко је став Европ ске Уни је био да се пи та ње кри те ри ју ма оба ве зне 
струч не од бра не тре ба ре гу ли са ти на ци о нал ним за ко но дав стви ма др жа ва 
чла ни ца, раз ли ке у за ко но дав ству, про бле ми у прак си, све че шћа при ме на 
Евр оп ског на ло га за хап ше ње, али и про ши ри ва ње по ља над ле жно сти Уни-
је у од но су на др жа ве чла ни це, ре зул ти ра ле су по тре бом за уни форм ним 
но р ми ра њем оба ве зне струч не од бра не кроз по себ ну Ди рек ти ву, ко ју при-
пре ма Европ ски Пар ла мент.

Пи та ње пра ва на од бра ну окри вље них у кри вич ном по ступ ку се за сни-
ва на по сту ла ту да су сва ли ца јед на ка у пра ви ма, те да се јед на кост мо ра 
од но си ти и на раз ли чи те си ту а ци је у ко ји ма се ли ца мо гу на ћи укљу чу ју ћи 
и по сто ја ње кри вич не ства ри, од но сно кри вич ног по ступ ка. У ди рект ној 
ве зи са пра вом на од бра ну је и пра вич ност по ступ ка, ко ја се мо же оства ри ти 
са мо уко ли ко пра во на од бра ну не за ви си од фи нан сиј ског аспек та, од но сно 
уко ли ко се не за сни ва на пи та њу ко ли ко прав де мо жеш се би при у шти ти5. 
Ве ћи на ау то ра ко ји се ба ве овим пи та њем и уоп ште кри вич но про це сном 
функ ци јом бра ни о ца су ми шље ња да се пра вич ност по ступ ка и јед на кост 
стра на ка у по ступ ку не мо же оства ри ти без струч не и са ве сне по мо ћи бра-
ни о ца. Од бра на окрив љног у кри вич ном по ступ ку се мо же по сма тра ти као 
јед на од основ них функ ци ја кри вич ног по ступ ка и то на те ме љу чи ње ни це 
да где по сто ји оп ту жба, мо ра по сто ја ти и од бра на. У том сми слу уко ли ко се 
са јед не стра не на ла зи ту жи лац, а са дру ге стра не окри вље ни, ко ји не ма 
по моћ струч ног ли ца по сту пак не мо же би ти пра ви чан, од но сно од нос сна га 
је у по ло жа ју не рав но прав но сти, те су ма ли из гле ди за ефи ка сним су прот-
ста вља њем и за шти том ин те ре са и пра ва окри вље ног. У кри вич ном по ступ-
ку се са јед не стра не на ла зи ту жи лац, као за ступ ник др жав ног и дру штве ног 
ин те ре са, а са дру ге стра не окри вље ни као за ступ ник соп стве них ин те ре са. 
Дру штве ни ин те рес се огле да у су зби ја њу, пре вен ци ји и ре пре си ји кри ми-
на ли те та, од но сно ши ре по сма тра но не же ље ног по на ша ња, а ин ди ви ду ал ни 
ин те рес се са сто ји у за шти ти и оства ре њу лич них пра ва, ко ји пред ста вља и 
дру штве ну оба ве зу. Упра во спре га из ме ђу оства ре ња дру штве ног ин те ре са 
и оства ре ња лич них пра ва пред ста вља про стор у ком нај зна чај ни ју уло гу 
има бра ни лац. Са дру ге стра не се мо же по ста ви ти пи та ње да ли во ља окри-
вље ног, ко ја се хи по те тич ки мо же огле да ти у не при хва та њу струч не по мо ћи, 
мо же има ти при мат у од но су на оба ве зу струч не од бра не, од но сно на пра-
вич ност по ступ ка. Та ко ђе се мо же по ста ви ти пи та ње да ли уста но вље но 
пра во тре ба ту ма чи ти у кон тек сту мо гућ но сти или ин те ре са. Не сум њи во 
да во ља тре ба има ти при мат у од но су на за га ран то ва но пра во, али са мо уко-
ли ко је оправ да но во љу по сма тра ти из над ин те ре са. 

5 Le roy D. Clark „All De fen dants, Rich and Po or, Sho uld Get Ap po in ted Co un sel in Cri-
mi nal Ca ses: the Ro u te to True Equ al Ju sti ce“ 81. Mar qu et te Law Re vi ew 47 (1997) 47. 



Има ју ћи у ви ду на ве де но, бра ни лац се мо же по сма тра ти као кљу чан 
фак тор у оства ре њу пра вич ног по ступ ка, по што ва њу пра ва и за ко ни том 
спро во ђе њу по ступ ка, али и фак тор ко ји до при но си прак тич ном оства ре њу 
основ них на че ла кри вич ног по ступ ка. 

2. БРА НИ ЛАЦ

Пра во на од бра ну се са ста но ви шта по је ди нач ног, али и јав ног ин те ре-
са у свом пу ном оби му, а у нај бо љем ин те ре су окри вље ног, мо же оства ри ти 
уз по моћ струч ног бра ни о ца. У на ме ри це ло куп ног са гле да ва ња ин сту ту та 
оба ве зне струч не од бра не, по треб но је пре све га не што ре ћи о бра ни о цу у 
кри вич ном по ступ ку.

Те о ри ја по зна је раз ли чи те де фи ни ци је, уло ге и ци ље ве бра ни о ца, као 
и на чин вр ше ња и функ ци ју од бра не. Бра ни лац се мо же де фи ни са ти као 
про це сни пу но моћ ник окри вље ног ко ји сво јим прав ним зна њем и ве шти на-
ма по ма же окри вље ном у про на ла же њу и утвр ђи ва њу чи ње ни ца при ме ном 
про пи са и ко ри шће њем про це сних пра ва, а све у ци љу за сту па ња нај бо љег 
ин те ре са окри вље ног6. Бра ни лац се та ко ђе мо же де фи ни са ти и као прав-
но обра зо ва но фи зич ко ли це, ко је се про фе си о нал но ба ви адво ка ту ром и 
ко је на осно ву из да тог пу но моћ ја или до не тог ре ше ња су да, за јед но са окри-
вље ним или не за ви сно од окри вље ног, али у ње го вом ин те ре су, вр ши функ-
ци ју од бра не у кри вич ном по ступ ку, од но сно по ма же окри вље ном у од бра-
ни, те се пред у зи ма њем кри вич но про це сних рад њи ста ра о про це сној и 
прав ној за шти ти пра ва и ин те ре са окри вље ног7. Иа ко ве ћи на ау то ра сма-
тра да је бра ни лац пу но моћ ник окри вље ног, по сто је и ми шље ња да бра ни лац 
не мо же би ти ни пу но моћ ник, а ни за ступ ник окри вље ног и то због спе ци-
фич ног лич ног ка рак те ра кри вич но прав не од го вор но сти окри вље ног, те да 
би ис прав но би ло бра ни о ца тре ти ра ти као струч ног по ма га ча, ко ји де лу је 
по ред окри вље ног и ау то но ман је у од но су на јав ног ту жи о ца, суд и окри-
вље ног8. По ма га њем окрив љном пре ва зи ла зи се не рав но те жа из ме ђу јав ног 
ту жи о ца и окри вље ног ли ца, од но сно омо гу ћа ва се од нос „јед на ког оруж ја” 
из ме ђу стра на ка 9. 

6 Да вор Кра пац, Ка зне но про це сно пра во, Пр ва књи га: Ин сти ту ци је, На род не но ви не, 
За греб 2010, 222.

7 Сне жа на Бр кић, Кри вич но про це сно пра во I, Цен тар за из да вач ку де лат ност прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 2014, 212.

8 Ми лан Шку лић, Та тја на Бу гар ски, Кри вич но про це сно пра во, Цен тар за из да вач ку 
де лат ност Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 2015, 194.

9 Ла у ра Вал ко вић „Пра во на при ступ бра ни те љу у свје тлу пре су де Двор ски про тив 
Хр ват ске“ Хр ват ски ље то пис за ка зне не зна но сти и прак су (За греб) 2/2016, 340.
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Про це сна и прав на при ро да бра ни о ца се мо же по сма тра ти као уло га 
по ма га ча, за ступ ни ка, пот по ре и по др шке и ор га на прав не по мо ћи10, а по-
сто је и ми шље ња да се уло га бра ни о ца мо же по сма тра ти из пси хо ло шког 
угла11, од но сно да је бра ни лац објек тив но не при стра сно ли це, ху ма ни тар-
ног угла да је бра ни лац пот по ра окри вље ном у вр ло спе ци фич ној и стре сној 
си ту а ци ји и струк ту рал ног угла12 од но сно да бра ни лац омо гу ћа ва окри-
вље ном ефи ка сно уче ство ва ње у по ступ ку. Функ ци ја бра ни о ца и до мет 
бра ни о ца се мо гу по сма тра ти кроз рад ње ко је се пред у зи ма ју у ко рист окри-
вље ног и то рад ње про на ла же ња и утвр ђи ва ња чи ње ни ца и из во ђе ња до ка за, 
а све у ци љу до но ше ња нај по вољ ни је од лу ке за окри вље ног.

Иа ко је уло га бра ни о ца да ко ри сте ћи мо гућ но сти по зна ва ња про пи са, 
до ка зних сред ста ва, ве шти не ис пи ти ва ња и за кљу чи ва ња, омо гу ћи окри-
вље ном нај бо љу мо гу ћу од бра ну, по сто је и ау то ри ко ји су ми шље ња да се 
уло га бра ни о ца са сто ји и из про на ла же ња пра зни на и гре ша ка ор га на ко ји 
пре ду зма ју рад ње у кон крет ном пред ме ту, а све у ци љу до но ше ња осло ба-
ђа ју ће пре су де или из ри ца ња бла же ка зне13. По ред на ве де них ста во ва по-
сто је и вр ло слич ни ста во ви за бе ле же ни у аме рич кој суд ској прак си ко ји 
бра ни о це опи су ју као „хит ну по моћ” чи ји је ис кљу чи ви ин те рес про да ја 
нај ве ћем понуђачу14, али и ста во ви као што су да је пра во на од бра ну по-
тре ба, а не луксу з15. 

3. ОБА ВЕ ЗНА СТРУЧ НА ОД БРА НА

Исто риј ски раз вој ин сти ту та оба ве зне од бра не се мо же по сма тра ти још 
у до ба Ан тич ке Грч ке, за ко ји од ре ђе ни из во ри на во де да су бра ни о ци би ли 
по ста вља ни од стра не оп шти на 16, али и да је од бра на би ла фор мал ност, 

10 С. Бр кић, 211.
11 Ла у ра Вал ко вић, Зо ран Бу рић „При мје на иза бра них еле ме на та пра ва не фор мал ну 

од бра ну из прак се Еу роп ског су да за људ ска пра ва у Хр ват ском ка зне ном по ступ ку“ Хр ват-
ски ље то пис за ка зне но пра во и прак су (За греб) бр.2/2011, 522.

12 Ste fan Trec hsel „Hu man Rights in Cri mi nal Pro ce e dings“ Ox ford Uni ver sity Press, New 
York 2005, 244.

13 Вид. Sa muel A. Ali to „The Ro le of the Lawyer in the Cri mi nal Ju sti ce System“ Cri mi nal 
Law & Pro ce du re Prac ti ce Gro up New slet ter vol. 2, Is sue 3, 1998, https://fed soc.org /com men tary/
pu bli ca ti ons/th e-ro le-of -th e-la wyer -in -th e-cri mi nal-ju sti ce-system, 25. Ја ну ар 2018, Wil li am W. 
Schwar zer „De a ling with In com pe tent Co un sel – The Trial Jud ge’s Ro le“ 93 Har vard Law Re vi ew 
633, 1980.

14 L. D. Cla rk, 48.
15 Gideon v. Wa in wright, Cor rec ti ons di rec tor No.155, Su pre me Co u rt of Uni ted Sta tes, 

De ci sion 18 March 1963. 
16 Вид. Ра ди сав Це лић, Од бра на окри вље ног по слу жбе ној ду жно сти, ма ги ста р ски 

рад, Сло во, Кра ље во 1972.
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од но сно да бра ни лац ни је мо гао у ве ли кој ме ри да ути че на ис ход по ступ ка 17, 
од но сно да ни је мо гао да из но си ствар не до ка зе ко ји би бит но ути ца ли на 
суд ску одлуку18. У ста ром Ри му у до ба прин ци па та оба ве зна од бра на пред 
цар ским су дом за кри вич на де ла из обла сти рат ног пра ва би ла је за бра ње на, 
ма да је аку за тор ски по сту пак у на че лу по зна вао фа кул та тив ну од бра ну, али 
и до де љи ва ње бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти у од ре ђе ним слу ча је ви ма 19. 
Уло га бра ни о ца, као струч ног ли ца се мо же по сма тра ти као кре та ње од не-
мо гућ но сти ути ца ја на ис ход по ступ ка, уче шће у пи сме ној од бра ни, да ва ње 
за вр шне ре чи, оба ве зност струч не по мо ћи код од ре ђе не вр сте и те жи не 
кри вич них де ла, оба ве зност струч не по мо ћи у слу ча је ви ма те ле сних не до-
ста та ка окри вље ног, па све до са вре ме них тен ден ци је до ми нант ног уче шћа 
бра ни о ца у кри вич ном по ступ ку. 

Са вре ме на кри вич но про це сна те о ри ја и за ко но дав ство по зна ју ин сти-
ту те лич не од бра не и струч не од бра не, ко ју мо же вр ши ти иза бра ни или 
по ста вље ни бра ни лац. Струч на од бра на се мо же де фи ни са ти као од бра на 
ко ју окри вље ном пру жа бра ни лац, као не за ви стан, са мо ста лан и стру чан 
пру жа лац прав не по мо ћи20. Струч на од бра на се у те о ри ји нај че шће на зи ва 
и фор мал на од бра на и мо же би ти фа кул та тив на, оба ве зна и фор мал на од-
бра на си ро ма шних. Оба ве зна струч на од бра на се мо же де фи ни са ти као оба-
ве зна од бра на окри вље ног уз по моћ бра ни о ца у слу ча је ви ма ко ји су пред-
ви ђе ни за ко ном. Основ про пи си ва ња оба ве зне струч не од бра не за ви си од 
кри те ри ју ма оба ве зно сти, ко ји се мо гу за сни ва ти на лич ним осо би на ма 
окри вље ног ко ји зах те ва ју струч ну по моћ, као што су фи зич ки или пси хич-
ки не до ста ци, ви си на за пре ће не ка зне или суд ска над ле жност, кри те ри јум 
ли ше ња сло бо де, ко ји је усло вљен огра ни ча ва њем пра ва на сло бо ду кре та ња, 
али и раз ло зи ма ко ји су усло вље ни по тре бом спр о во ђе ња по ступ ка и ис пу-
ње њем про це сних усло ва, као што је су ђе ње у од су ству и при су ство глав ном 
пре тре су. Про це сно-прав ни основ по ста вља ња бра ни о ца у кри вич ном по-
ступ ку21 се за сни ва на од лу ци о по ста вља њу бра ни о ца у слу ча је ви ма оба-
ве зне од бра не, од но сно пре ма За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку22 (у да љем 
тек сту: ЗКП) ре ше њу о по ста вља њу бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти. Усло ви 
за по ста вља ње бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти су да се ра ди о за ко ном 

17 Вид. Иштван Фе јеш „По ло жај окри вље ног у ис тра зи у не ким исто риј ском мо де ли ма 
кри вич ног по ступ ка“ Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду бр. 4/2014, 108.

18 Marcus Tul li us Ci ce ro, Ci ce ro On the Ideal Ora tor (De Ora to re) Ox ford Uni ver sity 
Press, New York 2001, I x. 42-44.

19 Зо ри ца Мр ше вић, Оба ве зна од бра на у кри вич ном по ступ ку, док тор ска ди сер та ци ја, 
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 1986, 68-69.

20 М. Шку лић, Т.Бу гар ски, 187. 
21 С. Бр кић, 213.
22 За ко ник о кри вич ном по ступ ку-ЗК П, Сл.гла сник РС бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 

32/2013, 45/2013 и 55/2014.
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пред ви ђе ним раз ло зи ма за оба ве зну струч ну од бра ну и да окри вље ни не ма 
иза бра ног бра ни о ца, овла шће ног пу но моћ јем окри вље ног или ње му бли ских 
ли ца. 

У ци љу це ло куп ног са гле да ва ња ин сти ту та оба ве зне струч не од бра не 
у на став ку ће се раз мо три ти пи та ње ин сту ту та оба ве зне струч не од бра не у 
до ма ћем за ко но дав ству, по је ди ним ре ше њи ма упо ред но прав ног за ко но дав-
ства, зна чај ни ста во ви Европ ског су да за људ ска пра ва (у да љем тек сту 
ЕСЉП) и прак се аме рич ких су до ва. 

3.1.ОбавезнастручнаодбранауРепублициСрбији

Ин сти тут оба ве зне струч не од бра не у до ма ћем за ко но дав ству по зна вао 
је још За кон о кри вич ном суд ском по ступ ку из 1865. и пре ма од ред ба ма овог 
За ко на оба ве зна од бра на је би ла ве зи ва на за кри три ју ме те жи не кри вич ног 
де ла, лич но сти окри вље ног, здрав стве но ста ње, пол, од сут ност и по зна ва ње 
је зи ка23. За ко ник о суд ском кри вич ном по ступ ку Кра ље ви не Ју го сла ви је 
из 1929.24 као раз ло ге за оба ве зну од бра ну пред ви ђао је те жи ну кри вич ног 
де ла и лич ност окри вље ног. Сви ка сни ји за ко ни ко ји су ре гу ли са ли кри вич-
ни по сту пак, а ко ји су ва жи ли на те рир то ри ји да на шње Ре пу бли ке Ср би је 
по зна ва ли су ин сти тут оба ве зне од бра не, осим у пе ри о ду на род но о сло бо-
ди лач ке бор бе, пред рат ног и по сле рат ног пе ри о да ка да су по сто је ће окол-
но сти усло ви ле ста вља ње бр зи не по ступ ка ис пред по што ва ња пра ва. 

Пре ма ва же ћем ЗКП25 окри вље ни у кри вич ном по ступ ку мо ра има ти 
бра ни о ца уко ли ко је нем, глув, слеп, не спо со бан да се сам успе шно бра ни, 
у слу ча ју ка да се кри вич ни по сту пак во ди због кри вич ног де ла за ко је се 
мо же из ре ћи ка зна за тво ра у тра ја њу од осам го ди на или те жа ка зна, уко ли-
ко је ли шен сло бо де или му је из ре че на ме ра за бра не на пу шта ња ста на, ако 
му се су ди у од су ству, од но сно уко ли ко се глав ни пре трес одр жа ва у одуст-
но сти окри вље ног ко ју је сам про у зро ко вао, од но сно уко ли ко се глав ни 
пре трес одр жа ва у оду сут но сти, уко ли ко је окри вље ни уда љен из суд ни це, 
уко ли ко се во ди по сту пак из ри ца ња ме ра без бед но сти оба ве зног пси хи ја-
триј ског ле че ња и у слу ча ју пре го во ра ња са јав ним ту жи о цем о за кљу че њу 
спо ра зу ма. Бра ни лац ко ји се по ста вља окри вље ном се на зи ва бра ни лац по 
слу жбе ној ду жно сти и мо же би ти по ста вљен од стра не над ле жног јав ног 
ту жи о ца, од но сно пред сед ни ка су да, у за ви сно сти од фа зе у ко јој се кри вич-
ни по сту пак на ла зи, а по ре до сле ду са спи ска адво ка та ко ји до ста вља адво-
кат ска ко мо ра. Пра ва и ду жно сти бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти се не 

23 З. Мр ше вић, 76.
24 За ко ник о суд ском кри вич ном по ступ ку за Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 

Из да ње и штам па др жав не штам па ри је, Бе о град 1929. 
25 ЗКП, чл. 74.
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раз ли ку ју у од но су на пра ва и ду жно сти иза бра ног бра ни о ца, али су раз ло-
зи за раз ре ше ње бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти про ши ре ни и на ан га жо-
ва ње иза бра ног бра ни о ца и не пру жа ње прав не по мо ћи струч но, са ве сно и 
бла го вре ме но. Ве о ма је зна чај но ис та ћи да оба ве зна од бра на тра је до прав-
но сна жног окон ча ња кри вич ног по ступ ка, што зна чи да се не од но си на 
по ступ ке по ван ред ним прав ним ле ко ви ма26.

Пре ма од ред ба ма ЗКП-а адво кат ска ко мо ра је ду жна да во ди спи сак бра-
ни ла ца по слу жбе ној ду жно сти. У са ста ву Адво кат ске ко мо ре Ср би је су адво-
кат ске ко мо ре Бе о гра да, Вој во ди не, Ко со ва и Ме то хи је, Кра гу јев ца, За је ча ра, 
Чач ка, Ни ша, Шап ца и По жа рев ца27. Адво кат ска ко мо ра Бе о гра да на свом 
спи ску адво ка та по слу жбе ној ду жно сти има упи са них 1721 адво ка та, Адво-
кат ска ко мо ра Вој во ди не 1301 адво ка та, Адво кат ска ко мо ра Кра гу јев ца 263 
адво ка та, Адво кат ска ко мо ра За је ча ра 181 адво ка та, Адво кат ска ко мо ра Чач-
ка 506 адво ка та, Адво кат ска ко мо ра Ни ша 917 адво ка та, Адво кат ска ко мо ра 
Шап ца 283 адво ка та и Адво кат ска ко мо ра По жа рев ца 266 адво ка та28. 

Но ви не ко је је увео ЗКП, а пре све га но ви не ко је се од но се на пред ис-
тра жни и ис тра жни по сту пак из ме ни ле су и уре ђе ње пи та ња над ле жно сти 
за по ста вља ње бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти. У том сми слу бра ни лац 
по слу жбе ној ду жно сти, пре ма од ред ба ма ЗКП-а мо же би ти по ста вљен од 
стра не јав ног ту жи о ца или пред сед ни ка су да, што је у прак си у зна чај ној 
ме ри ума њи ло број бра ни о ца ко ји су име но ва ни од стра не су да. На и ме нај-
ве ћи број бра ни ла ца је име но ван од стра не ту жи ла штва, па чак и по зи ван 
ди рект но од стра не над ле жне по ли циј ске упра ве, а ка сни је ре ше њем о по-
ста вље њу и фор мал но по ста вљан од стра не ту жи ла штва. Ве ћи на бра ни о ца 
ко ји су по ста вља ни од стра не су да су по ста вља ни у си ту а ци ја ма ка да је 
от ка за но пу но моћ је иза бра ном бра ни о цу, а у слу ча је ви ма оба ве зне струч не 
од бра не. На ве де на но ви на је та ко ђе ути ца ла и на пи та ње ком ор га ну ће бра-
ни лац по слу жбе ној ду жно сти до ста ви ти зах тев за на кна ду тро шко ва. У том 
сми слу уко ли ко по ста вље ни бра ни лац при су ству је са мо са слу ша њу осум-
њи че ног у пред ис тра жном по ступ ку, а ис тра га се не по кре не или иза бра ни 
бра ни лац до ста ви пу но моћ је за за сту па ње, зах тев за на кна ду тро шко ва ће 
се до ста ви ти над ле жној по ли циј ској упра ви. На при мер пре ма по да ци ма 
МУП-По ли циј ске упра ве Ша бац у 2016. је под не то 342 зах те ва за на кна ду 
тро шко ва, а у 2017. је под не то 243 зах те ва за на кна ду тро шко ва29. Уко ли ко 

26 Та тја на Бу гар ски „Зах тев за за шти ту за ко ни то сти” Збо р ник ра до ва Прав ног фа-
кул те та у Но вом Са ду бр. 1/2016, 94.

27 За кон о адво ка ту ри, Сл. гла сник РС бр. 31/2011 и 24/2012 – од лу ка УС.
28 https://aks.org.rs/cir/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5/# , 25 Ја ну ар 

2018.
29 По да ци при ба вље ни од МУП – По ли циј ске упра ве Ша бац да на 29. ја ну а ра 2018, 

број 403-1306/18.
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се бра ни лац по слу жбе ној ду жно сти по ста ви ре ше њем јав ног ту жи о ца, зах-
тев ће се под не ти над ле жном јав ном ту жи ла штву са мо уко ли ко се не по диг-
не оп ту жни ца, од но сно уко ли ко се не за кљу чи спо ра зум из ме ђу јав ног ту-
жи о ца и окри вље ног, уко ли ко иза бра ни бра ни лац до ста ви сво је пу но моћ је, 
од но сно уко ли ко пре ста ну раз ло зи за оба ве зну струч ну од бра ну. Прак са 
Пр вог основ ног јав ног ту жи ла штва у Бе о гра ду је сте да уко ли ко се за кљу чи 
спо ра зум, о ком од лу чу је су ди ја за прет ход ни по сту пак тро шко ви ан га жо-
ва ња бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти па да ју на те рет су да. Без об зи ра на 
чи ње ни цу да ли је бра ни лац по слу жбе ној ду жно сти по ста вљен од стра не 
ту жи ла штва или су да, на кон по ди за ња оп ту жни це, бра ни лац по слу жбе ној 
ду жно сти ће зах тев за на кна ду тро шко ва до ста ви ти по сту па је ћем су ду. Та-
ко ђе је зна чај но ис та ћи и да бра ни лац по слу жбе ној ду жно сти има пра во на 
нов ча ну на гра ду у из но су од 50% на гра де30 пред ви ђе не Та ри фом о на гра-
да ма и на кна да ма тро шко ва за рад адво ка та31. 

Пре ма по да ци ма Адво кат ске ко мо ре За је ча ра у пе ри о ду од 01.01.2015. 
до 31.12.2015. Основ ни суд у За је ча ру је по ста вио укуп но 53 бра ни о ца по 
слу жбе ној ду жно сти, с тим што су по је ди ни бра ни о ци би ли по ста вље ни 
јед ном, а не ки чак и ви ше пу та, Ви ши суд у За је ча ру 13, Основ но јав но ту жи-
ла штво у За је ча ру 47, Ви ше јав но ту жи ла штво у За је ча ру 39, а по ли ци ја 2032.

Пре ма по да ци ма Ви шег су да у Кра гу јев цу у 2015. и 2016. пред сед ник 
Ви шег су да у Кра гу јев цу је по ста вио по 20 бра ни о ца по слу жбе ној ду жно-
сти, а у 2017. укуп но 23 бра ни о ца по слу жбе ној ду жно сти. Бра ни о ци по 
слу жбе ној ду жно сти су нај че шће по ста вља ни код кри вич них де ла зло у по-
тре бе слу жбе ног по ло жа ја, а нај ма ње код кри вич них де ла си ло ва ња и уби-
ства. Знат но ве ћи број бра ни ла ца по слу жбе ној ду жно сти по ста вљен је од 
стра не Ви шег јав ног ту жи ла штва у Кра гу јев цу33. 

На осно ву при ку пље них по да та ка се мо же за кљу чи ти да се окри вље ни 
у кри вич ном по ступ ку мно го че шће опре де љу ју за иза бра ног бра ни о ца, не го 
за бра ни о ца ко ји им мо же би ти по ста вљен по слу жбе ној ду жно сти.

3.2.Обавезнастручнаодбранауупоредноправномзаконодавству 
ипраксаЕвропскогсудазаљудскаправа

Упо ред но прав на за ко но дав ства Европ ских зе ма ља та ко ђе по зна ју ин-
сти тут оба ве зне струч не од бра не, али кри те ри ју ме оба ве зно сти ре гу ли шу 

30 Пра вил ник о ви си ни на гра де за рад адво ка та за од бра не по слу жбе ној ду жно сти, 
Сл. гла сник РС бр. 23/2014. 

31 Та ри фа о на гра да ма и на кна да ма тро шко ва за рад адво ка та, Сл. гла сник РС бр. 
121/2012. 

32 http://www.advkom za.rs/in dex_fi les/Do ku men ta ci ja.ht m, 25. Ја ну ар 2018.
33 http://www.vi si sudkg.ne t/, 25. Ја ну ар 2018.
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на раз ли чи те на чи не. За кон о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Ал ба ни је пред-
ви ђа да по сту па ју ћи суд, ту жи ла штво и по ли ци ја мо гу по ста ви ти бра ни о ца 
са спи ска до ста вље ног од адво кат ске ко мо ре у слу ча је ви ма ка да окри вље ни 
ни је иза брао бра ни о ца, или је остао без бра ни о ца, уко ли ко га окри вље ни 
за тра жи. Оба ве зна од бра на је пред ви ђе на у слу ча је ви ма су ђе ња ли цу ко је 
због мен тал ног или пси хич ког по ре ме ћа ја ни је у ста њу да се са мо стал но 
брани34. За кон о кри вич ном по ступ ку Фин ске пред ви ђа да се на зах тев окри-
вље ног, јав ни бра ни лац име ну је у слу ча је ви ма ли ше ња сло бо де и оп ту жбе 
за кри вич но де ло за ко је се мо же из ре ћи ка зна за тво ра у тра ја њу не ма њем 
од че ти ри ме се ца. Оба ве зна струч на од бра на се од ре ђу је ка да окри вље ни не 
мо же сам да се бра ни, ка да јав ни бра ни лац ко ји за сту па ин те рес окри вље ног 
ни је до вољ но стру чан, од но сно ни је у ста њу да га бра ни на од го ва ра ју ћи на-
чин, али и из дру гих по себ них раз ло га35. За ко ник о кри вич ном по ступ ку 
Пор ту га ла пред ви ђа мо гућ ност по ста вља ња бра ни о ца, а оба ве зну од бра ну 
пред ви ђа то ком свих са слу ша ња и свих про це сних рад њи, по го то во уко ли ко 
је ли це не пи сме но, не го во ри је зик, од но сно има чул но и го вор но оште ће ње, 
то ком су ђе ња у од су ству, у жал бе ном по ступ ку, од мо мен та фор мал ног по-
ди за ња оп ту жни це, али и ка да суд оце ни да по сто је окол но сти ко је ука зу ју 
на по тре бу за струч ном одбраном36. За кон о кри вич ном по ступ ку Че шке 
пред ви ђа да окри вље ни мо ра има ти бра ни о ца у слу ча ју од ре ђе ња при тво ра 
и за штит них ме ра ко је се од но се на ли ше ње сло бо де, па чак и уко ли ко се 
ме ра из вр ша ва у здрав стве ној уста но ви, у слу ча ју прав не не спо соб но сти, 
од но сно не мо гућ но сти за са мо стал ну од бра ну, усло вље ну пси хич ким не до-
стат ком, у слу ча ју су ђе ња у од су ству и пре го ва ра ња о спо ра зу му, од но сно 
уко ли ко му се су ди за де ло за ко је је пред ви ђе на ка зна у нај ма њем тра ја њу 
од пет го ди на за тво ра. Окри вље ни мо ра има ти бра ни о ца уко ли ко се на ла зи 
у при тво ру, а су ди му се по скра ће ном по ступ ку, у по ступ ку екс тра ди ци је, у 
по ступ ку за при зна ње стра них суд ских од лу ка ко ји ма се из ри че ка зна за тво-
ра, у по ступ ци ма по ван ред ним прав ним ле ко ви ма, али пред ви ђа и мо гућ ност 
од ри ца ња од пра ва на бра ни о ца у од ре ђе ним слу ча је ви ма оба ве зне од бра не 
у фор ми пи сме не из ја ве или усме не из ја ве пред ор га ном ко ји во ди по сту пак37. 
За кон о кри вич ном по ступ ку Есто ни је пред ви ђа да окри вље ном мо же би ти 
по ста вљен бра ни лац уко ли ко то окри вље ни за тра жи, као и у слу ча је ви ма 

34 Criminal pro ce du re Co de of The Re pu blic of Al ba nia, Law no. 7905, 1995, amand mend 
no. 21/2014, http://www.le gi sla ti on li ne.or g/do cu ments/sec tion/cri mi nal-co des, 20. Ја ну ар 2018.

35 Cri mi nal pro ce du re Act, 689/1997 amand ments up to 733/2015, http://www.le gi sla ti on-
li ne.or g/do cu ments/sec tion/cri mi nal-co des , 20. Ја ну ар 2018.

36 Code of Cri mi nal pro ce du re, Dec ree-law  no. 78/87, amen ding 58/2015, http://www.le-
gi sla ti on li ne.or g/do cu ments/sec tion/cri mi nal-co des , 20. Ја ну ар 2018.

37 Codе of Cri mi nal pro ce du re of The Czech Re pu blik 1961, aman ded 2012, http://www.
le gi sla ti on li ne.or g/do cu ments/sec tion/cri mi nal-co des , 20. Ја ну ар 2018.
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оба ве зне од бра не. Та ко ђе пред ви ђа и мо гућ ност да у слу ча ју са слу ша ња све-
до ка, ка да у кон крент ној кри вич ној ства ри не ма осум њи че ног, по тен ци јал но 
осум њи че ном ли цу адво кат ска ко мо ра име ну је бра ни о ца. Овај за кон та ко ђе 
пред ви ђа и мо гућ ност име но ва ња за мен ског бра ни о ца по ста вље ном бранио-
цу38. За кон о кри вич ном по ступ ку Не мач ке пред ви ђа оба ве зну од бра ну у 
слу ча је ви ма ка да се глав ни пре трес од ви ја пред Ре ги о нал ним и Ви шим Ре-
ги о нал ним су дом, у свим по ступ ци ма ка да се окри вље ни те ре ти да је из вр шио 
кри вич но де ло, у слу ча је ви ма ка да се мо же из ре ћи ме ра за бра не оба вља ња 
де лат но сти, у слу ча је ви ма ли ше ња сло бо де од но сно од ре ђе ња при тво ра, као 
и ка да је по моћ бра ни о ца по треб на због те жи не кри вич ног де ла и ком плек сне 
чи ње нич не и прав не осно ве, од но сно у слу ча ју ка да је ја сно да се окри вље ни 
не мо же сам бра ни ти39. За кон о кри вич ном по ступ ку Ру му ни је пред ви ђа 
оба ве зну од бра ну ка да суд сма тра да окри вље ни не мо же сам при пре ми ти и 
из не ти од бра ну, ка да се окри вље ном ли цу од ре ди при твор, од но сно ка да му 
се мо же из ре ћи ка зна за тво ра у нај ма њем тра ја њу од пет го ди на40. За кон о 
кри вич ном по ступ ку Швај цар ске кон фе де ра ци је пред ви ђа да бра ни лац мо ра 
би ти по ста вљен ка да се окри вље ни на ла зи у при тво ру ду же од де сет да на, 
ка да се окри вље ном мо же из ре ћи ка зна за тво ра у тра ја њу од нај ма ње го ди ну 
да на, или ме ра про го на из зе мље, ка да фи зич ко или пси хич ко ста ње окри-
вље ног оне мо гу ћа ва са мо стал но за ту па ње пред су дом, као и ка да се по сту пак 
во ди по скра ће ном по ступ ку, ко ји се не мо же од но си ти на оп ту жбе ко ји ма 
јав ни ту жи лац пред ла же ка зну у тра ја њу ду жем од пет го ди на затвора41. За-
кон о кри вич ном по ступ ку Ре пу бли ке Хр ват ске пред ви ђа оба ве зну од бра ну 
ка да је окри вље ни нем, глув, слеп, не мо же сам да се бра ни, за де ла ко ја су у 
над ле жно сти Жу па ниј ског су да то ком тра ја ња чи та вог по ступ ка, од но сно за 
те жа де ла и код из ја вљи ва ња ван ред них прав них ле ко ва, од до но ше ња од лу-
ке о од ре ђе њу при тво ра или ис тра жног за тво ра, од до ста вља ња оп ту жни це 
за де ло за ко је се мо же из ре ћи ка зна за тво ра у тра ја њу од де сет го ди на, су ђе-
ња у од су ству, пре го ва ра ња о при зна њу, за де ла ко ја се го не по слу жбе ној 
ду жно сти ка да је ли це ли ше но сло бо де, као и у слу ча ју ка да окри вље ни или 
иза бра ни бра ни лац не по треб но сво јим рад ња ма оду го вла че окон ча ње кри-
вич ног по сту па ка42. За кон о кри вич ном по ступ ку Бо сне и Хер це гов не пре ви ђа 

38 Code of Cri mi nal Pro ce du re RT I 2003. 27, 166, amen ded 2017, http://www.le gi sla ti on-
li ne.or g/do cu ments/sec tion/cri mi nal-co des , 20. Ја ну ар 2018.

39 The Ger man Co de of Cri mi nal Pro ce du re, Fe de ral Law Ga zet te Bun des ge set zblatt, Part 
I p. 1074, 1319, 410.

40 Law #135 of 1 July 2010 of the Cri mi nal Po ce du re Co de, Of fi cial Jo u r nal of Ro ma nia, 
amen ding act Law #63/2012, #255/2013, Go vern ment Emer gency Or der #116/2013, #3/2014.

41 Criminal Pro ce du re Co de of Swiss Con fe de ra tion 2007, aman ded 2017, http://www.le-
gi sla ti on li ne.or g/do cu ments/sec tion/cri mi nal-co des, 20. Ја ну ар 2018.

42 За кон о ка зне ном по ступ ку, На род не но ви не бр.152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 
143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17. 
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оба ве зу по ста вља ња бра ни о ца у слу ча је ви ма ка да је окри вље ни глув, нем, 
слеп, ка да му се мо же из ре ћи ка зна за тво ра у тра ја њу од пре ко де сет го ди на, 
али и мо гућ ност по ста вља ња бра ни о ца због сло же но сти пред ме та, од но сно 
дру гих окол но сти у ин те ре су прав де. Окри вље ном ће се пре до чи ти ли ста 
бра ни о ца, те уко ли ко сам не иза бе ре, бра ни лац ће му би ти по ста вљен43. 

Ана ли зом упо ред ног кри вич но про це сног за ко но дав ства мо же се за кљу-
чи ти да је ви си на за пре ће не ка зне, као услов оба ве зне струч не од бра не, у 
упо ред но прав ном за ко но дав ству знат но ни жа у од но су на до ма ће за ко но-
дав ство. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је струч на од бра на увек по жељ на у 
кри вич ном по ступ ку, али и ми шље ња по је ди них ау то ра да је оба ве зна струч-
на од бра на про тив на при ро ди пра ва на бра ни о ца, да из и ску је ве ли ке тро-
шко ве и да је не по треб на код по је ди них лак ших слу ча је ва44 по ста вља се 
пи та ње за што упо ред но прав но за ко но дав ство са др жи ни же кри те ри ју ме у 
по гле ду ви си не за пре ће не ка зне, про ши ру је ин сти тут оба ве зне струч не од-
бра не на све фа зе кри вич ног по ступ ка, па и по ступ ке по ван ред ним прав ним 
ле ко ви ма.

По ред по је ди них при ме ра упо ред но прав не ре гу ла ти ве ва жно је освр-
ну ти се и на прак су ЕСЉП45 од но сно став су да у од но су на оба ве зну струч-
ну од бра ну. На и ме по ред ми шље ња да се пра во на струч ну по моћ мо ра 
обез бе ди ти и у фа зи ко ја пред хо ди кри вич ном по ступ ку46 оба ве за по ста вља-
ња бра ни о ца „ка да ин те ре си прав де то зах те ва ју”47 се ту ма чи у од но су на 
те жи ну мо гу ће санк ци је, вр сту кри вич ног де ла, сло же ност и по себ ност по-
ступ ка и спо соб ност окри вље ног да сам за сту па сво је ин те ре се у по ступ ку48. 
Као што се мо же ви де ти упра во стан дард сло же но сти и по себ но сти по ступ-
ка пред ста вља про мен љи ву ка те го ри ју, ко ја се мо же раз ли чи то ту ма чи ти од 

43 За кон о кри вич ном по ступ ку Бо сне и Хер це го ви не, Слу жбе ни гла сник БИХ бр. 
3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 
12/09, 16/09, 93/09, 72/13.

44 М. Шку лић, Т. Бу гар ски, 187-188.
45 Европ ски суд за људ ска пра ва уста но вљен је чл. 19 Европ ске Кон вен ци је за за шти-

ту људ ксих пра ва и основ них сло бо да – За кон о ра ти фи ка ци ји Европ ске Кон вен ци је за за-
шти ту људ ских правх и основ них сло бо да, Сл.лист СЦГ – Ме ђу а род ни уго во ри бр. 9/2013, 
5/2005-ис прав ка и Сл.гла сник РС – Ме ђу на род ни уго во ри бр. 12/2010.

46 Ca se Sal duz v. Tur key, app. no. 36391/02, Jud ge ment 27 No vem ber 2011.
47 ЕКЉП чла ном 6 га ран ту је пра во на пра вич но су ђе ње, а ста вом 3ц га ран ту је да 

сва ко ко је оп ту жен за кри вич но де ло има пра во да се лич но бра ни или пре ко бра ни о ца ко-
га сам иза бе ре или уко ли ко не ма до вољ но сред ста ва да пла ти прав ну по моћ, по моћ до би је 
бес плат но, а ка да ин те ре си прав де то зах те ва ју.

48 У пред ме ту Zdrav ko Sta nev v. Bul ga ria, app. no. 32238/04, Jud ge ment 03 No vem ber 
2012, ЕСЉП је за у зео став да окри вље ни ни је по зна вао пра ви ла о при хва тљи во сти до ка за, 
пра ви ла кри вич ног по ступ ка и пра ви ла о до ка зи ва њу на ме ре, као и да му је би ло омо гу ће-
но пра во на при ступ бра ни о цу струч но ли це би се мо гло ефи ка сно су прот ста ви ти ар гу мен-
ти ма ту жи ла штва.
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слу ча ја до слу ча ја, те иста мо же пред ста вља ти про блем у при ме ни, али и 
не из ве сност у по гле ду ис хо да по ступ ка. 

Има ју ћи у ви ду од ред бе ЗКП-а, као и упо ред но прав ну ана ли зу мо же се 
за кљу чи ти да са мо др жа ве ре ги о на, од но сно Ре пу бли ка Ср би ја, Ре пу бли ка 
Хр ват ска и Фе де ра ци ја Бо сне и Хер це го ви не по ста вља ју кри те ри јум ви си не 
за пре ће не ка зне знат но ви ше у од но су на оста ла ана ли зи ра на европ ска за-
ко но дав ства. Та ко ђе је зна чај но ука за ти и на чи ње ни цу да је став ЕСЉП да 
се при ли ком оце не по тре бе оба ве зне струч не од бра не мо ра во ди ти ра чу на 
о сло же но сти по ступ ка, што ни је кри те ри јум ко ји по зна је до ма ће за ко но-
дав ство. 

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се ни јед на пре су да ЕСЉП про тив Ре пу-
бли ке Ср би је, али ни упу ће не пред став ке ни су од но си ле на пи та ње по вре де 
пра ва на од бра ну га ран то ва ног чла ном 6 ста вом 3ц ЕКЉП, али и ста ње до-
ма ћег за ко но дав ства и до са да шњу прак су ЕСЉП, мо же мо за кљу чи ти да су 
од ред бе ЗКП-а у по гле ду овог пи та ња де ли мич но уса гла ше не, те да по сто ји 
по тре ба за да љим уса гла ша ва њем.

3.3.Обавезнастручнаодбранауамеричкојсудскојпракси

Ана ли зи ра ју ћи упо ред но прав ну ре гу ла тву и упо ред но прав ну суд ску 
прак су кроз од лу ке ЕСЉП до шло се до за кључ ка да у суд ској прак си европ-
ских зе ма ља оба ве зна струч на од бра на, као и од бра на од стра не иза бра ног 
бра ни о ца је сте би ла ко ри шће на и оства ри ва на као пра во, али и да по сто ји 
до ста пред ме та у ко ји ма су окри вље ни са мо стал но за сту па ли сво је ин те ре-
се, од но сно из но си ли од бра ну per se. За раз ли ку од прак се европ ских су до-
ва у прак си аме рич ких су до ва бра ни лац је при су тан у ско ро сва ком кри вич-
ном по ступ ку. У при лог овој тврд њи го во ри и чи ње ни ца да је већ ше зде се тих 
го ди на два де се тог ве ка у аме рич кој суд ској прак си био увре жен став да 
по тре ба за од бра ном по сто ји ка да је ли це ли ше но сло бо де, али и у свим си-
ту а ци ја ма ка да се са дру ге стра не на ла зи др жа ва, ко ју за сту па ту жи лац као 
струч но лице49. Зна чај но је ис та ћи да су аме рич ки су до ви и пре до но ше ња 
ше стог амандмана50 ко ји окри вље ном у кри вич ном по ступ ку га ран ту је и 
пра во на прав ну по моћ у од бра ни, за у зи ма ли став да окри вље ни у кри вич-
ном по ступ ку тре ба има ти бра ни о ца, као струч ног по ма га ча.

И по ред за га ран то ва ног пра ва, оства ри ва ње овог пра ва је у прак си ве о ма 
сло же но и за ви си од пи та ња ко ће пла ти ти тро шко ве ан га жо ва ња струч ног 
бра ни о ца. У том сми слу у по је ди ним др жа ва ма оформ ље не су кан це ла ри је 

49 Steven Du ke „The Right to Ap po in ted Co un sel: Ar ger sin ger and Beyond“ The Ame ri can 
Cri mi nal Law Re vi ew 601, 1974-1975, 603-607. 

50 Amendment VI to the Con sti tu tion of the Uni ted Sta tes, Bill of Rights, 15 De cem ber 
1971, https://www.us con sti tu tion.ne t/xconst_Am6.html , 26. ја ну ар 2018.
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за од бра ну, у дру ги ма по сто је спи ско ви адво ка та ко ји бра не окри вље не, а 
ко ји су при хва ти ли да бра не окри вље не, ка да не ма ју иза бра ног бра ни о ца, а 
у не ким др жа ва ма ан га жо ва ње бра ни о ца пред ста вља јав ни тро шак. У прак-
си аме рич ких су до ва, а има ју ћи у ви ду да је суд ска прак са не по сре дан из вор 
пра ва, став су да да је струч на од бра на оба ве зна за сни вао се на нај ра зли чи-
ти јим фор му ла ци ја ма, као што су „ка да збу ње ност или не зна ње мо же до ве-
сти до при зна ња, или из ри ца ња ве ће ка зне, од но сно ка да би при су ство адво-
ка та омо гу ћи ло окри вље ном да зна ка ко да се бра ни”51. Од лу ке Вр хов ног 
су да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва са др же раз ли чи та ту ма че ња оства ри-
ва ња пра ва на бра ни о ца, од но сно по тре бу да окри вље ни има оба ве зну струч-
ну по моћ и то у слу ча је ви ма ка да окри вље ни има про бле ма са слу хом52, 
при ли ком из ја шња ва ња о кри ви ци, од но сно то ком да ва ња ис ка за, то ком 
су ђе ња53, то ком из ри ца ња пре су де, у жал бе ном по ступ ку54, у слу ча је ви ма 
да ва ња јем ства. Иа ко се број ни ау то ри у ана ли за ма суд ских од лу ка вр ло 
че сто по зи ва ју на то да је бра ни лац по ста вљен за то што окри вље ни не ма 
сред ста ва за ан га жо ва ње бра ни о ца, ана ли зи ра не од лу ке у сво јим обра зло-
же њи ма не на во де да је раз лог по ста вља ња бра ни о ца не ма ње сред ста ва, већ 
раз ло ге као што су по сто ја ње озбиљ не фе де рал не оп ту жбе55, по тре ба за 
из но ше њем од бра не уз струч ну по моћ бра ни о ца, или јед но став но по зи ва ње 
на ше сти аманд ман.

Има ју ћи у ви ду да је у аме рич ком прав ном си сте му уче ство ва ње бра-
ни о ца у кри вич ном по ступ ку уче ста ла по ја ва, спро ве де но је и ис тра жи ва ње 
у др жа ви Ајо ва на те му ко ји су по ста вље ни бра ни о ци у жал бе ном по ступ ку 
ефи ка сни ји, да ли су то др жав ни бра ни о ци ко ји уче ству ју у по ступ ку по 
жал би или бра ни о ци по ста вље ни од стра не су да. Сту ди ја ко ја је об у хва та ла 
пе ри од од две го ди не је по ка за ла да се др жав ни бра ни о ци ви ше за ла жу и да 
оства ру ју по вољ ни је ре зул та те за окри вље ног у кри вич ном поступк у56.

4. ЗА КЉУ ЧАК 

Ана ли зи ра ју ћи до ма ће за ко но дав ство, упо ред но прав ну и ме ђу на род ну 
ре гу ла ти ву, суд ску прак су и раз ли чи те ста во ве до ма ћих, ино стра них и ме ђу-
на род них су до ва мо же се за кљу чи ти да по сто ји тен ден ци ја ка про ши ри ва њу 

51 Ha mil ton v. Ala ba ma, No. 32. Su pre me Co u rt of Uni ted Sta tes, 368 U.S. 52 (1961)
52 Whi te v. Maryland, No. 600, Su pre me Co u rt of Uni ted Sta tes. 373 U.S. 59 (1963)
53 Gi deon v. Wa in wright, cor rec tion di rec tor No. 155, Su pre me Co u rt of Uni ted Sta tes 372 

U.S. 355 (1963)
54 Do u glas et al. v. Ca li for nia No.34, Su pre me Co u rt of Uni ted Sta tes 372 U.S. 355 (1963)
55 Po well v. Ala ba ma, Su pre me Co u rt of Uni ted Sta tes 287 U.S. 45 (1932)
56 Tyler J. Bul ler „Pu blic De fen ders and Ap po in ted Co un sel in Cri mi nal Ap pe als: The Io-

wa Ex pe ri en ce“ The Jo u r nal of Ap pel la te prac ti ce and pro cess, Vol. 16, No.2, Io wa 2015, 1.
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ин сти ту та оба ве зне струч не од бра не. На и ме пра во на од бра ну је сте тре ти ра-
но као јед но од основ них људ ских пра ва, али се мо же за кљу чи ти да те о ри ја и 
прак са има ју ин тен ци ју да пра во на оба ве зну струч ну од бра ну по сма тра ју 
као на чин оства ре ња пра ва на од бра ну, али и као услов оства ре ња пра вич ног 
по ступ ка. 

Уко ли ко се по ста ви пи та ње кри те ри ју ма за оба ве зну струч ну од бра ну, 
али и ускла ђе но сти до ма ћег за ко но дав ства са за ко но дав ством др жа ва чла-
ни ца Европ ске Уни је мо же се за кљу чи ти да је ви си на за пре ће не ка зне, као 
услов за оба ве зну струч ну од бра ну до ста ни жа у од но су на кри те ри јум ко ји 
пред ви ђа ЗКП. Ана ли зи ра ју ћи прак су ЕСЉП и кри те ри јум сло же но сти по-
ступ ка, као услов оба ве зне струч не од бра не, еви дент но је да по сто ји по тре-
ба за уса гла ша ва њем до ма ћег за ко но дав ства са овим стан дар дом ЕСЉП. 
Ка ко је већ и на ве де но ни јед на пре су да ЕСЉП про тив Ре пу бли ке Ср би је, 
као ни упу ће не пред став ке ни су се од но си ле на пи та ње по вре де пра ва на 
од бра ну га ран то ва ног чла ном 6 ста вом 3ц ЕКЉП, али је не сум њи во да је 
ЕСЉП у по ступ ци ма ко ји су пре ма кри те ри ју ми ма су да би ли сло же ни, а 
ни су би ли об у хва ће ни усло ви ма оба ве зне струч не од бра не пре ма од ред ба ма 
на ци о нал них за ко но дав ста ва, утвр ђи вао по сто ја ње по вре де и оба ве зи вао 
др жа ве на на кна ду. Ве о ма је зна ча јан и став ЕСЉП да се оба ве зна струч на 
од бра на не од но си са мо на пр во сте пе не по ступ ке, већ и на по ступ ке по ре-
дов ним и ван ред ним прав ним ле ко ви ма57. По ред овог пи та ња зна чај но је 
ука за ти и на кри те ри јум де ло твор но сти од бра не, од но сно да је у слу ча ју 
не пру жа ња де ло твор не од бра не од стра не по ста вље ног бра ни о ца58, ЕСЉП 
та ко ђе утвр ђи вао по сто ја ње по вре де и оба ве зи вао др жа ве на на кна ду. Иа ко 
суд ска прак са у Ре пу бли ци Ср би ји не пред ста вља из вор пра ва, мо ра се узе-
ти у об зир чи ње ни ца да су од лу ке ЕСЉП оба ве зу ју ће за Ви со ке стра не уго-
вор ни це, па са мим тим и Ре пу бли ку Ср би ју ко ја је ра ти фи ко ва ла ЕКЉП, као 
и да се на кна де ис пла ћу ју из др жав ног бу џе та, те да би ускла ђи ва ње до ма ћег 
за ко но дав ства са стан др ди ма ЕСЉП мо гло има ти и прак ти чан зна чај. 

Има ју ћи у ви ду да је Европ ски Пар ла мент спо знао по тре бу за уни фи-
ка ци јом од ред би о оба ве зној струч ној од бра ни, не сум њи во је да ће бу ду ћа 
Ди рек ти ва Европ ске Уни је ујед на чи ти ре гу ла ти ву, као и суд ску прак су, а са 
дру ге стра не има ју ћи у ви ду же љу Ре пу бли ке Ср би је за члан ством у уни ји 
и да ће по сто ја ти по тре ба за из ме на ма до ма ћег за ко но дав ства. У том сми слу 
ве о ма је зна чај но раз мо три ти по тре бе из ме на за ко но дав ства по пи та њу кри-
те ри ју ма оба ве зне струч не од бра не, ко ји би се пре све га од но си ли на уво ђе ње 

57 Вид. Ca se Za hi ro vić v.Cro a tia, app. 58590/11, 25 April 2013, Ca se Cro is sant v. Ger many, 
app. 13611/88, 25 Sep te ber 1992, Ca se Qu a ran ta v. Swi zer land, app. 12744/84, 24 May 1991, Ca se 
Twa lib v. Gre e ce, app. 24295/94, 9 Ju ne 1998.

58 Вид. Ca se Daud v. Por tu gal, app. 22600/93, 21 April 1998, Ca se San ni no v. Italy, app. 
30961/03, 27 April 2006, Ca se of Zdrav ko Sta nev v. Bul ga ria, app.32238/04, 03 No vem ber 2012.



кри те ри ју ма сло же но сти по ступ ка, по ступ ке по ван ред ним прав ним ле ко-
ви ма, али и ре гу ли са ња пи та ња де ло твор но сти од бра не, ко ја не сум њи во 
по га ђа лич ни ин те рес, али мо же би ти и од јав ног зна ча ја. 

Уни фи ка ци ја ре гу ла ти ве оба ве зне струч не од бра не је ве о ма зна чај на и 
због ме ђу на род не кри вич но прав не по мо ћи, али и по ли циј ске и ту жи лач ке 
са рад ње. Функ ци о ни са ње Европ ског на ло га за хап ше ње, при ба вља ње до ка-
за у кри вич ним по ступ ци ма, али и обез бе ђи ва ње њи хо ве при хва тљи во сти 
та ко ђе мо же би ти усло вље но и по што ва њем пра ва на оба ве зну струч ну од-
бра ну у кри вич ном по ступ ку. Ка ко би прав ни си стем функ ци о ни сао, али и 
ка ко би се ме ђу на род на са рад ња не сме та но од ви ја ла, уна пре ђи ва ла и да ва ла 
же ље не ре зул та те нео п ход но је во ди ти ра чу на о свим сег мен ти ма по ступ ка, 
укљу чу ју ћи и струч ну од бра ну окри вље ног ли ца.

Ми ња Б. Бла жић Па ви ће вић, Обавезна стручна одбрана у кривичном поступку (стр. 413–429)
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Com pul sory De fen se in Cri mi nal Pro ce e dings 

Ab stract: Right on de fen se is one of the ba sic gu a ran teed hu man rights and 
it is ba sed on a right of the de fen dant to de fend him self, to hi re a re pre sen ta ti ve 
which he wo uld se lect and a right for ap po in ted de fen se co un sel which wo uld 
re pre sent his in te rests in cri mi nal pro ce e dings. Cri mi nal pro ce e ding’s the ory puts 
de fen se on one of the most im por tant fun cti ons of the cri mi nal pro ce du re and a 
ro le and abi li ti es of de fen der chan ged with the de ve lop ment of the in sti tu te of 
de fen se in cri mi nal pro ce e dings. Along si de the is sue of de fen se in cri mi nal pro-
ce e dings, this ar tic le will al so deal with the mat ter of com pul sory de fen se of adults 
in cri mi nal pro ce e dings seen from the po int of vi ew of hi sto ri cal evo lu tion of the 
com pul sory de fen se, in ter na ti o nal and do me stic le gi sla tu re along si de so me exam-
ples of com pa ra ti ve le gi sla tu re on com pul sory de fen se and stan dards and prac-
ti ce of Eu ro pean Co u rt of Hu man Rights that deal with the mat ter of com pul sory 
de fen se. Ha ving in mind that right on de fen se le ads to ac hi e ve ment of fa ir pro ce-
du re and al lows the equ al po wer ra tio du ring the pro ce e dings, as well as the need 
of equ a li zing the cri te ri a’s con si de ring com pul sory de fen se that is re cog ni zed by 
the Eu ro pean par li a ment, which stri ves to re gu la te a mat ter of com pul sory de-
fen se by a spe cial re gu la ti ve, the qu e sti on of com pul sory de fen se will be de alt 
with a need of har mo ni za tion of do me stic le gi sla tu re with stan dards of Eu ro pean 
co u rt of hu man rights and pro po sals de le de fe ren da.

Keywords: de fen se, com pul sory de fen se, ap po in ted de fen se co un sel, cri mi nal 
pro ce e dings. 
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