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МАР ГИ НА ЛИ ЈЕ О ФУНК ЦИ ЈИ  
КРИ ВИЧ НОГ ГО ЊЕ ЊА

Сажетак:У фо ку су овог ра да су не ка пи та ња уло ге овла шће ног ту-
жи о ца у прет кри вич ном и кри вич ном по ступ ку. Ди ле му о то ме да ли ту-
жи о че ву ак тив ност на зва ти функ ци јом оп ту жбе или функ ци јом кри вич ног 
го ње ња, ау тор ре ша ва у ко рист ове по след ње. Је дан део ра да по све ћен је 
ана ли зи и кри ти ци не ких не при хва тљи вих де фи ни ци ја функ ци је кри вич ног 
го ње ња.Ау тор на во ди да се функ ци ја кри вич ног го ње ња са сто ји из прет про-
це сног и про це сног де ла. Функ ци ја кри вич ног го ње ња раз мо тре на је и кроз 
при зму по је ди них исто риј ских ти по ва кри вич ног по ступ ка, као и кроз при зму 
по је ди них овла шће них ту жи ла ца.

Кључнеречи:јав ни ту жи лац, функ ци ја кри вич ног го ње ња, кри вич ни 
по сту пак. 

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Кри вич но про це сне функ ци је су од го ва ра ју ће но се ће уло ге ко је по во дом 
рас пра вља ња пред ме та кри вич ног по ступ ка при па да ју основ ним про це сним 
су бјек ти ма, без ко јих се не мо же за ми сли ти кри вич ни по сту пак. Иа ко се у 
те о ри ји че сто по ми њу основ не про це сне функ ци је, за то не ма до вољ но осно ва, 
јер се из си стем ског при ла за кри вич ном по ступ ку по ка зу је да по ред њих не 
по сто је спо ред не, ни ти ка кве дру ге про це сне функ ци је.1 Ме ђу тим, те о ри ја кри-
вич ног про це сног пра ва не ну ди увек за до во ља ва ју ће од го во ре по пи та њу 
са др жај ног од ре ђи ва ња по је ди них кри вич но про це сних функ ци ја.2 Та ко се 

1 Сне жа на Бр кић, Те зе о про це сним функ ци ја ма у кри вич ном по ступ ку, Збор ник ра-
до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 4/2017, 1403.

2 Тај по сао оте жа ва и окол ност да не ке кри вич но про це сне функ ци је мо гу би ти са др жај-
но ра зно вр сне с об зи ром на по себ не вр сте кри вич них по сту па ка. Ви де ти нпр. Сне жа на Бр кић, 
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већ на са мом по чет ку су о ча ва мо са кон цеп циј ском не у о бли че но шћу и не до-
вољ ном из ди фе рен ци ра но шћу по је ди них кри вич но про це сних функ ци ја од 
дру гих гра нич них функ ци ја у кри вич ном или прет кри вич ном по ступ ку.

У овом ра ду по за ба ви ће мо се кри вич но про це сном функ ци јом ко ја при-
па да овла шће ном ту жи о цу. При де фи ни са њу те функ ци је мо же мо се ру ко-
во ди ти јед ним фор мал ним кри те ри ју мом ко ји из ви ре из оп ту жног на че ла. 
На и ме, из раз де о бе три про це сне функ ци је (го ње ња, од бра не и су ђе ња), про-
из ла зи ло би да све оно што се на ла зи у ру ка ма овла шће ног ту жи о ца је сте 
де ри ват ње му на ме ње не функ ци је кри вич ног го ње ња.3 На кон тог по чет ног 
за дат ка, остао би нам са мо чин ге не ра ли за ци је. Ме ђу тим, са вре ме ни ме шо-
ви ти по ступ ци се не мо гу по хва ли ти до след ним спро во ђе њем ове иде је, а 
кон фу зи ји до при но си и плу ра ли тет ор га на ко ји се по не кад кри је иза не ких 
функ ци ја.

2. ФУНК ЦИ ЈА КРИ ВИЧ НОГ ГО ЊЕ ЊА ИЛИ  
ФУНК ЦИ ЈА ОП ТУ ЖБЕ?

По ста вља се пи та ње ка ко на зва ти ту ту жи о че ву функ ци ју: функ ци јом 
кри вич ног го ње ња4 или функ ци јом оп ту жбе5. У те о ри ји се мно го че шће 
сре ће овај дру ги тер мин. Mеђутим, на ма се чи ни да је пра вил ни је го во ри ти 
о функ ци ји кри вич ног го ње ња, јер је то ши ри по јам од функ ци је оп ту жбе 
(осим ако се у овом кон тек сту оп ту жба схва ти у ши рем сми слу,6 што ни је 
по др жа но за кон ским тек стом). Пре ма од ред би чл. 2, ста ва 1, тач ке 10 ЗКП7 
оп ту жба је оп ту жни ца, оп ту жни пред лог, при ват на ту жба и пред лог за из-
ри ца ње ме ре без бед но сти, од но сно из раз ко ји слу жи као оп шти на зив за акт 
ту жи о ца у ко ме су на ве де на обе леж ја кри вич ног де ла или про тив прав ног де ла 

По себ на уло га су да у ма ло лет нич ком кри вич ном по ступ ку и на че ло про це сне еко но ми је, 
Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 4/2016, 1120.

3 Sne ža na Ci gler, Na če lo le ga li te ta i opor tu ni te ta kri vič nog go nje nja, No vi Sad 1995, 24.
4 Та ко, нпр., То ма Жи ва но вић, Основ ни про бле ми кри вич ног и гра ђан ског про це сног 

пра ва I, Бе о град 1941, 145; Ти хо мир Ва си ље вић, Си стем кри вич ног про це сног пра ва, Бе о град 
1981, 64-65; Za gor ka Si mić – Je kić, Kri vič no pro ce sno pra vo SFRJ, Be o grad 1983, 66; Da vor Krapac, 
Ka zne no pro ce sno pra vo. Pr va knji ga. In sti tu ci je,Za greb 2010, 202.

5 Та ко, нпр., Мomčilo Gru bač, Kri vič no pro ce sno pra vo, Be o grad 2011, 70; Стан ко Бе ја-
то вић, Кри вич но про це сно пра во, Бе о град 2016, 99; Ми лан Шку лић, Кри вич но про це сно 
пра во, Бе о град 2011, 102.

6 Тре ба на по ме ну ти да Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма усва ја тзв. ма те ри јал ни 
по јам оп ту жбе, та ко да члан 6 Европ ске кон вен ци је по чи ње да се при ме њу је од мо мен та 
зва нич не до ста ве са тврд њом да је учи ње но кри вич но де ло. Ов де се ми сли о до ста вља њу 
осум њи че ном на ред бе за пре трес ста на, во зи ла, ли ца, итд. (Alek san dar Jak šić, Evrop ska kon-
ven ci ja o ljud skim pra vi ma. Ko men tar, Be o grad 2006, 173.

7 Сл. гл.РС бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014.
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од ре ђе ног у за ко ну као кри вич но де ло. Да кле, ЗКП ко ри сти оп ту жбу као озна-
ку за од го ва ра ју ћи про це сни акт а не као озна ку за функ ци ју овла шће ног 
ту жи о ца. До ду ше, ни је дан про це сни акт не мо же сам од се бе да се на пи ше 
и под не се су ду. Под ра зу ме ва се да иза тог про це сног ак та сто ји ак тив ност 
овла шће ног ту жи о ца. Ме ђу тим, ни је ло гич но да се у том за дат ку ту жи о ца 
ис цр пљу је чи та ва ње го ва уло га. За ко но да вац ни је слу чај но од ре дио да је 
основ но пра во и основ на ду жност јав ног ту жи о ца го ње ње учи ни ла ца кри вич-
них де ла (члан 43, став 1 ЗКП). Та функ ци ја, из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва и 
по ди за ње и за сту па ње оп ту жбе пред су дом (члан 43, став 2, тач ка 5 ЗКП). 
Да ље, на че ло ле га ли те та кри вич ног го ње ња огле да се у ду жно сти јав ног 
ту жи о ца да пре ду зме кри вич но го ње ње ка да по сто је осно ви сум ње да је 
учи ње но кри вич но де ло или да је од ре ђе но ли це учи ни ло кри вич но де ло за 
ко је се го ни по слу жбе ној ду жно сти (члан 6, став 1 ЗКП).За тим, наш ЗКП 
раз ли ку је од у ста нак јав ног ту жи о ца од кри вич ног го ње ња, ко ји је мо гућ до 
од ре ђи ва ња глав ног пре тре са или ро чи шта за из ри ца ње кри вич не санк ци је, 
од од у стан ка јав ног ту жи о ца од оп ту жбе, ко ји је мо гућ од од ре ђи ва ња до 
за вр шет ка глав ног пре тре са или ро чи шта за из ри ца ње кри вич не санк ци је 
(члан 497 ЗКП). За та два слу ча ја ве зу је се мо гућ ност на сту па ња раз ли чи тих 
прав них по сле ди ца (при го вор оште ће ног не по сред но ви шем јав ном ту жи о-
цу, до по твр ђи ва ња оп ту жни це и пре у зи ма ње кри вич ног го ње ња од стра не 
оште ће ног, по сле по твр ђи ва ња оп ту жни це).8 Да кле, функ ци ја оп ту жбе је 
са мо је дан од об ли ка вр ше ња функ ци је кри вич ног го ње ња. Сва ка функ ци ја 
оп ту жбе под ра зу ме ва да је до шло до функ ци је кри вич ног го ње ња, али сва-
ка функ ци ја кри вич ног го ње ња не под ра зу ме ва да је до шло и до чи на оп ту-
жбе, уко ли ко се кри вич ни по сту пак об у ста ви пре по ди за ња оп ту жног ак та. 
Да кле, функ ци ја кри вич ног го ње ња се не ис цр пљу је у по ди за њу оп ту жбе, 
иа ко је она њен нај кон цен три са ни ји из раз, не го об у хва та и ње но за сту па ње 
пред су дом,9 од но сно про те же се то ком це лог кри вич ног по ступ ка.10

На ова квој ли ни ји раз ми шља ња на ла зе се и не ки дру ги ау то ри ко ји 
рав но прав но ко ри сте оба ова пој ма, с тим да се они не по кла па ју у пот пу но-
сти. Та ко, нпр., Ђур ђић функ ци ју кри вич ног го ње ња од но сно оп ту жбе де-
фи ни ше као скуп де лат но сти ко је, у окви ру свог фон да пра ва и ду жно сти, 
овла шће ни ту жи лац пред у зи ма с ци љем да по кре не кри вич ни по сту пак и 

8 Члан 51 и 52 ЗКП.
9 Та ко Ми хај ло Чу бин ски, На уч ни и прак тич ни ко мен тар За ко ни ка о суд ском кри вич-

ном п оступ ку Кра ље ви не Ју го сла ви је, Бе о град 1933, 42; Fri e drich-Chri stian Schro e der, Le ga-
li tats- und Op por tu ni tat sprin zip he u te, Festschrift fur Pe ters 1974, 414.

10 Ви то мир Пе тро вић, Пре да ва ња из кри вич ног суд ског по ступ ка (скрип та), Бе о град 
1951, 85; За гор ка Си мић Је кић, На чин го ње ња учи ни ла ца кри вич них де ла, Прав ни жи вот 
4-5/1968, 50.
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да суд утвр ди кри ви цу оп ту же ног и осу ди га по за ко ну.11 Оп ту жбу у ши рем 
сми слу (тј. кри вич но го ње ње) чи не де лат но сти ту жи о ца усме ре не на по кре-
та ње кри вич ног по ступ ка, кад по сто је осно ви сум ње да је не ко ли це учи ни ло 
кри вич но де ло ко је му се ста вља на те рет.12 Оп ту жбу у ужем сми слу чи не 
де лат но сти ту жи о ца ко је пред у зи ма кад по сто ји оправ да на сум ња о де лу и учи-
ни о цу, с ци љем да се окри вље ни из ве де на глав ни пре трес и да га суд огла си 
кри вим и осу ди по за ко ну.13 На ма се на ве де на пој мов на од ре ђе ња чи не са свим 
при хва тљи ва. Па и они ау то ри ко ји су се опре де ли ли за из раз функ ци ја оп ту-
жбе, исти де фи ни шу као пра во (а за јав ног ту жи о ца и ду жност) на кри вич но 
го ње ње.14 Ме ђу тим, у ова квим од ре ђе њи ма не ви ди се пој мов на раз ли ка, већ 
се функ ци ја кри вич ног го ње ња и функ ци ја оп ту жбе па ра лел но ко ри сте, при 
че му се уоп ште не об ја шња ва да ли су то си но ни ми, или се не по кла па ју.15

3. НЕ КЕ НЕ ПРИ ХВА ТЉИ ВЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ  
КРИ ВИЧ НОГ ГО ЊЕ ЊА

Освр ну ће мо се на још не ко ли ко по ку ша ја те о риј ског де фи ни са ња функ-
ци је кри вич ног го ње ња. Та ко се функ ци ја кри вич ног го ње ња од ре ђу је као 
„ак тив ност у про це су у ко ју спа да ју све про це сне рад ње под у зе те с ци љем 
да се про на ђе учи ни лац кри вич ног дје ла и да се при ве де осу ди”.16 По тим 
ау то ри ма, не тре ба го во ри ти о функ ци ји кри вич ног го ње ња у ма ло лет нич ком 
по ступ ку, где те жи мо из ри ца њу вас пит них ме ра, ко је не прет по ста вља ју 
осу ду и за ми шље не су та ко да де лу ју у ко рист ма ло лет ни ка. Ова де фи ни-
ци ја нам из гле да пре у ско, јер се огра ни ча ва са мо на ак тив но сти у про це су, 
а не и на оне пред у зе те по во дом ње га, тј.у ци љу ње го вог за сни ва ња. Ши ре ње 
де фи ни ци је у том сми слу се не би ко си ло са пој мом про це сних рад њи, ко-
ји ма се прав но-тех нич ки ре а ли зу је функ ци ја кри вич ног го ње ња. Та ко, нпр., 
пре ма Ва си ље ви ћу про це сне рад ње су де лат но сти про це сних су бје ка та оба-
ве зних или овла шће них на њи хо во вр ше ње, оба вље не у про це су, ко ји ма се 
не по сред но ути че на за сни ва ње, ток или окон ча ње про це сног од но са, а чи је 
су прет по став ке, вр ше ње и деј ство од ре ђе ни у про це сном за ко ну.17 Ме ђу тим, 
ни је нео п ход но да про це сна рад ња бу де пред у зе та у про це су. Она мо же би ти 
пред у зе та и пре фор мал ног за по чи ња ња по ступ ка, ако је не по сред но упра-

11 Во ји слав Ђур ђић, Кри вич но про це сно пра во – оп шти део, Ниш 2014, 181.
12 Ibi dem.
13 Ibi dem.
14 М. Шку лић, 102.
15 Че до мир Сте ва но вић, Кри вич но про це сно пра во СФРЈ, Бе о град 1982, 121; Dra go ljub 

V. Di mi tri je vić, Kri vič no pro ce sno pra vo, Be o grad 1982, 64, 115.
16 Bog dan Zla ta rić, Mir jan Da maš ka, Rječ nik kri vič nog pra va i po stup ka, Za greb 1966, 88.
17 Т. Va si lje vić, 233; слич но и M. Gru bač, 199; С. Бр кић, 228.
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вље на на за сни ва ње кри вич ног по ступ ка. Исти за кљу чак сле ди и из ма те-
ри јал но-фор мал ног пој ма про це сне рад ње ко ји је дао То ма Жи ва но вић.18 
Ши ре ње де фи ни ци је функ ци је кри вич ног го ње ња би ло би нео п ход но и због 
то га што по чет ни ма те ри јал ни суп страт ове функ ци је не са мо прет хо ди, не го 
и омо гу ћа ва за сни ва ње кри вич но про це сног од но са. Без об зи ра на то ка ко ре-
ши мо сло же но пи та ње по чет ка кри вич ног по ступ ка, ван од но сно пре ње га 
увек сто ји онај део ту жи лач ке ак тив но сти ко ји је усме рен на фун ди ра ње ње-
го вог ини ци јал ног ак та. Тај део ту жи лач ке ак тив но сти не гу би на зна ча ју 
због сво је не фор мал но сти, по де ље но сти са дру гим су бјек ти ма и вре мен ској 
уда ље но сти од по ступ ка. Та кво схва та ње функ ци је кри вич ног го ње ња је по-
жељ но на ро чи то у кон тек сту на че ла ле га ли те та кри вич ног го ње ња.19

На ве де на де фи ни ци ја функ ци је кри вич ног го ње ња је не а де кват на јер 
ову функ ци ју по ве зу је са ци љем про на ла же ња учи ни о ца кри вич ног де ла. И 
по Во ди не ли ћу, функ ци ја кри вич ног го ње ња са сто ји се у то ме да се учи ни све 
што је по треб но за от кри ва ње свих кри вич них де ла и учи ни ла ца.20 Мо жда то 
и је сте не што што би по при ро ди ства ри ту спа да ло или тре ба ло да спа да, 
али се не мо же сма тра ти ти пич ном про це сном функ ци јом, и ни је оправ да но 
да из би ја у пр ви план у са мој де фи ни ци ји. Овом прин ци пи јел ном раз ло гу 
при дру жу је се и је дан ло гич ки раз лог. На ве де на де фи ни ци ја је кон тра дик тор-
на са ста но ви шта не ких прав них си сте ма, јер се не мо гу исто вре ме но ис пу-
ни ти оба усло ва: циљ про на ла же ња учи ни о ца не спо јив је са оба вља њем 
ак тив но сти у про це су, ко ји се мо же во ди ти са мо про тив по зна тог ли ца.21 Ме-
ђу тим, овај при го вор от па да у оним пра ви ма где је мо гу ћа ис тра га и про тив 
не по зна тог учи ни о ца, као што је то слу чај у фран цу ском пра ву и срп ском 
пра ву пре ма ЗКП из 2011.го ди не. Овај при го вор не би ста јао ни у слу ча ју 
ка да се про на ла же ње учи ни о ца схва ти у ши рем сми слу: не као от кри ва ње 
не по зна тог, не го као чи ње ње до ступ ним по зна тог.22

Пре ма дру гој де фи ни ци ји, де лат ност ка зне ног про го на об у хва та:
„1) да ва ње по бу де (ини ци ја ти ве) за по че так по ступ ка за уста но вље ње, 

да ли у кон крет ном слу ча ју по сто је или не по сто је прав не пред по став ке 
при мје не ка зне но-прав них санк ци ја на од ре ђе ну осо бу, те за њи хо ву при мје-
ну уко ли ко пред по став ке по сто је;

2) на сто ја ње за ври је ме ци је лог тра ја ња по ступ ка спо ме ну тог под 1), да се 
из ве ду све оне рад ње, ко је је у кон крет ном слу ча ју по треб но из ве сти, да се спо-
ме ну то уста но вље ње оба ви објек тив но, ка ко то зах ти е ва ју прав ни про бит ци”.23

18 Т. Жи ва но вић, 118-119.
19 S. Ci gler, 25.
20 Вла ди мир Во ди не лић, Кри ми на ли сти ка, Бе о град 1987, 14.
21 S. Ci gler, 25.
22 Ibi dem.
23 Vla di mir Bayer, Ka zne no po stu pov no pra vo – pr va knji ga. Po vi est ni raz voj, Za greb 1943, 311.
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У јед ном дру гом де лу Bayer да је и скра ће ну де фи ни ци ју, ко ја функ ци ју 
кри вич ног го ње ња сво ди на по ста вља ње зах те ва за по че так кри вич ног по-
ступ ка и за сту па ње ин те ре са про го на за вре ме тог по ступ ка.24 Ме ђу тим, ова 
де фи ни ци ја ни је при хва тљи ва у оним др жа ва ма где се ту жи о че вим ак том 
по сту пак не са мо ини ци ра, не го и по кре ће и где је он do mi nus li tis прет ход-
ног ста ди ју ма.

По на шем ми шље њу, функ ци ја кри вич ног го ње ња са др жај но је усме ре на 
на по кре та ње кри вич ног по ступ ка и ње го во одр жа ва ње у то ку, али укљу чу је 
у се би и не ка овла шће ња јав ног ту жи о ца у прет кри вич ном по ступ ку.

4. ЕЛЕ МЕН ТИ ФУНК ЦИ ЈЕ КРИ ВИЧ НОГ ГО ЊЕ ЊА

Јав ни ту жи лац је је дан од три основ на про це сна су бјек та у кри вич ном 
по ступ ку. У ње го вим ру ка ма се на ла зи функ ци ја кри вич ног го ње ња.За  раз ли ку 
од функ ци је су ђе ња и од бра не, ко је се по пра ви лу про те жу од по кре та ња кри-
вич ног по ступ ка до ње го вог прав но сна жног окон ча ња,25 функ ци ја кри вич-
ног го ње ња увек има и свој прет про це сни део, ко ји по кри ва прет кри вич ни 
по сту пак. Два су пу та ко ја мо гу во ди ти до при зна ња прет про це сне ег зи стен-
ци је функ ци је кри вич ног го ње ња, ло гич ки и дог мат ски:26а) ве зи ва ње по кре-
та ња кри вич ног по ступ ка за ствар не усло ве (од ре ђе ни сте пен уве ре ња о 
по сто ја њу кри вич ног де ла) до не кле гу би сми сао ако се јав ни ту жи лац осло-
бо ди оба ве зе во ђе ња ра чу на о њи хо вом ства ра њу; дру гим ре чи ма, па сив но-
шћу вр ши о ца функ ци је кри вич ног го ње ња пре по чет ка про це са, сма њу је се 
по ље ње го вог ути ца ја и у про це су; б) не ка пра ва из ри чи то пред ви ђа ју ак тив-
ност на от кри ва њу кри вич них де ла и учи ни ла ца као са став ни део функ ци-
је кри вич ног го ње ња. Да кле, кри вич ни по сту пак се не мо же по кре ну ти без 
ини ци ја ти ве овла шће ног ту жи о ца а ма те ри јал но прав ни услов за за сни ва ње 
кри вич но про це сног од но са ве зу је се за од ре ђе ни кван тум до ка за но сти кри-
вич ног де ла. Због то га је нео п ход но да се функ ци ја кри вич ног го ње ња про-
ши ри и на пред у зи ма ње не ких не про це сних и про це сних ак тив но сти, ко је се 
оба вља ју пре по чет ка кри вич ног по ступ ка и ко ји ма ће се фун ди ра ти ту жи о чев 

24 Vla di mir Bayer, Ju go sla ven sko kri vič bno pro ce sno pra vo, knji ga pr va, Za greb 1982, 21. 
Слич ну де фи ни ци ју на ла зи мо и у Прав ној ен ци кло пе ди ји, 1.том, Бе о град 1985, 425.

25 Ипак тре ба на по ме ну ти да се функ ци ја су ђе ња и функ ци ја од бра не из у зет но мо гу 
вр ши ти и пре по кре та ња кри вич ног по ступ ка.Та ко, нпр., су ди ја за прет ход ни по сту пак је 
овла шћен да од лу чу је о огра ни че њу устав них сло бо да и пра ва осум њи че ног у пред ис тра жном 
по ступ ку а осум њи че ни у пред ис тра жном по ступ ку има од ре ђе ни скуп пра ва, из ме ђу оста-
лог и пра во на бра ни о ца. Функ ци ја су ђе ња и функ ци ја од бра не мо гу се вр ши ти и по сле 
прав но сна жног окон ча ња кри вич ног по ступ ка, уко ли ко бу де из ја вљен не ки од ван ред них 
прав них ле ко ва.

26 S. Ci gler, 26.
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акт о по кре та њу кри вич ног по ступ ка. Да кле, функ ци ја кри вич ног го ње ња 
има свој прет про це сни и про це сни део. Прет про це сни део функ ци је кри-
вич ног го ње ња об у хва та скуп овла шће ња и ду жно сти јав ног ту жи о ца у 
прет кри вич ном по ступ ку, ко је се вр ше с ци љем омо гу ћа ва ња до но ше ња 
ва ља не од лу ке о кри вич ној при ја ви. Ту, нпр.,спа да ју: при ку пља ње до дат них 
оба ве ште ња од гра ђа на и др жав них ор га на, са слу ша ва ње ухап ше ног ли ца, 
са слу ша ва ње осум њи че ног у скла ду са од ред ба ма ЗКП под усло вом да је 
из ри чи то при стао да да ис каз и да су при ста нак и сам ис каз да ти у при су ству 
бра ни о ца, од лу чи ва ње о за др жа ва њу осум њи че ног, пред ла га ње по себ них 
до ка зних рад њи, итд. 

Са др жи ну сва ке про це сне функ ци је чи ни скуп пра ва и ду жно сти овла-
шће них про це сних су бје ка та, ко ја се ре а ли зу ју пред у зи ма њем од ре ђе них 
про це сних рад њи. Из у зе так од то га је прет про це сни део функ ци је кри вич ног 
го ње ња, ко ји се мо же ре а ли зо ва ти и про це сним и не про це сним рад ња ма. 
Да кле, ако ка же мо да је функ ци ја кри вич ног го ње ња про це сна функ ци ја, то 
уоп ште не зна чи да се она мо же вр ши ти са мо у про це су. И док не ки ау то ри 
из ра жа ва ју сум њу у то ка ко кри вич но го ње ње мо же за по че ти пре кри вич ног 
по ступ ка,27 на ма се то чи ни нор мал ним. При род но је да се функ ци ја кри-
вич ног го ње ња рас про сти ре и на пред ис тра жни по сту пак, баш због то га што 
од ње за ви си и по кре та ње кри вич ног по ступ ка и ње го во одр жа ва ње у то ку. 
Раз ли ка из ме ђу прет про це сног и про це сног де ла функ ци је кри вич ног го ње-
ња је у то ме што се прет про це сни део ове функ ци је мо же ре а ли зо ва ти ка ко 
про це сним, та ко и не про це сним рад ња ма, док се ње на про це сна ег зи стен-
ци ја увек за сни ва на пред у зи ма њу фо р мал них до ка зних рад њи.

Ова на ша по став ка де ли мич но се ко си са од ред бом чла на 5 ЗКП, ко ја 
од ре ђу је да кри вич но го ње ње за по чи ње пр вом рад њом јав ног ту жи о ца, или 
овла шће них слу жбе них ли ца по ли ци је на осно ву зах те ва јав ног ту жи о ца, 
пред у зе том у скла ду са овим за ко ни ком ра ди про ве ре осно ва сум ње да је 
учи ње но кри вич но де ло или да је од ре ђе но ли це учи ни ло кри вич но де ло, 
као и под но ше њем при ват не ту жбе. Раз ли ка у на шем по и ма њу функ ци је 
кри вич ног го ње ња и ње ног схва та ња из ра же ног у од ред би чла на 5 ЗКП, је 
у то ме што ЗКП ува жа ва са мо пр ви про це сни еле мент прет про це сног де ла 
функ ци је кри вич ног го ње ња. Ако је то та ко, по ста вља се пи та ње ко јом функ-
ци јом су об у хва ће не оста ле ак тив но сти јав ног ту жи о ца у пред ис тра жном 
по ступ ку: да ли су оне са став ни део функ ци је от кри ва ња и ра све тља ва ња 
кри вич ног де ла (што је при мар на над ле жност по ли ци је) или је то не ка тре-
ћа функ ци ја, ко јој још ни ко ни је от крио име. Ре ше ње ове ди ле ме је ва жно 
не са мо из те о риј ских већ и из прак тич них раз ло га јер се укљу чи ва њем и 

27 Ми лан Шку лић, Основ не но ви не у кри вич ном про це сном пра ву Ср би је. Но ви За ко ник 
о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, Бе о град 2013, 9.
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прет про це сних ак тив но сти у функ ци ју кри вич ног го ње ња, и на њих про сти-
ре ва же ће на че ло кри вич ног про го на (на че ло ле га ли те та).

Циљ прет про це сног де ла функ ци је кри вич ног го ње ња је сте ства ра ње 
прет по став ки за до но ше ње ва ља не од лу ке о кри вич ној при ја ви. По што та 
од лу ка мо же би ти дво ја ка, и на ве де ни циљ мо же би ти дво јак: по зи тив ни и 
не га тив ни. По зи тив ни циљ прет про це сног де ла функ ци је кри вич ног го ње ња 
је сте омо гу ћа ва ње по кре та ња кри вич ног по ступ ка, а ти ме и вр ше ња про це сног 
де ла те функ ци је. Не га тив ни циљ прет про це сног де ла функ ци је кри вич ног 
го ње ња је уз др жа ва ње од по кре та ња кри вич ног по ступ ка, би ло због не по-
сто ја ња по треб них за кон ских усло ва, би ло из раз ло га це лис ход но сти. Од 
ква ли тет но ре а ли зо ва ног прет про це сног де ла ту жи о че ве функ ци је за ви си 
да ли ће уоп ште за жи ве ти и њен про це сни део. Ме ђу тим, прет про це сна ак тив-
ност јав ног ту жи о ца ни је је ди ни фак тор ко ји ути че на мо гућ ност на сту па ња 
ње го ве про це сне функ ци је. Ње на ре а ли за ци ја до брим де лом за ви си од успе шног 
вр ше ња не ких дру гих не про це сних функ ци ја, као што су функ ци ја от кри ва ња, 
ра све тља ва ња и при ја вљи ва ња кри вич них де ла. Ако кри вич но де ло не бу де 
от кри ве но ни при ја вље но, у пот пу но сти ће из о ста ти функ ци ја кри вич ног 
го ње ња у оба сво ја сег мен та. Иа ко јав ни ту жи лац ни је не по сред ни но си лац 
функ ци је от кри ва ња кри вич них де ла, он је као ру ко во де ћи ор ган пред ис тра-
жног по ступ ка де ли мич но од го во ран за ви со ку там ну број ку кри ми на ли те та.28 
Али, уко ли ко се са зна ло за кри вич но де ло, али оно ни је са свим ра све тље но, 
ни ти је от кри вен по тен ци јал ни учи ни лац (осум њи че ни), он да још ве ћа од го-
вор ност па да и на јав ног ту жи о ца, за то што он има пра во и ду жност да син-
хро ни зу је и усме ра ва рад свих оста лих др жав них ор га на ко ји уче ству ју у 
прет кри вич ном по ступ ку. У том сми слу, на ро чи то је ва жан ње гов од нос пре-
ма по ли ци ји, као но се ћем ор га ну пред ис тра жног по ступ ка. Јав ни ту жи лац 
се не осло ба ђа од го во р но сти за не е фи ка сност пред ис тра жног по ступ ка, за то 
што дру ги др жав ни ор га ни има ју две ду жно сти пре ма ње му: а) ду жност свих 
ор га на ко ји уче ству ју у пред ис тра жном по ступ ку да о сва кој пред у зе тој 
рад њи у ци љу от кри ва ња кри вич ног де ла или про на ла же ња осум њи че ног 
оба ве сте над ле жног јав ног ту жи о ца; б) ду жност по ли ци је и дру гих др жав-
них ор га на над ле жних за от кри ва ње кри вич них де ла да по сту пе по сва ком 
зах те ву над ле жног јав ног ту жи о ца. Ако по ли ци ја или дру ги др жав ни ор ган 
не по сту пи по зах те ву јав ног ту жи о ца, јав ни ту жи лац ће од мах оба ве сти ти 

28 О ду жно сти ан га жо ва ња јав ног ту жи о ца и на пла ну от кри ва ња кри вич них де ла и 
про на ла же ња учи ни ла ца, пи са ло се још пре че ти ри-пе т де це ни ја.Та ко, Tихомир Ва си ље вић, 
Мом чи ло Гру бач, Ко мен тар За ко на о кри вич ном по ступ ку, Бе о град 1987, 75; Ми о драг Три-
фу но вић, Прет кри вич ни ста ди јум по сту па ња и уло га ор га на уну тра шњих по сло ва и јав ног 
ту жи о ца (јав но ту жи лач ки аспект), 13.мај 2/1971, 16; Da vor Kra pac, Su vre me ni pret hod ni kri-
vič ni po stu pak – na sta nak i glav ne zna čaj ke, Na ša za ko ni tost 2-3/1989, 311; Bran ko Pe trić, Ko-
men tar Za ko na o kri vič nom po stup ku. 1. knji ga, Be o grad 1986, 44.
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ста ре ши ну ко ји ру ко во ди тим ор га ном, а по по тре би и над ле жног ми ни стра, 
вла ду или над ле жно рад но те ло На род не скуп шти не. Ако у ро ку од 24 ча са 
од ка да је при мље но по ме ну то оба ве ште ње, по ли ци ја и дру ги др жав ни ор ган 
не по сту пе по зах те ву јав ног ту жи о ца, јав ни ту жи лац мо же за тра жи ти по-
кре та ње ди сци плин ског по ступ ка про тив ли ца за ко је сма тра да је од го вор-
но за не по сту па ње по ње го вом зах те ву. Иа ко је ова од ред ба ве ли ки на пре дак 
у од но су на ЗКП из 2001.го ди не, ште та је што ни је пред ви ђе на и мо гућ ност 
јав ног ту жи о ца да уче ству је у том ди сци плин ском по ступ ку и да бу де оба-
ве штен о ње го вом ис хо ду.

До за кон ског ши ре ња функ ци је кри вич ног го ње ња код нас до шло је 
но ве лом За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку 1973.го ди не, ко јом је до пу њен члан 
44 ЗКП над ле жно шћу јав ног ту жи о ца „да пре ду зме по треб не ме ре у ве зи са 
от кри ва њем кри вич них де ла и про на ла же њем учи ни ла ца”. До ду ше, и пре 
то га су за ко ни о јав ном ту жи ла штву го во ри ли о „ста ра њу” јав ног ту жи о ца 
у том сми слу,29 али је би ло от по ра та квом њи хо вом ан га жо ва њу, под из го во-
ром да то ни је њи хо ва оба ве за по ЗКП. Ди ле му о то ме да ли се ра ди о по-
себ ном овла шће њу јав ног ту жи о ца или о са став ном де лу функ ци је го ње ња, 
ре шио је сам за ко но да вац на ма ње-ви ше ја сан на чин,30 у ко рист овог по след њег.

5. ФУНК ЦИ ЈА КРИ ВИЧ НОГ ГО ЊЕ ЊА У ИСТО РИЈ СКИМ  
ТИ ПО ВИ МА КРИ ВИЧ НОГ ПО СТУП КА 31

У исто риј ском раз во ју кри вич ног по ступ ка сме њи ва ли су се раз ли чи ти 
но си о ци ове функ ци је. У аку за тор ском по ступ ку ова функ ци ја је би ла у ру-
ка ма оште ће ног ли ца, што је од го ва ра ло та да шњем схва та њу кри вич ног 
де ла као при ват не ства ри по је дин ца. Оту да се ор га ни за ци ја суд ског по ступ-
ка у кри вич ним и гра ђан ским ства ри ма и ни је раз ли ко ва ла.Та кво схва та ње 
кри вич ног де ла ни је мо гло ду го да се одр жи. То, пре све га, ни је од го ва ра ло 
ка то лич кој цр кви ко ја пре ко аку за тор ског по ступ ка ни је мо гла да обез бе ди 
си сте мат ски про гон је ре ти ка. Са сту па њем на сце ну ин кви зи тор ског по ступ-
ка, функ ци ја кри вич ног го ње ња се са при ват ног ли ца пре но си на др жав ни 
ор ган – суд, у чи јим ру ка ма се исто вре ме но на ла зи ла и функ ци ја су ђе ња, па 

29 Нпр ., члан 6 За ко на о јав ном ту жи ла штву из 1954 (Слу жбе ни лист ФНРЈ 51/1954); 
члан 12 За ко на о јав ном ту жи ла штву из 1965 (Слу жбе ни лист СФРЈ 7/1965). Ка сни ји за ко ни 
усва ја ју тер ми но ло ги ју ЗКП.

30 На то упу ћу је је зич ко ту ма че ње упо тре бље них из ра за: „у вр ше њу го ње ња” (члан 6 
бив шег За ко на о јав ном ту жи ла штву из 1954. го ди не); „у оства ри ва њу функ ци је го ње ња” 
(члан 9, став 2 бив шег За ко на о јав ном ту жи ла штву САПВ из 1975 (Слу жбе ни лист САПВ 
28/76), итд.

31 Ви ше о исто риј ским ти по ви ма кри вич ног по ступ ка ви де ти код С. Бр кић, Кри вич но 
про це сно пра во 1, Но ви Сад 2016, 23-28.
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чак и од бра не. Ти ме се обез бе ди ло ефи ка сни је кри вич но го ње ње, али пра-
вил но уо чен про блем аку за тор ског по ступ ка ни је ре шен на нај а де кват ни ји 
на чин. Ку му ла ци ја раз ли чи тих про це сних функ ци ја у ру ка ма јед ног су бјек-
та ни је да ва ла ни ми ни мум га ран ци ја за не при стра сно и објек тив но су ђе ње. 
Ве ли ки по мак у том прав цу до но си нам ме шо ви ти кри вич ни по сту пак, ко ји 
се ја вља кра јем XVI II ве ка. Јед на од ње го вих те ко ви на је и ин сти ту ци ја јав ног 
или др жав ног ту жи ла штва, ко ја је пре у зе ла функ ци ју кри вич ног го ње ња из 
ру ку су да. Да кле, од ти па кри вич ног по ступ ка за ви си ло је ко ће би ти но си лац 
функ ци је кри вич ног го ње ња и ка ква овла шће ња ће има ти.

6. ФУНК ЦИ ЈА КРИ ВИЧ НОГ ГО ЊЕ ЊА КРОЗ ПРИ ЗМУ  
ПО ЈЕ ДИ НИХ ОВЛА ШЋЕ НИХ ТУ ЖИ ЛА ЦА

Осим јав ном ту жи о цу, функ ци ја кри вич ног го ње ња је у са вре ме ним 
пра ви ма, по пра ви лу, јед ним де лом по ве ре на и при ват ном и суп си ди ја р ном 
ту жи о цу. При ват ни ту жи лац го ни за ма ње дру штве но опа сна де ла, ко ји ма 
ни је то ли ко тан ги ран јав ни, већ при ват ни ин те рес, док суп си ди јар ни ту жи-
лац под за ко ном од ре ђе ним усло ви ма го ни за кри вич на де ла ко ја се го не по 
слу жбе ној ду жно сти, уко ли ко је јав ни ту жи лац од у стао од оп ту жбе.

По ста вља се пи та ње да ли је функ ци ја кри вич ног го ње ња са др жај но 
иста, не за ви сно од овла шће ног ту жи о ца ко ји је вр ши. На ово пи та ње тре ба 
да ти од ри чан од го вор. Пре све га, функ ци ја кри вич ног го ње ња при ват ног и 
суп си ди јар ног ту жи о ца не об у хва та ју овла шће ња и ду жно сти у пред ис тра-
жном по ступ ку, јер се тај по сту пак во ди са мо за кри вич на де ла за ко ја се 
го ни по слу жбе ној ду жно сти. Ти ме је из ње га ис кљу чен при ват ни ту жи лац 
ко ји је овла шће ни ту жи лац за кри вич на де ла за ко ја се го нии по при ват ној 
ту жби. С дру ге стра не, у пред ис тра жном по ступ ку не ма ме ста ни за суп си-
ди јар ног ту жи о ца, јер он мо же пре у зе ти го ње ње од јав ног ту жи о ца ко ји је 
од у стао од оп ту жбе, тек по сле по твр ђи ва ња оп ту жни це. При ват ни и суп си-
ди јар ни ту жи лац не мо гу би ти ни су бјек ти ко ји во де ис тра гу, јер је код нас 
уве де на јав но ту жи лач ка ис тра га.

При ват ни и суп си ди јар ни ту жи лац у на че лу има ју сва пра ва и ду жно-
сти као и јав ни ту жи лац, осим оних пра ва ко ја су јав ном ту жи о цу да та као 
др жав ном ор га ну. То, из ме ђу оста лог, зна чи да они не мо гу ра чу на ти на по моћ 
дру гих др жав них ор га на. Осим то га, они се не ру ко во де на че лом ле га ли те-
та кри вич ног го ње ња, већ дис по зи тив ним на че лом, што зна чи да од њи хо ве 
лич не во ље за ви си по кре та ње по ступ ка. При ват ни и суп си ди јар ни ту жи лац 
не ру ко во де се ни на че лом опор ту ни те та кри вич ног го ње ња, јер је је згро 
на че ла опор ту ни те та дис кре ци о на оце на, ко ју увек вр ши др жав ни ор ган и 
увек се вр ши у јав ном ин те ре су. Они су и из у зе так од на че ла офи ци јел но сти 



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2018

1543

кри вич ног го ње ња, бу ду ћи да се ре гру ту ју из ре да оште ће них ли ца и да као 
та кви сло бод но од лу чу ју о во ђе њу кри вич ног по ступ ка. Они ни су ду жни да 
бу ду објек тив ни, да утвр ђу ју чи ње ни це ко је иду у ко рист окри вље ног и да 
из ја вљу ју жал бу у ко рист окри вље ног. При ват ни ту жи лац је ду жан да пред уј ми 
део тро шко ва кри вич ног по ступ ка и да де фи ни тив но сно си све тро шко ве 
кри вич ног по ступ ка у слу ча ју не у спе ха при ват не ту жбе. Суп си ди јар ни ту жи-
лац у том по гле ду има исти по ло жај као и јав ни ту жи лац. Та ко ђе, они мо гу 
би ти са слу ша ни у свој ству све до ка, док то ни је слу чај са јав ним ту жи о цем.

7. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Кри вич но про це сне функ ци је су од го ва ра ју ће но се ће уло ге ко је при па-
да ју основ ним про це сним су бјек ти ма у кри вич ном по ступ ку. Те о ри ја кри вич-
ног про це сног пра ва не ну ди увек за до во ља ва ју ће од го во ре по пи та њу са др-
жај ног од ре ђи ва ња по је ди них кри вич но про це сних функ ци ја. Та ко, из ве сне 
ди ле ме по сто је и у по гле ду тер ми но ло шког и са др жај ног од ре ђе ња функ ци је 
овла шће ног ту жи о ца. Пра вил ни је је го во ри ти о функ ци ји кри вич ног го ње ња, 
не го о функ ци ји оп ту жбе, јер је она ужи по јам. Функ ци ја оп ту жбе је са мо 
је дан од об ли ка вр ше ња функ ци је кри вич ног го ње ња. Сва ка функ ци ја оп ту-
жбе под ра зу ме ва да је до шло до функ ци је кри вич ног го ње ња, али сва ка 
функ ци ја кри вич ног го ње ња не под ра зу ме ва да је до шло до чи на оп ту жбе, 
уко ли ко се кри вич ни по сту пак об у ста ви пре по ди за ња оп ту жног ак та.

Не ке де фи ни ци је кри вич ног го ње ња су не при хва тљи ве. По на шем ми-
шље њу, функ ци ја кри вич ног го ње ња са др жај но је усме ре на на по кре та ње 
кри вич ног по ступ ка и ње го во одр жа ва ње у то ку, али укљу чу је у се би и не-
ка пра ва и ду жно сти јав ног ту жи о ца у прет кри вич ном по ступ ку. Функ ци ја 
кри вич ног го ње ња има свој про це сни и прет про це сни део. Раз ли ка из ме ђу 
њих је у то ме што се прет про це сни део функ ци је кри вич ног го ње ња мо же 
ре а ли зо ва ти ка ко про це сним, та ко и не про це сним рад ња ма, док се про це сни 
део те функ ци је увек оства ру је кроз фор мал не до ка зне рад ње. Циљ  прет про-
це сног де ла функ ци је кри вич ног го ње ња је сте ства ра ње прет по став ки за 
до но ше ње ва ља не од лу ке о кри вич ној при ја ви или дру гом из во ру са зна ња 
за кри вич но де ло. Од ква ли тет но ре а ли зо ва ног прет про це сног де ла ту жи о-
че ве функ ци је, за ви си да ли ће уоп ште за жи ве ти и њен про це сни део.

Но си о ци функ ци је кри вич ног го ње ња за ви се и од исто риј ског ти па 
кри вич ног по ступ ка. Функ ци ја кри вич ног го ње ња ни је са др жај но иста, што 
за ви си од мо де ла ис тра ге и од вр сте овла шће ног ту жи о ца.
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Mar gi nal No tes to the Fun ction of Pro se cu tion

Abstract:In the fo cus of this pa per are so me is su es of the ro le of an aut ho ri zed 
pro se cu tor in the pre-cri mi nal and cri mi nal pro ce e dings. For the pur po se of cal ling 
the pro se cu tor,s ac ti vity, the fun ction of the char ge or the fun ction of pro se cu tion, 
the aut hor re ver ses in fa vor of this last. One part of the pa per is de vo ted to the 
analysis and cri ti cism of so me unac cep ta ble de fi ni ti ons of the pro se cu tion fun c tion. 
The aut hor sta tes that the pro se cu tion fun ction con sists of a pre-pro ces sing and 
pro ces part. The pro se cu tion fun ction was al so con si de red thro ugh the prism of 
cer tain hi sto ri cal types of cri mi nal pro ce e dings, as well as thro ugh the prism of 
cer tain aut ho ri zed pro se cu tors.
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