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ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НА И НО ВА УЛО ГА  
ОКРИ ВЉЕ НОГ У КРИ ВИЧ НОМ ПО СТУП КУ*

Сажетак:У ра ду се ука зу је на не ка по гор ша ња по ло жа ја окри вље ног 
у ЗКП Ср би је из 2011. го ди не. С дру ге стра не, ука зу је се на не ке ре ла тив но 
но ве уста но ве, ко је су у прав цу пре ва зи ла же ња тра ди ци о нал не уло ге окри-
вље ног, ко ја се огле да у су прот ста вља њу оп ту жби. Реч је о три вр сте спо-
ра зу ма окри вље ног са јав ним ту жи о цем. Пр ви об лик је ди вер зи о ни мо дел 
ко ји се при ме њу је у прет кри вич ном по ступ ку. Дру ги је спо ра зум о при зна њу 
кри вич ног де ла. Оба об ли ка су уве де на пре све га ра ди рас те ре ће ња кри вич ног 
пра во су ђа, али од њих има ко ри сти и сам окри вље ни. Тре ћи об лик је за кљу-
че ње спо ра зу ма окри вље ног или осу ђе ног ли ца о све до че њу, ра ди успе шни јег 
от кри ва ња, до ка зи ва ња или спре ча ва ња кри вич них де ла из чл. 162, ст. 1, 
тач ка 1 ЗКП.

Кључнеречи: окри вље ни, ди вер зи о ни мо дел, спо ра зум о при зна њу кри-
вич ног де ла, спо ра зум о све до че њу окри вље ног

Обич но се про ме не ко је је увео ЗКП Ср би је из 2011. го ди не1 по сма тра-
ју кроз при зму но вог по ло жа ја су да и јав ног ту жи о ца. При то ме се за по ста-
вља тре ћи основ ни про це сни су бје кат – окри вље ни. Циљ је овог ра да да 
са же то ука же на не ке за кон ске про ме не ко је је у ве зи са на ве де ном про це сном 
ре фор мом, пре тр пео окри вље ни, као и да са гле да су штин ске про ме не по ло-
жа ја окри вље ног у сми слу пре ва зи ла же ња ње го ве тра ди ци о нал не уло ге и 
за до би ја ње но ве уло ге.

* Рад је на стао у окви ру про јек та Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду под на зи вом „Правна 
тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“

1 Сл. гл. РС 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019.
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1. КРА ТАК ОСВРТ НА НЕ КЕ ПРО МЕ НЕ ПО ЛО ЖА ЈА  
ОКРИ ВЉЕ НОГ ПРЕ МА ЗКП ИЗ 2011.

1.1. Тер ми но ло шке озна ке за ли це про тив ко га се во ди  
кри вич ни по сту пак

1. Пре све га, по ђи мо од за кон ске де фи ни ци је ли ца про тив ко га се во ди 
(прет)кри вич ни по сту пак. Од у век су у на шем пра ву у том сми слу по сто ја ле 
раз ли чи те тер ми но ло шке озна ке, с об зи ром на раз ли чи те фа зе кри вич ног 
по ступ ка. Пре ма ЗКП из 2001. го ди не,2 осум њи че ни је ли це пре ма ко ме је 
пре по кре та ња кри вич ног по ступ ка над ле жни др жав ни ор ган пре у зео не ку 
рад њу због по сто ја ња осно ва сум ње да је из вр ши ло кри вич но де ло (чл. 221, 
тач ка 1 ЗКП из 2001). Пре ма истом за ко ну, окри вље ни је ли це про тив ко га је 
до не то ре ше ње о спро во ђе њу ис тра ге или про тив ко га је под не та оп ту жни-
ца, оп ту жни пред лог или при ват на ту жба (чл. 221, тач ка 2 ЗКП из 2001). 
Оп ту же ни је ли це про тив ко га је оп ту жни ца ста ла на прав ну сна гу (чл. 221, 
тач ка 3 ЗКП из 2001). Осу ђе ни је ли це за ко је је прав но сна жном пре су дом 
или прав но сна жним ре ше њем о ка жња ва њу утвр ђе но да је кри вич но од го-
вор но за од ре ђе но кри вич но де ло (чл. 221, тач ка 4 ЗКП из 2001).

ЗКП из 2011. на уне ко ли ко дру га чи ји на чин де фи ни ше по ме ну та ли ца. 
Јед на од бит них раз ли ка огле да се у то ме што ва же ћи ЗКП ко ри сти исти 
тер мин (осум њи че ни) и за пред ис тра жни и за ис тра жни по сту пак (чл. 2, ст. 1, 
тач ка 1 ЗКП из 2011). Осим то га, ис тра га се мо же во ди ти и про тив не по зна-
тог учи ни о ца кри вич ног де ла (чл. 295, став 1, тач ка 2 ЗКП из 2011), што до 
са да ни је био слу чај. Про блем је у то ме што се ис тра га и да ље сма тра пр вом 
фа зом кри вич ног по ступ ка, иа ко не кад у њој не по сто је сва три про це сна 
су бјек та. Ова про ме на до во ди у пи та ње тра ди ци о нал ну прав ну де фи ни ци ју 
кри вич ног по ступ ка као прав ног од но са ко ји на ста је из ме ђу основ них про-
це сних су бје ка та (су да, ту жи о ца и окри вље ног), по во дом зах те ва за рас пра-
вља ње кри вич но прав не ства ри, ко ји прет по ста вља од ре ђе ни сте пен сум ње 
да је учи ње но кри вич но де ло као услов за сни ва ња кон крет ног од но са, са-
сто ји се у вр ше њу њи хо вих пра ва и оба ве за (про це сних функ ци ја), с ци љем 
пра вил не при ме не кри вич ног ма те ри јал ног пра ва, а у крај њој ли ни ји ра ди 
за шти те дру штва од кри ми на ли те та.3 

Ти ме је исто вре ме но „по ме ре на“ и гра ни ца из ме ђу осум њи че ног и окри-
вље ног, та ко да је пр ви пут омо гу ће но по кре та ње кри вич ног по ступ ка и 
про тив са мо осум њи че ног ли ца. Пре ма ва же ћем за ко ни ку, окри вље ни је 

2 Сл. лист СРЈ 70/01, 68/02 и Сл. гла сник РС 58/04, 85/05, 85/05 – др. за кон, 115/05, 49/07, 
20/09 – др. за кон, 72/09 и 76/10.

3 Сне жа на Бр кић, Кри вич но про це сно пра во I, Но ви Сад 2014,42.
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ли це про тив ко га је под не та оп ту жни ца ко ја још ни је по твр ђе на или про тив 
ко га је под нет оп ту жни пред лог, при ват на ту жба или пред лог за из ри ца ње 
ме ре без бед но сти оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња, а глав ни пре трес или 
ро чи ште за из ри ца ње кри вич не санк ци је још ни је од ре ђе но (чл. 2, ст. 1, тач-
ка 2 ЗКП из 2011). На ро чи то не по вољ не им пли ка ци је ство ре не су у по гле ду 
де фи ни ци је осу ђе ног ли ца, ко је пре ма чл. 2, ст. 1, тач ки 4 ЗКП из 2011., пред-
ста вља ли це за ко је је прав но сна жном од лу ком су да утвр ђе но да је учи нио 
кри вич но де ло или про тив прав но де ло од ре ђе ног у за ко ну као кри вич но 
де ло, осим ако се на осно ву од ре да ба Кри вич ног за ко ни ка сма тра нео су ђи-
ва ним. Да кле, у по себ ном по ступ ку за из ри ца ње ме ра без бед но сти оба ве зног 
пси хи ја триј ског ле че ња или ле че ња и чу ва ња у здрав стве ној уста но ви, та-
ко ђе се ко ри сте тер ми ни окри вље ни, оп ту же ни и осу ђе ни. Та ква тер ми но-
ло ги ја је не до пу сти ва у овом по себ ном по ступ ку, за ко ји би се мо гло ре ћи 
да не ма ка рак тер пра вог кри вич ног по ступ ка. Та ко до ла зи до нео прав да ног 
ети ке ти ра ња не у ра чун љи вог ли ца. По ред то га, то ни је у скла ду ни са објек-
тив но-су бјек тив ним пој мом кри вич ног де ла при хва ће ном у чл. 23 Кри вич-
ног за ко ни ка, пре ма ко ме ни је кри вич но де ло оно де ло ко је је учи ње но у 
ста њу не у ра чун љи во сти. Ако не ко де ло ни је кри вич но де ло, не ма мо пра во 
да ње го вог учи ни о ца на зи ва мо ни окри вље ним, ни оп ту же ним, а по го то во 
не осу ђе ним ли цем. Пре ма то ме, не до пу сти во је да не у ра чун љи во ли це бу-
де тре ти ра но као осу ђе но ли це а да при то ме сам Кри вич ни за ко ник ни у 
јед ној од ред би не спо ми ње мо гућ ност ње го ве за кон ске ре ха би ли та ци је.4

Нај зад, пре ма ЗКП из 2001., из раз окри вље ни је и оп шти на зив за окри-
вље ног, оп ту же ног и осу ђе ног (чл. 221, тач ка 5). Ме ђу тим, пре ма чл. 2, ст. 2 
ЗКП из 2011., окри вље ни је из раз ко ји слу жи као оп шти на зив за осум њи че-
ног, окри вље ног, оп ту же ног и осу ђе ног.

1.2. По ло жај окри вље ног/осум њи че ног у фа зи ис тра ге

Пре ма ЗКП из 2001., ис тра гу је во дио ис тра жни су ди ја на зах тев јав ног 
ту жи о ца. Ис тра жни су ди ја је био ду жан да пре до но ше ња ре ше ња са слу ша 
осум њи че ног, осим ако по сто ји опа сност од од ла га ња (чл. 243 ЗКП из 2001). 
У ве зи са по зи ва њем, од бра ном и са слу ша њем осум њи че ног про тив ко јег се 
зах те ва спро во ђе ње ис тра ге, при ме њи ва ле су се од ред бе ЗКП о окри вље ном. 
Про тив ре ше ња ис тра жног су ди је о спро во ђе њу ис тра ге окри вље ни се мо гао 
жа ли ти. О об у ста ви ис тра ге од лу чи вао је ис тра жни су ди ја у слу ча ју кад је 

4 Вид. С. Бр кић, По сту пак из ри ца ња ме ра оба ве зног пси хи ја триј ског ле че ња и ње гов 
од нос пре ма оп штем и скра ће ном кри вич ном по ступ ку, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду 2/2018, 483.
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јав ни ту жи лац у то ку ис тра ге или по за вр ше ној ис тра зи из ја вио да од у ста је 
од го ње ња. У оста лим слу ча је ви ма ис тра гу је мо гло об у ста ви ти са мо ван пре-
тре сно ве ће.

Пре ма ЗКП из 2011., по ло жај осум њи че ног у ис тра зи се уне ко ли ко по-
гор шао. Са да ис тра гу не отва ра суд, не го сам јав ни ту жи лац (чл. 296 ЗКП 
из 2011). Про тив ње го ве на ред бе о спро во ђе њу ис тра ге не мо же се из ја ви ти 
жал ба, ни ти не ко дру го прав но сред ство. Ме ђу тим, осум њи че ни и ње гов 
бра ни лац мо гу од мах по са зна њу, а нај ка сни је до за вр шет ка ис тра ге, под не ти 
при го вор не по сред но ви шем јав ном ту жи о цу због оду го вла че ња по ступ ка 
и дру гих не пра вил но сти у то ку ис тра ге (чл. 312 ЗКП из 2011). Не по сред но 
ви ши јав ни ту жи лац ће у ро ку од осам да на од да на при је ма при го во ра до-
не ти ре ше ње о од би ја њу или усва ја њу при го во ра. Про тив тог ре ше ња јав ног 
ту жи о ца ни је до зво ље на жал ба ни при го вор (чл. 312, ст. 2 ЗКП из 2011). Ре-
ше њем ко јим усва ја при го вор јав ни ту жи лац ће из да ти оба ве зно упут ство 
над ле жном јав ном ту жи о цу да от кло ни утвр ђе не не пра вил но сти у то ку 
ис тра ге. Сма њен је и кван тум до ка за но сти нео п хо дан за отва ра ње ис тра ге: 
уме сто не ка да шње осно ва не сум ње, са да су до вољ ни и осно ви сум ње. Као 
што је на пред по ме ну то, ис тра га се мо же по ве сти и про тив не по зна тог учи-
ни о ца. Осим то га, на ред ба о спро во ђе њу ис тра ге не до ста вља се осум њи че-
ном од мах на кон ње ног до но ше ња. Да ље, осум њи че ни и ње гов бра ни лац не 
мо гу при су ство ва ти свим до ка зним рад ња ма. На ред ба о спро во ђе њу ис тра ге 
до ста вља се осум њи че ном за јед но са по зи вом, од но сно оба ве ште њем о првој 
до ка зној рад њи ко јој мо гу при су ство ва ти (чл. 297 ЗКП из 2011). По на шем 
ми шље њу, уме сто на ве де них са да ва же ћих ре ше ња тре ба ло би пред ви де ти 
да јав ни ту жи лац ре ше њем отва ра ис тра гу про тив од ре ђе ног ли ца, за ко је 
по сто ји осно ва на сум ња. При то ме би се то ре ше ње мо гло по би ја ти жал бом 
осум њи че ног и ње го вог бра ни о ца, о ко јој би од лу чи вао су ди ја за прет ход ни 
по сту пак. 

1.3. По ло жај окри вље ног у фа зи суд ске кон тро ле оп ту жбе

Фа за суд ске кон тро ле је пре у ре ђе на. Основ ни об лик те кон тро ле по ЗКП 
из 2001. во ђен је по во дом при го во ра окри вље ног про тив оп ту жни це (чл. 271 
ЗКП из 2001). При го вор про тив оп ту жни це ви ше не по сто ји. Окри вље ни и 
ње гов бра ни лац мо гу под не ти од го вор на оп ту жни цу и то је на чин на ко ји 
се обез бе ђу је кон тра дик тор ност пи са ним пу тем у овој фа зи по ступ ка. Ина-
че, да нас се сва ка оп ту жни ца под вр га ва суд ској кон тро ли ван пре тре сног 
ве ћа, не за ви сно од то га да ли је окри вље ни под нео од го вор на оп ту жни цу 
или не. То зна чи да у овој фа зи по ступ ка не по сто ји по гор ша ње по ло жа ја 
окри вље ног.
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1.4. По ло жај окри вље ног на глав ном пре тре су

Не ко ли ко но ви на је, из ме ђу оста лог, ве за но и за по ло жај окри вље ног. 
Та ко, нпр. ако је би ло за ка за но при прем но ро чи ште, оп ту же ни се по зи ва да 
се из ја сни о оп ту жби. Ако оп ту же ни оспо ра ва на во де оп ту жбе, пред сед ник 
ве ћа ће га по зва ти да се из ја сни ко ји део оп ту жни це оспо ра ва и из ко јих 
раз ло га и упо зо ри ће га да ће се на глав ном пре тре су из во ди ти са мо до ка зи 
у ве зи са оспо ре ним де лом оп ту жни це. Циљ при прем ног ро чи шта је утвр-
ђи ва ње спор них пи та ња из ме ђу стра на ка, та ко да би се глав ни пре трес кон-
цен три сао са мо на тим спор ним пи та њи ма. Ме ђу тим, на ве де на од ред ба је 
про бле ма тич на са аспек та прет по став ке не ви но сти.5 Уме сто да ту жи лац на 
глав ном пре тре су до ка зу је све на во де из сво је оп ту жни це, ов де се по ла зи од 
прет по став ке тач но сти оп ту жни це, па се на глав ном пре тре су до ка зу је са мо 
оно што оп ту же ни оспо ри на при прем ном ро чи шту. То мо же до ве сти до 
вр ло не по вољ ног ис хо да за не у ког оп ту же ног ко ји не ма бра ни о ца.

Осим то га, на при прем ном ро чи шту на ја вљу ју се и до ка зи ко је стран ке 
на ме ра ва ју из не ти на глав ном пре тре су. При то ме се упо зо ра ва ју да се не ће 
из во ди ти они до ка зи ко ји су им би ли по зна ти, али их без оправ да ног раз ло-
га на при прем ном ро чи шту ни су пред ло жи ли (чл. 350, ст. 1 ЗКП из 2011). 
ЗКП из 2001. ни је по зна вао ни ка кво огра ни че ње у по гле ду из во ђе ња до ка за. 
Ra tio le gis при прем ног ро чи шта је ја ча ње про це сне ди сци пли не стра на ка и 
спре ча ва ње оду го вла че ња по ступ ка на осно ву так ти зи ра ња са до ка зним пред-
ло зи ма. Ме ђу тим, и за ову од ред бу би смо мо гли твр ди ти да је про бле ма тич на 
са ста но ви шта пра ва оп ту же ног на пра вич но су ђе ње, јер огра ни ча ва пра во 
окри вље ног на од бра ну.6 Оп ту же ни мо же има ти ин те рес да до ка зе из но си 
тек ка сни је, на глав ном пре тре су. По сто је ће за кон ско ре ше ње се ко си са ње-
го вим пра вом да се бра ни ћу та њем и да у то ку по ступ ка ме ња сво ју так ти ку 
од бра не. Та ко ђе, тре ба при ме ти ти да на ве де но за кон ско ре ше ње ни је ло гич но, 
с об зи ром на то да су за др жа не од ред бе о то ме да стран ке мо гу да пред ла жу 
но ве до ка зе у жал би, као и у зах те ву за по на вља ње по ступ ка. Ме ђу тим, чини 
нам се да на ве де не од ред бе не ће има ти баш та ко да ле ко се жне по сле ди це, јер 
је, по пра ви лу, те шко утвр ди ти чи ње ни цу да ли је не ко нео прав да но пре ћу-
тао не ки до каз, ко ји му је био по знат.

Та ко ђе, из ме њен је и зна чај при зна ња окри вље ног. Пре ма чл. 94 ЗКП из 
2001., ка да окри вље ни при зна је из вр ше ње кри вич ног де ла, ор ган ко ји во ди 
по сту пак ду жан је да и да ље при ку пља до ка зе о кри вич ном де лу, са мо ако 
је при зна ње очи глед но ла жно, не пот пу но, про тив реч но или не ја сно и ако 

5 Ми лан Шку лић, Го ран Илић, Ре фор ма у сти лу „је дан ко рак на пред – два ко ра ка на-
зад“, Бе о град 2012, 122.

6 Мом чи ло Гру бач, Кри вич но про це сно пра во са тек стом За ко ни ка о кри вич ном по-
ступ ку, Бе о град 2013, 171.
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ни је пот кре пље но дру гим до ка зи ма. Чл. 88 ва же ћег за ко ни ка про пи су је да 
ка да окри вље ни при зна да је учи нио кри вич но де ло, ор ган по ступ ка ду жан 
је да и да ље при ку пља до ка зе о учи ни о цу и кри вич ном де лу са мо ако по-
сто ји осно ва на сум ња у исти ни тост при зна ња или је при зна ње не пот пу но, 
про тив реч но или не ја сно и ако је у су прот но сти са дру гим до ка зи ма. Ова 
фор му ла ци ја је у од но су на до са да шњу из ме ње на у том сми слу што по сто ји 
су штин ска раз ли ка из ме ђу не пот кре пље ног при зна ња и при зна ња ко је је у 
су прот но сти са дру гим до ка зи ма. То зна чи да пре ма но вој кон цеп ци ји дру-
ги до ка зи не мо ра ју да по сто је, а ако по сто је, при зна ње мо ра би ти у скла ду 
са њи ма.

По ло жај оп ту же ног на глав ном пре тре су је уне ко ли ко по гор шан ти ме 
што је суд ско ро пот пу но до ка зно па си ви зи ран и што је до ка зна ини ци ја ти ва 
пре шла у ру ке стра на ка. Иа ко је не дво сми сле но те рет до ка зи ва ња оп ту жбе 
на ту жи о цу, уки да ње од го вор но сти су да за утвр ђе но чи ње нич но ста ње и 
пре пу шта ње ства ри дво бо ју стра на ка, мо же би ти штет но са ста но ви шта ин те-
ре са оп ту же ног. Оп ту же ни ко ји не ма бра ни о ца, те шко ће мо ћи да па ри ра 
јав ном ту жи о цу, а из гу био је и до са да шњи осло нац на суд, ти ме што је за-
ко но да вац иг но ри сао на че ло исти не.

2. ПРЕ ВА ЗИ ЛА ЖЕ ЊЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ  
УЛО ГЕ ОКРИ ВЉЕ НОГ

Тра ди ци о нал на уло га окри вље ног огле да се у су прот ста вља њу оп ту-
жби. Ме ђу тим, у по след њих не ко ли ко де це ни ја, све до ци смо уво ђе ња не ких 
но вих уста но ва ко је по чи ва ју на ус по ста вља њу са рад ње из ме ђу окри вље ног 
и јав ног ту жи о ца. 

2.1. Ди вер зи о ни мо дел као ал тер на ти ва кри вич ном пра во су ђу

Ди вер зи о ни мо де ли пред ста вља ју ал тер на тив не ван суд ске фор ме ре-
ша ва ња лак ших кри вич них де ла. Пла сти чан опис ди вер зи је, ко ји ува жа ва 
и ње но ети мо ло шко зна че ње,7 сво је вре ме но је дао John Fre e man ка да је си стем 
кри вич ног пра во су ђа упо ре дио са ре ком ко ја те че сво јим уста ље ним то ком, 
чи ји се пра вац у сва ко до ба мо же скре ну ти.8 Уста ље ни ток на пу ту од из вр-
ше ња кри вич ног де ла до из вр ше ња кри вич не санк ци је из ре че не за то де ло, 
од ви ја се на ре ла ци ји: от кри ва ње и при ја вљи ва ње учи ни о ца, ис тра га, ста-

7 lat. di ver sio – од вра ћа ње, скре та ње, про ме на прав ца.
8 На ве де но пре ма Жељ ку Хор ва ти ћу, XI II Ме ђу на род ни кон грес за кри вич но пра во, 

III сек ци ја: Од у ста ја ње од го ње ња и ми ре ње, Ју го сло вен ска ре ви ја за кри ми но ло ги ју и кри-
вич но пра во 3-4/1984, 517.
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вља ње под оп ту жбу, утвр ђи ва ње учи ни ла штва на глав ном пре тре су, из ри-
ца ње кри вич не санк ци је, евен ту ал ни по сту пак по прав ним ле ко ви ма и из-
вр ше ње кри вич не санк ци је. Сва ко скре та ње са овог ти пич ног пу та, ко је у 
крај њој ли ни ји не ре зул ти ра огла ша ва њем окри вље ног кри вим и ње го вом 
пе нал ном ин сти ту ци о на ли за ци јом, већ иде за не ким дру гим ци ље ви ма, нај-
че шће под вр га ва њем осум њи че ног од ре ђе ном ван пе нал ном трет ма ну, мо гло 
би се сма тра ти не ком вр стом ди вер зи је у ши рем сми слу. Ме ђу тим, уо би ча-
је но је ве зи ва ње овог пој ма за оне по чет не ка ри ке у лан цу пра во суд ног ме-
ха ни зма, ко је деј ству ју у по ме ну том прав цу и пре не го што на сце ну сту пи 
су де ћи суд и упра во да би се ње го во деј ство из бе гло. Та ко, моћ скре та ња кри-
вич ног по ступ ка мо же ле жа ти у ру ка ма по ли ци је или ту жи лач ког ор га на, 
ко ји спре ча ва ју по кре та ње кри вич ног по ступ ка или до во де до ње го ве об у-
ста ве и га ше ња кри вич не ту жбе у ра ним фа за ма.

Ове ал тер на тив не ван суд ске фор ме има ју ту пред ност што не са др же 
при ну ду и не но се са со бом стиг ма ти за ци ју. Осум њи че ни до бро вољ но пре-
у зи ма оба ве зе на се бе, не сма тра се осу ђи ва ним ли цем и не во ди се у ка зне-
ној еви ден ци ји. По себ не ме ре ко је јав ни ту жи лац на ла же осум њи че ном су, 
по пра ви лу, и ефи ка сни је и ху ма ни је од кри вич них санк ци ја, што је по год-
ност за осум њи че ног. То је, исто вре ме но, ко ри сно и за си стем кри вич ног 
пра во су ђа, ко је се у од ре ђе ном сте пе ну рас те ре ћу је су ђе ња за лак ша кри-
вич на де ла.

У на шем пра ву јав ни ту жи лац се, по пра ви лу, ру ко во ди на че лом ле га ли-
те та кри вич ног го ње ња, што зна чи да је ду жан да пре ду зме кри вич но го ње ње 
чим су ис пу ње ни сви за кон ски ствар ни и прав ни усло ви за то.9 Из у зе так од 
то га пред ста вља ју слу ча је ви у ко ји ма се при ме њу је на че ло опор ту ни те та. Ово 
на че ло оста вља од ре ђе ни дис кре ци о ни про стор јав ном ту жи о цу да не го ни 
за од ре ђе но кри вич но де ло, иа ко су ис пу ње ни сви за кон ски усло ви за то, а 
на осно ву прет ход не оце не це лис ход но сти го ње ња. На че ло опор ту ни те та 
омо гу ћа ва не го ње ње, иа ко су ис пу ње ни сви за кон ски усло ви, ако то зах те ва 
јав ни ин те рес. Је дан об лик тог опор ту ни те та је и тзв. усло вље ни опор ту ни-
тет, ко ји је у на ше пра во уве ден пре ма пу но лет ним осум њи че ним ли ци ма 
још 2001. го ди не, а пре ма ма ло лет ним осум њи че ним ли ци ма 2005. го ди не. 
Пре ма чл. 283 ЗКП из 2011. го ди не, јав ни ту жи лац мо же од ло жи ти кри вич но 
го ње ње за кри вич на де ла за ко ја је пред ви ђе на нов ча на ка зна или ка зна за-
тво ра до пет го ди на, ако осум њи че ни при хва ти јед ну или ви ше оба ве за, као 
што су от кла ња ње штет не по сле ди це на ста ле из вр ше њем кри вич ног де ла 
или на кна да при чи ње не ште те; упла та од ре ђе ног нов ча ног из но са у ху ма-
ни тар не свр хе; оба вља ње дру штве но ко ри сног или ху ма ни тар ног ра да, итд. 
Ако осум њи че ни у оста вље ном ро ку, ко ји не мо же би ти ду жи од јед не го-

9 Сне жа на Бр кић, Кри вич но про це сно пра во I, Но ви Сад 2014, 58.
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ди не из вр ши до бро вољ но пре у зе ту оба ве зу, кри вич на при ја ва про тив њега 
се де фи ни тив но од ба цу је.

2.2. Спо ра зум окри вље ног о при зна њу кри вич ног де ла

По ред на ве де ног спо ра зу ма осум њи че ног са јав ним ту жи о цем у прет-
кри вич ном по ступ ку, мо гу ће је и њи хо во спо ра зу ме ва ње у то ку кри вич ног 
по ступ ка. Ов де ми сли мо на не ке упро шће не кри вич но про це сне фор ме (као 
што су по сту пак спо ра зу ме ва ња о при зна њу кри вич ног де ла и ро чи ште за 
из ри ца ње кри вич не санк ци је), ко је по чи ва ју на спо ра зу му стра на ка о пред-
ме ту оп ту же ња и/или ка зни, као и на са гла сно сти про це сних су бје ка та о из-
бо ру про це сне фор ме, као са мо стал ним или до пун ским осно ви ма про це сне 
ди фе рен ци ја ци је. Та кав стил по на ша ња од у да ра од кла сич ног по и ма ња кри-
вич ног про це са као су ко ба су прот ста вље них стра на ка, с јед не стра не, и су да 
као не при ко сно ве ног ар би тра, с дру ге стра не. Та кве ко о пе ра тив не и кон сен су-
ал не про це сне фор ме су атрак тив не са ста но ви шта пре оп те ре ће ног си сте ма 
кри вич ног пра во су ђа, ре кли би смо пре све га са тог ста но ви шта, јер обез бе-
ђу ју бр зо по сту па ње са знат ним уште да ма вре ме на, ка дра и сред ста ва. У 
тим по себ ним по ступ ци ма суд је из гу био и пре нео на стран ке још јед ну 
сво ју тра ди ци о нал ну и до са да не при ко сно ве ну уло гу – од ме ра ва ње кри-
вич не санк ци је. Ти ме је окри вље ни до био оно што ни ка да ни је имао у сво-
јим ру ка ма.

До го во ре но при зна ње је за пра во јед на вр ста ком про ми са у про це су 
ко ји се очи глед но не мо же за вр ши ти ла ком по бе дом јед ног од уче сни ка. За-
то се из лаз на ла зи у де ли мич ном за до во ље њу ин те ре са свих, али ни чи јег у 
це ло сти. У те о риј ском сми слу, то се мо же об ја сни ти раз ли ко ва њем тех ни ке 
„све или ни шта ига ра“ и „не све или ни шта ига ра“. Пр ва тех ни ка раз ли ку је 
са мо чи сте по бед ни ке и чи сте гу бит ни ке. Дру га тех ни ка пре по зна је си ту а ци-
је у ко ји ма стран ке мо гу исто вре ме но и до би ја ти и гу би ти. То је у ин те ре су 
пра во су ђа, јер се че сто омо гу ћу је осу да та мо где мо жда не би би ла са свим 
из ве сна. Осим то га, кри вич ни по сту пак кра ће тра је. Ме ђу тим, не тре ба пре-
ви де ти и ко рист ко ју од та квог су ђе ња мо же има ти и сам окри вље ни. Мо же се 
оче ки ва ти да ће ка зна за при зна то де ло би ти ефи ка сни ја и да ће има ти бо ље 
спе ци јал но-пре вен тив но деј ство. Окри вље ни по ста је ак тив ни су бјект, ко ји у 
су ду и ту жи о цу не ви ди ис кљу чи во про тив ни ке.

Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду и дру гу, там ну стра ну спо ра зу ма о при-
зна њу кри вич ног де ла. На и ме, не ки аме рич ки ау то ри су по ста ви ли пи та ње: 
да ли је на год ба са вр шен си стем за осу ду не ви них. Да ли и за што не ви на 
ли ца при зна ју кри ви цу, у ко јој ме ри стро га ка зне на по ли ти ка по го ду је за-
кљу че њу спо ра зу ма и на ко ји на чин ту жи о ци ко ри сте за кљу че не спо ра зу ме 
у ци љу олак ша ва ња до ка зног те ре та у дру гим пред ме ти ма.
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2.3. Спо ра зум о све до че њу окри вље ног 

Овим спо ра зу мом окри вље ни сти че свој ство окри вље ног са рад ни ка, 
ко ји има исто вре ме но и не ка про це сна свој ства окри вље ног и од ре ђе на про-
це сна свој ства све до ка. То је из у зе так од пра ви ла да у на шем пра ву окри вље-
ни не мо же исто вре ме но да бу де и све док. Спо ра зум се за кљу чу је из ме ђу 
јав ног ту жи о ца и окри вље ног за кри вич на дела из чл. 162, ст. 1, тач ка 1 ЗКП, 
да кле за де ла за ко ја је по себ ним за ко ном од ре ђе но да по сту па јав но ту жи лаштво 
по себ не над ле жно сти (ту жи ла штво за ор га ни зо ва ни кри ми нал и ту жи ла-
штво за рат не зло чи не). Да би се спо ра зум мо гао за кљу чи ти по треб но је да 
су ис пу ње на че ти ри усло ва: 1) да је окри вље ни у пот пу но сти при знао да је 
учи нио кри вич но де ло; 2) да је окри вље ни спре ман да све до чи; 3) да је зна-
чај ње го вог ис ка за за от кри ва ње, до ка зи ва ње или спре ча ва ње кри вичнг 
де ла из чл. 162, ст. 1, тач ка 1 ЗКП пре те жни ји од по сле ди ца кри вич ног де ла 
ко је је учи нио; 4) да не по сто ји осно ва на сум ња да је окри вље ни ор га ни за тор 
ор га ни зо ва не кри ми нал не гру пе. Спо ра зум окри вље ног и јав ног ту жи о ца, 
по ред оста лог, мо ра да са др жи и спо ра зум о вр сти и ме ри или р аспо ну ка зне 
или дру ге санк ци је ко ја ће би ти из ре че на, о осло бо ђе њу од ка зне или о оба-
ве зи јав ног ту жи о ца да од у ста не од кри вич ног го ње ња окри вље ног у слу ча ју 
да ва ња ис ка за на глав ном пре тре су у скла ду са оба ве за ма ко је је окри вље ни 
пре у зео. За раз ли ку од спо ра зу ма о при зна њу кри вич ног де ла, ко јем се при-
бе га ва ра ди рас те ре ће ња кри вич ног пра во су ђа, спо ра зум о све до че њу окри-
вље ног за кљу чу је се ра ди ефи ка сни јег от кри ва ња, до ка зи ва ња или спре ча-
ва ња кри вич них де ла из чл. 162, ст. 1, тач ка 1 ЗКП. Исти сми сао има и 
спо ра зум са осу ђе ним ли цем. 

3. ЗА КЉУ ЧАК

По ло жај окри вље ног у кри вич ном по ступ ку пре ма ва же ћем ЗКП из 2011. 
го ди не се уне ко ли ко по гор шао. Као при ме ре тог по гор ша ња мо же мо на ве сти 
де фи ни ци ју осу ђе ног ли ца, но ви по ло жај осум њи че ног у фа зи ис тра ге и но ви 
мо дел глав ног пре тре са, ко ји та ко ђе мо же ићи на ште ту окри вље ног.

По след њих не ко ли ко де це ни ја у на шем кри вич ном про це сном пра ву 
уве де но је ви ше уста но ва ко ји ма се пре ва зи ла зи тра ди ци о нал на уло га окри-
вље ног у кри вич ном по ступ ку, ко ја се огле да ла у су прот ста вља њу оп ту жби. 
Су шти на тих но вих уста но ва ни је у дво бо ју су прот ста вље них стра на ка, већ 
у ус по ста вља њу са рад ње окри вље ног и јав ног ту жи о ца. Је дан об лик те са-
рад ње је ди вер зи о ни мо дел ко ји је ал тер на ти ва кри вич ном по ступ ку и кри-
вич ним санк ци ја ма, где се про тив осум њи че ног ко ји до бро вољ но при хва ти 
а по том и бла го вре ме но из вр ши од ре ђе не оба ве зе, де фи ни тив но од у ста је од 
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по кре та ња кри вич ног по ступ ка за лак ша кри вич на де ла. Нај че шћи при го вор 
ко ји се ста вља овом мо де лу је тај да јав ни ту жи лац од ре ђу ју ћи оба ве зу осум-
њи че ном за пра во узур пи ра суд ску функ ци ју. Ми сма тра мо да то ни је слу чај 
вр ше ња ква зи суд ских овла шће ња, јер је би тан услов да их осум њи че ни до-
бро вољ но при хва ти и из вр ши. За тим, њи хов циљ ни је ре пре си ја, већ пре-
вен тив но де ло ва ње на осум њи че ног; не уво де се у ка зне ну еви ден ци ју и не 
по вла че прав не по сле ди це осу де. С дру ге стра не, не ке од ме ра ко је се из ри чу 
осум њи че ном, мо гле би се по бољ ша ти. Та ко, нпр. ни је оправ да но да нов ча ни 
из нос ко ји осум њи че ни упла ћу је у ху ма ни тар не свр хе ни је за ко ном мак си-
ми ран, док је Кри вич ним за ко ни ком утвр ђе на гор ња и до ња гра ни ца нов ча-
не ка зне ко ју из ри че суд. Та ко ђе, за ко но да вац ни је од ре дио нај ду же тра ја ње 
ме ре дру штве но ко ри сног или ху ма ни тар ног ко ју од ре ђу је јав ни ту жи лац, 
за раз ли ку од слич не ка зне ра да у јав ном ин те ре су, ко ју из ри че суд.10

Дру ги об лик са рад ње окри вље ног и јав ног ту жи о ца је су не ке упро шће не 
кри вич но про це сне фор ме, као што су по сту пак спо ра зу ме ва ња о при зна њу 
кри вич ног де ла и ро чи ште за из ри ца ње кри вич не санк ци је. Обе уста но ве 
уве де не су у на ше пра во, пре све га, из праг ма тич ких раз ло га, од но сно ра ди 
рас те ре ће ња ор га на кри вич ног пра во су ђа. Ме ђу тим, ов де тре ба би ти опре зан 
због мо гућ но сти да и не ви на ли ца да ју при зна ње. По сту пак спо ра зу ме ва ња 
о при зна њу кри вич ног де ла мо же се кри ти ко ва ти и због то га што ви ше не ма 
ни ка квог огра ни че ња у по гле ду те жи не кри вич ног де ла ко је се су ди на овај 
на чин и што ни су аде кват но за шти ће ни ин те ре си оште ће ног, ко ји се не по-
зи ва на ро чи ште, ни ти има пра во на жал бу про тив од лу ке су да о спо ра зу му.

Тре ћи об лик је спо ра зум о све до че њу окри вље ног или осу ђе ног ли ца, 
у по гле ду ко је уста но ве не ма мо ни ка квих при ме да ба.
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Tra di ti o nal and New Ro le of De fen dant  
in Cri mi nal Pro ce du re

Ab stract: The pa per hig hlights so me of the de te ri o ra tion of the de fen dant,s 
po si tion in the 2011 Co de of cri mi nal pro ce du re of Ser bia. On the ot her hand, it 
po ints to so me re la ti vely new in sti tu ti ons that go be hind the tra di ti o nal ro le of the 
de fen dant, which is re flec ted in the opo si tion to the char ges. The se are three types 
of de fen dant,s agre e ment with the pu blic pro se cu tion. The first form is a di ver si-
o nary mo del, which is appllied in the pre-trial pro ce du re. The se cond is the plea 
agre e ment. Both forms we re in tro du ced be fo re the con flu en ce to re li e ve cri mi nal 
ju sti ce, but the de fen dant him self be ne fits. The third form is the con clu sion of an 
agre e ment bet we en the de fen dant and the sen ten ced per son on te sti mony in ot her 
to suc cessfully de tect, pro ve or pre vent the cri mi nal acts re fer red to in ar tic le 162, 
pa ra graph 1, item 1 of the Co de of cri mi nal pro ce du re.
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