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ОП ШТЕ ТЕ О РИЈ СКЕ ПО СТАВ КЕ О НА ЧЕ ЛУ  
НЕ ПО СРЕД НО СТИ У КРИ ВИЧ НОМ ПО СТУП КУ*

Сажетак:У ра ду су да те не ке оп ште те о риј ске по став ке о на че лу 
не по сред но сти у кри вич ном по ступ ку, ко је ау то ру тре ба да по слу же као 
те о риј ска плат фор ма за раз ви ја ње да љих ис тра жи ва ња у овој обла сти. 
Ау тор да је пој мов но од ре ђе ње на че ла не по сред но сти и са гле да ва ње го во ме-
сто у кла си фи ка ци ји про це сних на че ла, ве зу ју ћи га за функ ци ју су ђе ња. У 
по гле ду ње го вог прав ног осно ва, свр ста ва га у ред им пли цит них про це сних 
на че ла, ко је има и ме ђу на род но прав не ко ре не у чл. 6 Европ ске кон вен ци је о 
за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да. У ра ду се ис ти чу и ана ли зи ра-
ју сле де ћа бит на обе леж ја на че ла не по сред но сти: ин стру мен тал ност, сло-
же ност, ре ла тив ност (под ло жност сте пе но ва њу) и ме ђу соб на по ве за ност 
са дру гим про це сним на че ли ма.

Кључнеречи: на че ло не по сред но сти, кри вич ни по сту пак, на че ло исти-
не, пра вич но су ђе ње.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

1. Иа ко на че ло не по сред но сти спа да у ред оних про це сних на че ла ко ја 
ни су екс пли цит но про кла мо ва на у про це сним за ко ни ма, у те о ри ји кри вич ног 
про це сног пра ва не до во ди се у пи та ње ње го во по сто ја ње. Об ра да тог на че-
ла у уџ бе нич ким и дру гим на уч ним и струч ним де ли ма углав ном се сво ди 
на по зи тив но прав ну ана ли зу од го ва ра ју ћих за кон ских од ре да ба из ко јих про-
из ла зи то на че ло, од но сно на при ка зи ва ње по је ди них од сту па ња од ње га. 
До ду ше, има и ау то ра ко ји се упу шта ју у ду бља те о риј ска про ми шља ња о 

* Овај рад је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Прав ног фа кул те та Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“.
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овом на че лу,1 али у њи хо вим об ра да ма ипак ни смо на шли од го во ре на сва 
пи та ња ко ја су се на ма на мет ну ла. Осим то га, у те о ри ји су спо р на не ка пи-
та ња ве за на за ову про бле ма ти ку, та ко да смо осе ти ли по тре бу да их са гле-
да мо из свог угла. У овом ра ду освр ну ће мо се на пој мов но од ре ђе ње на че ла 
не по сред но сти, ње го во ме сто у кла си фи ка ци ји кри вич но про це сних на че ла, 
ње гов прав ни основ и бит на обе леж ја. 

2. Овај чла нак пред ста вља ре зул тат пр ве фа зе на шег ис тра жи ва ња, 
чи ји је циљ фор му ли са ње оп штих те о риј ских по став ки о на че лу не по сред-
но сти у кри вич ном по ступ ку. Те по став ке ће нам по слу жи ти као те о риј ска 
плат фор ма за раз ви ја ње дру ге и тре ће фа зе ис тра жи ва ња, ко је ће би ти по-
све ће не пра ће њу основ них тен ден ци ја у ево лу ци ји на че ла не по сред но сти у 
оп штем кри вич ном по ступ ку, од но сно ана ли зи на че ла не по сред но сти у упро-
шће ним кри вич но про це сним фор ма ма пре ма ЗКП Ср би је из 2011. го ди не. У 
кон тек сту тих да љих ис тра жи ва ња на ро чи то ће нам би ти зна чај на ов де дата 
раз ма тра ња о бит ним обе леж ји ма на че ла не по сред но сти.

2. ПОЈ МОВ НО ОД РЕ ЂЕ ЊЕ НА ЧЕ ЛА НЕ ПО СРЕД НО СТИ

1. На че ло не по сред но сти од но си се на на чин на ко ји суд и дру ги про-
це сни су бјек ти са зна ју про це сну са др жи ну.2 Све про це сне рад ње по треб не 
за фор ми ра ње суд ске од лу ке, мо ра ју би ти из ве де не не по сред но пред су дом 
ко ји ће и до не ти од лу ку, што су ду и стран ка ма омо гу ћа ва да сти чу не по-
сред не чул не ути ске у то ку су ђе ња и на њи ма гра де сво ја уве ре ња, од ко јих 
за ви си пред у зи ма ње да љих ко ра ка у по ступ ку. Да кле, су де ћи суд тре ба да 
ви ди и чу је про це сне уче сни ке, а не да сво ју од лу ку за сни ва на ту ђим чул-
ним опа жа њи ма, тј. да су ди на осно ву спи са. 

Не ки ау то ри на во де да ово на че ло ре ша ва пи та ње на ко ји суд са зна је 
са др жи ну до ка зног ма те ри ја ла.3 Ти ме се нео прав да но су жа ва оп сег на че ла 
не по сред но сти са мо на до ка зне рад ње. Исти на, то на че ло има нај ве ћи зна чај 
у ве зи са из во ђе њем до ка за, али ње го во деј ство се не ис цр пљу је са мо у тој 
сфе ри. Оно по ве зу је не са мо рад ње до ка зи ва ња (ка ко се то уо би ча је но твр ди),4 
већ и рад ње рас пра вља ња5 са рад ња ма од лу чи ва ња пре ко истог про це сног 
су бјек та, тј. суд ског ор га на. Да кле, оно тра жи да се све про це сне рад ње које 

1 Та ко нпр. M. Di ka, „O na če lu ne po sred no sti u par nič nom po stup ku de le ge la ta uz ne ke 
pro jek ci je de le ge fe ren da”, Zbo r nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu 4/2008, 899-921.

2 Ti ho mir Va si lje vić, Kri vič no pro ce sno pra vo SFRJ, Be o grad 1981, 248.
3 Lav He nig sberg, Osnov ni pro pi si sud skog kri vič nog po stup ka, Za greb 1934, 29; Au gust 

Mun da, Uč be nik ka zen ske ga po stop ka Fe de ra tiv ne Ljud ske Re pu bli ke Ju go sla vi je, Lju blja na 1956, 
88; Стан ко Бе ја то вић, Кри вич но про це сно пра во, Бе о град 2016, 103. 

4 Та ко Mom či lo Gru bač, Kri vič no pro ce sno pra vo, Be o grad 2009, 208.
5 У том сми слу из ри чит је M. Di ka, 903.
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тре ба да по слу же као осно ва за од лу чи ва ње, из ве ду у из вор ном об ли ку и 
из бег не би ло ко ји по сред ник из ме ђу су де ћег су да и из во ра ин фор ма ци ја о 
прав но ре ле вант ним чи ње ни ца ма. 

2. Не ки ау то ри су ми шље ња да је на че ло не по сред но сти при сут но то ком 
це лог кри вич ног по ступ ка, с тим што нај ви ше до ла зи до из ра жа ја на глав ном 
пре тре су.6 Дру ги га ве зу ју ис кљу чи во за фа зу глав ног пре тре са.7 Ми се при кла-
ња мо овом по след њем ста но ви шту, јер на че ло не по сред но сти ни је нео п ход но 
у прет ход ном по ступ ку, по што се у ње му не до но се ме ри тор не од лу ке о ка зне-
но прав ном зах те ву ту жи о ца. Осим то га, не по сред ност у прет ход ном ста ди јуму 
ни је увек мо гу ћа, јер је прет ход ни по сту пак без кон ти ну и те та, раз ли вен у 
мно го број не рад ње раз дво је не вре мен ски, а че сто и про стор но, без иден ти-
те та по сту па ју ћег ор га на, ко ји мо же сло бод но да се ме ња у то ку по ступ ка.8 

С дру ге стра не, не по сред но сти не ма ни у по ступ ку по прав ним ле ко ви ма, 
јер суд ви шег сте пе на од лу чу је са мо на под ло зи спи са кри вич ног пред ме та. 
Ста ри ја док три нар на схва та ња, ко ја су ин си сти ра ла на до след ном спро во ђе њу 
основ них про це сних на че ла, до шла су на ро чи то до из ра жа ја у од но су на на-
че ло не по сред но сти, та ко да су не ка по зи тив на пра ва ис кљу чи ва ла жал бу 
про тив пр во сте пе не пре су де окру жног су да у по гле ду утвр ђе ног чи ње нич ног 
ста ња, са обра зло же њем да се не по сред но из во ђе ње до ка за пред вр хов ним 
су дом не мо же ор га ни зо ва ти, а пра вил но утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња без 
не по сред ног из во ђе ња до ка за да ни је мо гу ће.9 При ме ра ра ди, та кво ре ше ње 
је би ло за сту пље но у За ко ни ку о кри вич ном суд ском по ступ ку за Кра ље вину 
СХС из 1929. го ди не.

3. МЕ СТО НА ЧЕ ЛА НЕ ПО СРЕД НО СТИ У КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈИ  
ПРО ЦЕ СНИХ НА ЧЕ ЛА

1. На че лу не по сред но сти се у по сто је ћим кла си фи ка ци ја ма кри вич но проце-
сних на че ла при да је раз ли чи то ме сто.10 Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да сва ка 

6 С. Бе ја то вић, 104; Че до мир Сте ва но вић, Во ји слав Ђур ђић, Кри вич но про це сно пра во 
– оп шти део, Ниш 2006, 85.

7 M. Gru bač (2009), 208; Da vor Kra pac, Кazneno pro ce sno pra vo, pr va knji ga: In sti tu ci je, 
Za greb 2010, 111; Во ји слав Ђур ђић, „Из град ња но вог мо де ла кри вич ног по ступ ка Ср би је на 
ре де фи ни са ним на че ли ма кри вич ног по ступ ка“, у: Ак ту ел на пи та ња кри вич ног за ко но дав-
ства (нор ма тив ни и прак тич ни аспект), (ур. Стан ко Бе ја то вић), XLIX ре дов но го ди шње 
са ве то ва ње Срп ског удру же ња за кри вич но прав ну те о ри ју и прак су, Зла ти бор – Бе о град 2012, 
84; Са ша Кне же вић, Основ на на че ла кри вич ног про це сног пра ва, Ниш 2012, 183.

8 Т. Va si lje vić, 249.
9 Ibid. При ме ра ра ди, та кво ре ше ње је би ло за сту пље но у За ко ни ку о кри вич ном суд-

ском по ступ ку за Кра ље ви ну СХС из 1929. го ди не.
10 Ви ше о раз ли чи тим кла си фи ка ци ја ма про це сних на че ла вид. код С. Кне же ви ћа, 19-23.
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та ква кла си фи ка ци ја има ре ла тив ни ка рак тер, због то га што су по је ди на проце-
сна на че ла че сто исто вре ме но ве за на за ви ше раз ли чи тих про це сних уста но ва.11

Не ки ау то ри де фи ни шу про це сна на че ла као про це сна пра ви ла ве за на за 
вр хун ске про це сне пој мо ве или би ћа (про це сне су бјек те и про це сне рад ње), 
ко ја од ре ђу ју ка рак тер (тип) кри вич ног по ступ ка.12 При род на по сле ди ца 
то га је ве зи ва ње про це сних на че ла за по је ди не вр сте про це сних су бје ка та и 
про це сних рад њи.13 Ми смо од те кла си фи ка ци је од сту пи ли уто ли ко што 
сва про це сна на че ла ве зу је мо за по је ди не про це сне функ ци је, а не про це сне 
рад ње, јер ове по след ње, по на шем ми шље њу, и не пред ста вља ју за себ но 
про це сно би ће.14 С дру ге стра не, због те сне ве за но сти про це сних функ ци ја 
за од ре ђе не су бјек те као њи хо ве но си о це, не из гле да нам ну жно из два ја ње 
про це сних на че ла ко ја се од но се на по је ди не про це сне су бјек те.

2. Ако је то та ко, он да је, по на шем ми шље њу, на че лу не по сред но сти 
ме сто уз функ ци ју су ђе ња.15 Та функ ци ја у кри вич ним ства ри ма об у хва та 
рас пра вља ње кри вич но прав ног зах те ва овла шће ног ту жи о ца и ев. из ри ца ње 
кри вич не санк ци је, од но сно до но ше ње дру ге од го ва ра ју ће од лу ке су да. Да 
би оба вио сво ју ми си ју, суд тре ба да пред у зи ма чи тав низ ра зно вр сних про-
це сних рад њи, од ко јих су нај ва жни је рад ње до ка зи ва ња и рад ње од лу чи-
ва ња. Да би суд до нео пре су ду, ко ја пред ста вља кру ну кри вич ног по ступ ка, 
он тре ба да спро ве де ми са о ну опе ра ци ју ко ја има об лик си ло ги стич ког за кључ-
ка, чи ју гор њу пре ми су чи ни ап стракт на прав на нор ма, до њу пре ми су – утвр-
ђе но чи ње нич но ста ње у по ступ ку а за кљу чак из ре ка суд ске од лу ке.16 Да би 
од лу ка би ла пра вил на и за ко ни та, мо ра да про из ла зи из исти ни тих пре ми са. 
Исти ни тост до ње пре ми се обез бе ђу је се до ка зним рад ња ма и у том по гле ду 
од ре ђе ни до при нос мо же да ти и на че ло не по сред но сти. Сто га га не ки ау то-
ри об ра ђу ју упра во у кон тек сту до ка зних рад њи, од но сно сма тра ју га јед ним 
од до ка зних на че ла.17 Ме ђу тим, ми смо има ли у ви ду да се ово на че ло не 

11 Та ко и Ми лан Шку лић, Кри вич но про це сно пра во, Бе о град 2014, 52.
12 T. Va si lje vić, 56; Mom či lo Gru bač, „Na če la kri vič nog po stup ka i nji ho va tran sfor ma ci ja”, 

JRKK 1-2/1995, 72.
13 То ма Жи ва но вић, Основ ни про бле ми кри вич ног и гра ђан ског про це сног пра ва I оде љак, 

Бе о град 1940, 95, 103.
14 Сне жа на Бр кић, Кри вич но про це сно пра во I, Но ви Сад 2014, 54. Ви ше о јед ном дру-

га чи јем по и ма њу основ них про це сних би ћа: Сне жа на Бр кић, „При лог рас пра ви о си сте ма-
ти ци кри вич ног про це сног пра ва“. Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке св. 104-105/ 
1998, 65-80 и Sne ža na Br kić, Ra ci o na li za ci ja kri vič nog po stup ka i uproš će ne pro ce sne for me, 
No vi Sad 2004, 135-139.

15 С. Бр кић (2014), 69. Та ко и Go ran To ma še vić, Ka zne no pro ce sno pra vo – Op ći dio: Te-
melj ni poj mo vi, Split 2011, 216, 222.

16 D. Kra pac (2010), 267.
17 М. Шку лић (2014), 64; Ми лан Шку лић, Та тја на Бу гар ски, Кри вич но про це сно пра во, 

107; Wol fgang He inz (Хајнц), Das de utsche Straf ver fa hren – Rec htlic he Grun dla gen, 
rechtstatsächliche Be fun de, hi sto rische Ent wic klung und ak tu el le Ten den zen, Kon stanz 2004, 16.
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ис цр пљу је са мо у из во ђе њу до ка зних рад њи и да је ње гов циљ ве зан за ре-
а ли за ци ју це ло куп не суд ске функ ци је. 

Оста ли ау то ри свр ста ва ју на че ло не по сред но сти у гру пу на че ла ко ја се 
од но се нa: фор му про це сних рад њи;18 на чин пред у зи ма ња про це сних рад њи;19 
од ви ја ње кри вич ног по ступ ка (из во ђе ње кри вич но про це сних рад њи).20

4. ПРАВ НИ ОСНОВ НА ЧЕ ЛА НЕ ПО СРЕД НО СТИ

1. Про це сна на че ла мо гу би ти про кла мо ва на у не ком ме ђу на род ном 
прав ном до ку мен ту, уста ву или за ко ну. Ме ђу тим, тре ба на по ме ну ти да није 
ну жно да она бу ду из ри чи то фор му ли са на у не ком прав ном ак ту. Мо гу по-
сто ја ти не ка на че ла ко ја су кон ци пи ра на у те о ри ји кри вич ног про це сног пра-
ва и ко ја ува жа ва суд ска прак са, иа ко се фор мал но не по ми њу ни у јед ном 
прав ном ак ту. Она се нај че шће из во де из јед не или ви ше од ре да ба по зи тив-
ног пра ва или из ду ха и су шти не кри вич ног по ступ ка, због че га се на зи ва ју 
из ве де ним21 или им пли цит ним22 на че ли ма. 

2. У те о ри ји је спор но да ли је на че ло не по сред но сти за кон ско или изве-
де но (им пли цит но) про це сно на че ло. Не ки ис ти чу да је оно про кла мо ва но у 
чл. 355, ст. 1 ЗКП из 2001., (са да је то чл. 419, ст. 1 ЗКП из 2011).23 Дру ги на-
во де да то на че ло ни је екс пли цит но фор му ли са но у ЗКП, али да про из ла зи 

http://www.uni-kon stanz.de/rtf /kis /straf ver fa hren.htm. Овом схва та њу су бли ски и не ки 
дру ги ау то ри, ко ји ина че не вр ше ни ка кву кла си фи ка ци ју про це сних на че ла, али ве за ност 
на че ла не по сред но сти за до ка зни по сту пак про из ла зи из са ме фор му ла ци је тог на че ла. Та-
ко, нпр. је дан ау тор ово на че ло на зи ва на че лом не по сред но сти суд ске оце не до ка за (Vla di mir 
Bayer (Ба јер), Ju go sla ven sko kri vič no pro ce sno pra vo, knji ga pr va, Za greb 1982, 196).

18 T. Va si lje vić, 248; Mi o drag N. Si mo vić, Kri vič no pro ce sno pra vo – uvod i opšti dio, Bi hać 
2009, 56; Mi o drag N. Si mo vić, Vla di mir M. Si mo vić, Mla den ka Go ve da ri ca, Kri vič no pro ce sno 
pra vo – uvod i opšti dio, Bi hać 2021, 178; То ма Жи ва но вић по ми ње прин цип не по сред но сти 
у кон тек сту оп штих спољ них (фор мал них) прин ци па про це сне рад ње (То ма Жи ва но вић, 
Основ ни про бле ми Кри вич ног и гра ђан ског про це сног пра ва (по ступ ка) II. оде љак, Бе о град 
1941, 13 – 14.

19 M. Gru bač (2009), 201.
20 Za gor ka Si mić Je kić, Kri vič no pro ce sno pra vo SFRJ, Be o grad 1983, 147-148; С. Кне же-

вић, 131; Ни ко ла Ма тов ски, Гор да на Ла же тик – Бу жа ров ска, Гор дан Ка лај џи ев, Ка зне но про-
це сно пра во, Ско пје 2011, 76; D. Kra pac (2010), 108. Слич но раз ми шља и Гор да на Стан ко вић, 
ко ја од ре ђу је на че ло не по сред но сти као рад ну ме то ду ко ја се од но си на на чин при ку пља ња, 
ис пи ти ва ња и про ве ра ва ња тач но сти про це сног ма те ри ја ла (Gor da na Stan ko vić, „Na če lo ne-
po sred nso ti i Za kon o iz me na ma i do pu na ma Za ko na o par nič nom po stup ku”, Pra vo – te o ri ja i 
prak sa 5-6/2010, 8).

21 Ми хај ло Илић, Кри вич но про це сно пра во, Са ра је во 1980, 23.
22 М. Шку лић, 51.
23 Ва ња Ба јо вић, Спо ра зум о при зна њу кри ви це – упо ред но-прав ни при каз, Бе о град 

2009, 179.
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из од го ва ра ју ћих за кон ских од ре да ба.24 На ма се чи ни да је ов де реч о обич-
ном тер ми но ло шком не спо ра зу му. Сва ка ко да ни ком не па да на па мет да 
не ги ра по сто ја ње овог на че ла у на шем про це сном пра ву. Ов де је у пи та њу 
са мо то да ли га је за ко но да вац из ри чи то про кла мо вао као про це сно на че ло 
или се ра ди са мо о по сто ја њу од ре ђе не нор ма тив не осно ве за ње го во пре по-
зна ва ње и те о риј ско об ли ко ва ње. По на шем ми шље њу, оно ни је екс пли цит но 
фор му ли са но, не го са мо про из ла зи из јед ног бро ја за кон ских од ре да ба, слич-
но као и на че ло кон тра дик тор но сти. Ов де ће мо на ве сти са мо не ке за кон ске 
од ред бе, ко је нам све до че о то ме да се за ко но да вац ру ко во дио на че лом не-
по сред но сти: чл. 419, ст. 1 ЗКП,25 пре ма ко ме суд за сни ва пре су ду са мо на 
до ка зи ма ко ји су из ве де ни на глав ном пре тре су; чл. 380 ЗКП, ко ји на чел но 
ис кљу чу је мо гућ ност одр жа ва ња глав ног пре тре са у од су ству оп ту же ног; 
чл. 388 ЗКП, ко ји на чел но оба ве зу је суд да од ло же ни глав ни пре трес поч не 
ис по чет ка у слу ча ју из ме ње ног са ста ва ве ћа, итд.

3. Та ко ђе, тре ба при ме ти ти да не ки сег мен ти на че ла не по сред но сти 
има ју и ме ђу на род но прав не ко ре не. Они се мо гу на ћи у чл. 6 Европ ске кон-
вен ци је о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек сту: ЕК), 
ко јим се пред ви ђа ју стан дар ди пра вич ног по ступ ка, што има за по сле ди цу 
ак тив но сти ко је са вре ме ни си сте ми кри вич ног пра во су ђа пред у зи ма ју на 
раз ви ја њу стра те ги је у ре ша ва њу про бле ма око при ме не на че ла не по сред-
но сти у спро во ђе њу и оце ни до ка зног ма те ри ја ла.26 И не ки дру ги ау то ри 
сма тра ју да је на че ло не по сред но сти из раз тзв. оп штих еле ме на та на че ла 
пра вич ног по ступ ка, из ра же ног у ЕК.27 Да не би би ло по на вља ња, ти еле мен-
ти су при ка за ни код обе леж ја ин стру мен тал но сти и ци ље ва на че ла не по-
сред но сти.

5. ОБЕ ЛЕЖ ЈА НА ЧЕ ЛА НЕ ПО СРЕД НО СТИ

На че ло не по сред но сти ка рак те ри ше не ко ли ко бит них обе леж ја: (1) ин-
стру мен тал ност, (2) сло же ност, (3) ре ла тив ност (под ло жност сте пе но ва њу) 
и (4) ме ђу соб на по ве за ност са не ким дру гим про це сним на че ли ма. Ов де ће мо 
по себ но об ра ди ти пр ва три обе леж ја, док ће че твр та ка рак те ри сти ка би ти 
спо ме ну та у ве зи са ин стру мен тал ним ка рак те ром овог на че ла. 

24 Ta ko, M. Gru bač (2009), 208; Mi o drag N. Si mo vić, 263; Dra go Ra du lo vić, Kri vič no pro-
ce sno pra vo, Pod go ri ca 2009, 70; D. Kra pac (2010), 109; В. Ђур ђић, 84. Чи ни се да је на том 
ста но ви шту и Z. Si mić Je kić, 148.

25 За ко ник о кри вич ном по ступ ку – ЗКП, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 
32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 – од лу ка Устав ног су да и 62/21- од лу ка Устав ног су да.

26 Ste fan Trec hsel (Тре чел), Hu man Rights in Cri mi nal Pro ce du re, Ox ford 2006, 305.
27 D. Kra pac (2010), 110; Va nja Ba jo vić, „Na če lo ne po sred no sti kao pa ra dig ma pra vič no sti 

ras prav nog pro ce snog mo de la”, Har mo ni us 2020, 18.
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5.1. Ин стру мен тал ност на че ла не по сред но сти и ње го ви ци ље ви
Ка да ка же мо да на че ло не по сред но сти има ин стру мен тал ни ка рак тер, 

то зна чи да оно ни је са мом се би свр ха, већ се уста но вља ва ра ди по сти за ња 
од ре ђе них про це сних ци ље ва, од но сно ра ди успе шни јег оства ри ва ња не ких 
дру гих про це сних на че ла. На и ме, про це сна на че ла, из ме ђу оста лог, ка рак-
те ри ше и њи хо ва ме ђу соб на по ве за ност, ко ја мо же ићи у прав цу њи хо вог 
ме ђу соб ног под у пи ра ња, огра ни ча ва ња или ис кљу чи ва ња.28 Ов де су у пи-
та њу та ква про це сна на че ла са ко ји ма се на че ло не по сред но сти на ла зи у 
од но су ме ђу соб ног под у пи ра ња. Ова спо зна ја је ве о ма ва жна, јер омо гу ћа ва 
за у зи ма ње пра вил ног ста ва за ко но дав ца (и те о ри је) по пи та њу до пу ште но сти 
од го ва ра ју ћих од сту па ња од ње га. 

5.1.1. На че ло не по сред но сти је у функ ци ји на че ла сло бод не оце не  
до ка за и на че ла исти не 

1. Тра ди ци о нал но по и ма ње на че ла не по сред но сти до во ди га у ве зу са 
ин те ре сом су да за до но ше њем пра вил не од лу ке. У том сми слу, при мар ни 
циљ на че ла не по сред но сти по кла па се са не по сред ним ци љем кри вич ног по-
ступ ка а то је пра вил на при ме на кри вич ног ма те ри јал ног пра ва.29 Да би суд 
мо гао да до не се ва ља ну пре су ду, он прет ход но тре ба да утвр ди чи ње нич но 
ста ње а да би то успе шно ура дио, мо ра пра вил но да оце ни до ка зе. Са вре ме-
на про це сна за ко но дав ства про пи су ју пра ви ла о пред ла га њу и из во ђе њу до-
ка за, али не и о њи хо вој оце ни. У усло ви ма ва же ња за кон ске оце не до ка за, 
за да так су да у том по гле ду је био лак, јер је за ко но да вац про пи си вао ква ли-
тет и ко ли чи ну до ка за ко ји тре ба да се стек ну да би се да та чи ње ни ца мо гла 
сма тра ти до ка за ном, па из тог раз ло га на че ло не по сред но сти уоп ште ни је 
би ло ва жно. За то оно ни је ни би ло обез бе ђе но у ин кви зи тор ском по ступ ку.30 
Ме ђу тим, на че ло не по сред но сти је бит но у усло ви ма ва же ња сло бод не оце-
не до ка за. По ме ну ту ми си ју овог на че ла не ки ау то ри из ра жа ва ју већ и са мом 
ње го вом тер ми но ло шком озна ком. Та ко га нпр. Ба јер на зи ва на че лом не по сред-
не суд ске оце не до ка за,31 што је ина че по гре шно, јер са мо из во ђе ње до ка за 
мо же да бу де не по сред но или по сред но, али оце на до ка за је увек не по сред-
на, па и он да ка да су це ње ни до ка зи би ли по сред но из ве де ни.32 

28 С. Бр кић (2014), 53.
29 Ви ше о ци ље ви ма кри вич ног по ступ ка Сне жа на Ци глер, „О ци ље ви ма кри вич ног 

по ступ ка“, Гла сник Адво кат ске ко мо ре Вој во ди не 10/1997, 379 и да ље.
30 Ме ђу тим, тре ба при ме ти ти да су по сто ја ли и та кви за ко ни ко ји су исто вре ме но би-

ли за сно ва ни на на че лу не по сред но сти и на че лу за кон ске оце не до ка за, чи ме је на че ло не-
по сред но сти по ста ја ло илу зор но (Бо жи дар Мар ко вић, Уџ бе ник срп ског кри вич ног по ступ ка 
с об зи ром на Про је кат кри вич ног по ступ ка за Кра ље ви ну С.Х.С., Бе о град 1926, 208). То је 
био слу чај са срп ским За ко ни ком о по ступ ку суд ском у кри вич ним де ли ма од 10.04.1865.

31 V. Bayer (1982), 196.
32 Та ко и Т. Va si lje vić, 248.
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Иа ко је у на шем ва же ћем пра ву до ка зна ини ци ја ти ва пре вас ход но у 
ру ка ма стра на ка, на су ду је и да ље ве ли ка од го вор ност у по гле ду оце не из ве-
де них до ка за. О то ме све до чи не ко ли ко за кон ских од ре да ба: а) суд је ду жан да 
не при стра сно оце ни из ве де не до ка зе и да на осно ву њих са јед на ком па жњом 
утвр ди чи ње ни це ко је те ре те или иду у ко рист окри вље ном (чл. 16, ст. 2 ЗКП); 
б) из ве де не до ка зе ко ји су од зна ча ја за до но ше ње суд ске од лу ке, суд оце њује 
по сло бод ном су диј ском уве ре њу (чл. 16, ст. 3 ЗКП); в) пре су ду или ре ше ње 
ко је од го ва ра пре су ди, суд мо же за сно ва ти са мо на чи ње ни ца ма у чи ју из-
ве сност је уве рен (чл. 16, ст. 4 ЗКП); г) из ве сност је за кљу чак о не сум њи вом 
по сто ја њу или не по сто ја њу чи ње ни ца, за сно ван на објек тив ним ме ри ли ма 
ра су ђи ва ња (чл. 2, ст. 1, тач. 20 ЗКП); д) суд је ду жан да на осно ву са ве сне 
оце не сва ког до ка за по је ди нач но и у ве зи са оста лим до ка зи ма, из ве де за-
кљу чак о из ве сно сти по сто ја ња од ре ђе них чи ње ни ца (чл. 419, ст. 2 ЗКП). 

Из све га на ве де ног про из ла зи да се на че ло не по сред но сти оправ да ва 
раз ло зи ма до брог су ђе ња,33 од но сно да је оно у функ ци ји утвр ђи ва ња исти-
не у кри вич ном по ступ ку.34 По ста вља се пи та ње да ли нам је на че ло не по-
сред но сти и да ље по треб но, ако зна мо да не ка са вре ме на про це сна за ко но-
дав ства ви ше не про кла му ју на че ло (ма те ри јал не) исти не, као што је нпр. 
слу чај у на шем пра ву и пра ву Бо сне и Хер це го ви не. На ово пи та ње тре ба 
да ти по зи ти ван од го вор. Пре све га, то што за ко ник ви ше не по ми ње ду жност 
су да и дру гих др жав них ор га на да исти ни то и пот пу но утвр ди чи ње ни це 
ко је су од ва жно сти за до но ше ње за ко ни те од лу ке,35 не зна чи да је сва ка те жња 
ка исти ни про те ра на из кри вич ног по ступ ка. У том сми слу не ки ау то ри го-
во ре о ли ми ти ра ном на че лу исти не.36 Осим то га, по ста вља се пи та ње ка ко 
се уоп ште мо же за ми сли ти кри вич ни по сту пак у ко јем би суд и дру ги др жав-
ни ор га ни има ли не ку дру гу ду жност у по гле ду утвр ђи ва ња чи ње ни ца.37 
Дру гим ре чи ма, да би кри вич ни по сту пак мо гао да оства ри сво ју свр ху 
(пра вил на при ме на кри вич ног ма те ри јал ног пра ва), он мо ра да бу де уре ђен 
та ко да у ње му мо же да се оства ри на че ло исти не, ко је из ра жа ва и је дан од 
дру штве но при хва тљи вих ци ље ва кри вич ног по ступ ка.38 Зах тев да се од лу-
ке у кри вич ном по ступ ку мо гу до но си ти са мо на осно ву исти ни то утвр ђе них 
чи ње ни ца, та ко је при ро дан да га не тре ба по себ но оправ да ва ти.39 И не ки 

33 М. Gru bač (2009), 208.
34 V. Bayer (1982), 206; Haj ri ja Si jer čić-Čo lić, Kri vič no pro ce sno pra vo, knji ga I, Kri vič no-

pro ce sni su bjek ti i kri vič no pro ce sne rad nje, Sa ra je vo 2017, 108.
35 Као што је то би ло про пи са но у чл. 17. ЗКП из 2001 (Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 70/01 

и 68/02 и Слу жбе ни гла сник СР, бр.58/04, 85/05, 85/05 – др. за кон, 115/05, 49/07, 20/09 – др. 
за кон, 72/09 и 76/10).

36 М. Шку лић (2014), 83-86.
37 H. Si jer čić – Čo lić (2017), 98.
38 Ibid.
39 V. Bayer (1982), 168.
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дру ги ау то ри ис ти чу да не по сто ји ни је дан оправ дан и ра зу ман раз лог да се 
осу ди не ви но ли це, а да ствар ни кри вац из бег не за слу же ну осу ду.40

2. На ме ће се пи та ње ка ко на че ло не по сред но сти до при но си утвр ђи ва њу 
исти не у кри вич ном по ступ ку, а ти ме и ква ли тет ни јој суд ској од лу ци. У том 
сми слу ка же се да сва ки по сред ник у са зна ва њу чи ње ни ца, као и про тек 
вре ме на, уда ља ва ју су ди ју од исти не.41 

а) Иа ко суд при ли ком оце не до ка за ни је ве зан за кон ским пра ви ли ма, 
он је ве зан за ко ни ма људ ског ми шље ња и пра ви ли ма пси хо ло ги је. Је дан од 
ва жних кри те ри ју ма за оце ну ве ро до стој но сти ис ка за је и пси хо ло шка ана-
ли за ис ка за и ње го вог да ва о ца.42 Упра во у овом кон тек сту зна чај но нам је 
на че ло не по сред но сти, јер оно омо гу ћа ва су ду не са мо ло гич ку, већ и психо-
ло шку оце ну до ка за, за хва љу ју ћи не по сред ном кон так ту су де ћег су да са стран-
ка ма и са до ка зним сред стви ма, ко ји омо гу ћа ва сти ца ње не по сред них чул них 
ути са ка при ли ком рас пра вља ња и из во ђе ња до ка за. То је ве о ма ва жно јер 
људ ска ко му ни ка ци ја мо же по чи ва ти на сим бо ли ма и сиг на ли ма.43 Нај ва-
жни ји сим бол је је зик, од но сно го вор, ко ји на мер но ко ри сти мо да би смо дру-
ги ма са оп шти ли не ку по ру ку. Ме ђу тим, сиг на ли се не про из во де на мер но, 
већ се ја вља ју као спон та на екс пре си ја не ког ста ња или не ке од ли ке ор га-
ни зма.44 Сиг на ли се ода ши љу кроз тзв. не вер бал ну ко му ни ка ци ју, ко ја је 
глав ни ка нал за из ра жа ва ње и пре но ше ње афек тив но-емо тив них по ру ка. 
Не вер бал ни зна ко ви су че сто сна жни је сред ство са оп шта ва ња од ре чи, јер 
су ма ње кон тро ли са ни и јер се њи ма че сто вер бал но из ра жа ва ње по ја ча ва, 
до пу ња ва или ме ња.45 Ис ти че се да ма ње од 10 % ко му ни ка ци је из ме ђу две 
осо бе чи не ре чи.46 Не вер бал на ко му ни ка ци ја мо же би ти па ра лин гви стич ка 
и екс тра лин гви стич ка.47 Па ра лин гви стич ки зна ко ви су нпр. бр зи на, ви си на 
и гла сност из го ва ра ња а екс тра лин гви стич ки сиг на ли су нпр. ми ми ка и ге-
сти ку ла ци ја.48 На уч но об ја шње ње тзв. симп то мат ске сли ке ис пи та ни ка по-
чи ва на то ме што он при ли ком са слу ша ња мо же про ла зи ти кроз три раз личи-
та пси хо ло шка про це са: емо ци о нал ни, ког ни тив ни и про цес кон тро ле по на-
ша ња, ко ји мо гу ути ца ти на го вор ње го вог те ла.49 Та ко нпр. осе ћа ње кри ви це 

40 M. Gru bač (2009), 254.
41 В. Ђур ђић (2012), 84.
42 На та ша Де лић, Пси хо ло ги ја по је ди них уче сни ка у кри вич ном по ступ ку, Бе о град 2003, 79.
43 Ni ko la Rot, Zna ko vi i zna če nja, Be o grad 1982, 9.
44 Ibid., 13-14; Vid Peč jak, Psi ho lo gi ja sa zna va nja, Sa ra je vo 1981, 429.
45 N. Rot, 89.
46 Зу лав ски и Ви клан дер, нав. пре ма Не над Ми лић, „Симп то мат ска сли ка осум њи че-

ног то ком про це са са слу ша ња“, Без бед ност 2/2005, 266.
47 N. Rot, 90.
48 Ви ше о то ме Сне жа на Бр кић, Кри ми на ли стич ка пси хо ло ги ја, Но ви Сад 2020, 145 и да ље.
49 Та ко Vrij, нав. пре ма Ва лен ти на Ба ић, „Де тек то ва ње ла га ња на осно ву по сма тра ња 

не вер бал ног по на ша ња“, Без бед ност 1/2011, 29.
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мо же до ве сти до из бе га ва ња по гле да а осе ћа ње стра ха до по ра ста бро ја по-
кре та ру ку, пр сти ју, но гу, сто па ла, ве ћег бро ја па у за у го во ру, по шта па ли ца, 
гре ша ка у го во ру, за пли та ња је зи ка, пи ску та вог гла са, итд.50 Да ва ње ла жног 
ис ка за до во ди до по ве ћа ног ког ни тив ног оп те ре ће ња, ко је мо же ре зул ти ра ти 
че шћим гре шка ма у го во ру, по шта па ли ца ма, че шћим и ду жим па у за ма, сма-
ње њем по кре та ру ку и но гу, ве ћим из бе га ва њем по гле да у очи, итд. Ка ко се 
по сред но из во ђе ње до ка за за сни ва на чи та њу ра ни јег за пи сни ка, та да суд 
мо же да оба ви са мо ло гич ку, али не и пси хо ло шку оце ну до ка за, чи ме се 
ума њу је мо гућ ност за утвр ђи ва ње ствар ног ста ња ства ри.

У овом кон тек сту тре ба на по ме ну ти да се на че ло не по сред но сти не од-
но си са мо на су бјек тив на до ка зна сред ства, не го и на ма те ри јал не до ка зе, у 
ко је суд та ко ђе тре ба да има не по сре дан увид.51 Та ко се нпр. ис ти че да не по-
сред ност тре ба обез бе ди ти и при до ка зи ва њу ис пра ва ма.52 Bayer ис ти че да 
би по сред на оце на та квих до ка за по сто ја ла он да ка да би се су ду мо гао под-
не ти као до каз и пре пис ис пра ве, иа ко би би ло мо гу ће ње но при ба вља ње у 
ори ги на лу.53 Уста но вље њем на че ла не по сред но сти за ко но да вац у ства ри 
при хва та нај де ло твор ни ји на чин на ко ји љу ди функ ци о ни шу у сва ко днев ном 
жи во ту ка да при ку пља ју ин фор ма ци је, ис тра жу ју, тра га ју за исти ном и до-
ла зе до не ке од лу ке.54

б) Осим то га, по сред но из ве де ни до ка зи не мо гу увек обез бе ди ти њи-
хо ву ва ља ну оце ну за то што за пи сни ци о ис ка зи ма ра ни је са слу ша них/ис-
пи та них ли ца не при ка зу ју увек вер но са др жи ну њи хо вог ис ка за, нпр. због 
не струч но сти или не са ве сно сти слу жбе ног ли ца ко је је са чи ни ло те за пи-
сни ке.55 Под се ћа мо да се пре ма чл. 233, ст. 2 ЗКП у за пи сник бе ле жи са мо 
бит на са др жи на да тих ис ка за и из ја ва у об ли ку при по ве да ња, та ко да по сто ји 
ри зик да су ди ја про пу сти да за пи снич ки кон ста ту је не ки де таљ ис ка за или 
да га не кон ста ту је вер но у за пи сни ку. Осим то га, мо же се де си ти да су ди ја 
не уне се не ки ис каз у за пи сник, за то што га у вре ме са слу ша ња/ис пи ти ва ња 
ни је сма трао бит ним, а да се у ка сни јем то ку по ступ ка тај ис каз ипак по ка-
же бит ним. Нпр. окри вље ни је при ли ком пр вог са слу ша ња из ја вио да је на 
ме сту до га ђа ја ви део не ку књи гу. Тај ње гов ис каз ни је унет у за пи сник, јер 
ни је сма тран бит ним. Ме ђу тим, у ка сни јем то ку по ступ ка окри вље ни не ги ра 
да је био на ме сту до га ђа ја и ну ди до каз за свој али би. Да је у ра ни ји за пи сник 

50 Мarina Aj du ko vić, Oda bra ne te me iz sud ske psi ho lo gi je – psi ho lo gi ja sve do če nja i is ka-
za, Za greb 2007, 57-59.

51 М. Шку лић (2014), 65; Z. Si mić – Je kić, 148. Та ко ђе се ука зу је и на ва жност не по сред-
ног уви да су да у пред мет уви ђа ја (М. Di ka, 908).

52 Ч. Сте ва но вић, В. Ђур ђић, 85. 
53 V. Bayer (1982), 196..
54 Franz Klein, нав. пре ма М. Di ka, 901.
55 V. Bayer (1982), 205.
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би ла уне та из ја ва окри вље ног да је на ме сту до га ђа ја ви део од ре ђе ну књи гу 
и ако би не спор но би ло утвр ђе но да се та књи га та мо на ла зи ла и да окри-
вље ни не би мо гао за то зна ти да ни је био на ме сту до га ђа ја, ње гов ис каз о 
али би ју би пао у во ду и ла ко би се утвр ди ло ње го во учи ни ла штво. Ова ко, 
оп ту жба се на ла зи у не у год ном по ло жа ју да мо ра по би ја ти до ка зе али би ја. 
Мо же се де си ти да због та квог не до стат ка у за пи сни ку ствар ни учи ни лац 
бу де осло бо ђен оп ту жбе за те шко кри вич но де ло.56 

Та ко ђе, тре ба има ти у ви ду да се не кад не ки ис каз мо же пра вил но раз-
у ме ти тек ка да се зна на ко је пи та ње је дат та кав од го вор. Ме ђу тим, то не ће 
увек би ти мо гу ће, с об зи ром на то да се пи та ња по пра ви лу не уно се у за пи-
сник, осим ако је то по треб но да се раз у ме од го вор (чл. 233, ст. 2 ЗКП), а 
су ди ја у да том тре нут ку у том по гле ду мо же има ти по гре шну про це ну. 

в) Тре ћа пред ност на че ла не по сред но сти огле да се у мо гућ но сти на-
кнад ног по ста вља ња пи та ња у скла ду са спо знај ним по тре ба ма ис пи ти ва ча, 
тј. су да и стра на ка, што је по треб но ако се по ка же да ра ни ја ис пи ти ва ња 
ни су би ла тач на или пот пу на.57 Ов де се не мо ра увек ра ди ти о то ме да је 
ор ган ко ји је ра ни је ис пи ти вао/са слу ша вао не ко ли це не мар но ура дио свој 
по сао, не го о то ме да су тек на глав ном пре тре су од ре ђе не окол но сти по ста-
ле ре ле вант не, због про ме не до ка зне си ту а ци је на глав ном пре тре су. То је 
на ро чи то ва жно за оства ре ње на че ла кон тра дик тор но сти, ка ко би се стран-
ци, ко ја у ра ни јој фа зи по ступ ка ни је има ла мо гућ ност да под врг не ис пи ти-
ва њу не ког све до ка или ве шта ка, да ла та ква при ли ка (чл. 6, ст. 3, тач. д) ЕК). 
Кад те мо гућ но сти не би би ло, суд би био ве зан за до ка зни ма те ри јал ко ји 
је при ку пио не ко дру ги, што би ума њи ло ње го ву не при стра сност, а стран-
ка ма мо гућ ност кон тра дик тор ног рас пра вља ња.58 Ипак, тре ба на по ме ну ти 
да је мо гу ћа и обр ну та си ту а ци ја: да је ра ни је са ста вљен за пи сник о ис ка зу 
не ког ли ца по у зда ни ји из вор ин фор ма ци ја, на ро чи то ако је све док у ме ђу-
вре ме ну за бо ра вио пре те жни део до га ђа ја или је на ње га не ко ути цао да 
про ме ни свој ис каз. У та квим слу ча је ви ма не по сред но из во ђе ње до ка за тре-
ба на док на ди ти по сред ним, тј. чи та њем за пи сни ка.59

5.1.2. На че ло не по сред но сти је и у функ ци ји кон цеп та  
пра вич ног су ђе ња

1. На пред на ве де но схва та ње о зна ча ју на че ла не по сред но сти за утвр-
ђи ва ње исти не у по ступ ку ка рак те ри стич но је за ме шо ви ти европ ско кон ти-
нен тал ни мо дел кри вич ног по ступ ка, у ко ме суд по пра ви лу има до ми нант ну 

56 При мер пре у зет од V. Bayera (1982), 207.
57 V. Bayer (1982), 206; D. Kra pac (2010), 110.
58 D. Kra pac (2010), 110.
59 Ibid.
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уло гу у до ка зном по ступ ку, сно си од го вор ност за утвр ђе но чи ње нич но ста-
ње и ду жан је да ис тра жу је ма те ри јал ну исти ну. Ме ђу тим, у адвер зи јал ним 
по ступ ци ма ан гло сак сон ског ти па, где је суд до ка зно па си ви зи ран, пре о вла-
ђу је став да не по сто ји та ква ма те ри јал на, објек тив на или он то ло шка исти на 
ко ју би мо гао да утвр ди не у трал ни тре ћи су бјект ко ји ни је стран ка у по ступ-
ку, јер не у трал ност са ма по се би не мо же би ти по стиг ну та, због че га је на-
ста ло на че ло тзв. ин тер пре та тив не исти не.60 По ме ну та раз ли ка у по и ма њу 
исти не у ова два прав на си сте ма мо же се об ја сни ти и ти ме што је ду ги низ 
го ди на при мар ни циљ у кон ти нен тал ним за ко но дав стви ма био про на ла же-
ње исти не, док се у ан гло сак сон ском мо де лу огле дао у ре ша ва њу кри вич ног 
кон флик та.61 

Ме ђу тим, на че ло не по сред но сти је још зна чај ни је у адвер зи јал ним по-
ступ ци ма ан гло сак сон ског ти па, у ко ји ма је до ка зна ини ци ја ти ва у ру ка ма 
стра на ка. Ту се оно сма тра са став ним еле мен том кон цеп та пра вич ног по ступ-
ка, чи ја „пра вич ност“ се пр вен стве но по сма тра из ви зу ре стра на ка, а не су да.62 
На и ме, на че ло не по сред но сти се не сма тра сред ством ко је се уста но вља ва у 
ин те ре су су да да пра вил но утвр ди чи ње нич но ста ње, већ у ин те ре су стра-
на ка, ко ји ма тре ба обез бе ди ти рав но прав ност у по ступ ку. За то се ис ти че да 
на че ло не по сред но сти, за јед но са на че лом кон тра дик тор но сти и усме но сти, 
пред ста вља па ра диг му пра вич ног по ступ ка.63 Осим то га, мо гу се уо чи ти 
још две раз ли ке из ме ђу на че ла не по сред но сти ан гло сак сон ског и европ ско-
кон ти нен тал ног ти па. Не по сред ност адвер зи јал них по сту па ка на глав ном 
пре тре су спро ве де на је го то во ап со лут но, док у ме шо ви тим по ступ ци ма 
по сто је ње го ва број на огра ни че ња. Нај зад, у чи сто аку за тор ским по ступ ци-
ма не по сред ност је за сту пље на и у по ступ ку упу ћи ва ња пред суд (pre li mi nary 
en qu iry, pre li mi nary he a ring), док ме шо ви ти по ступ ци од у ста ју од тог на че ла 
у прет ход ном ста ди ју му.64 По сту пак упу ћи ва ња пред суд пред ста вља об лик 
кон тро ле осно ва но сти из во ђе ња окри вље ног на глав ни пре трес, ко ји за раз-
ли ку од ро ман ско-гер ман ских пра ва, не сле ди, већ прет хо ди по ди за њу оп-
ту жног ак та. До ду ше, и ан гло сак сон ски мо дел по ступ ка у по след ње вре ме 
по ка зу је тен ден ци ју од у ста ја ња од не по сред ног из во ђе ња до ка за у том де лу 
по ступ ка, што је не ки ма по вод за из во ђе ње за кључ ка о ње го вом при бли жа-
ва њу кон ти нен тал ном си сте му.65

60 Вељ ко Ту ра ња нин, Спо ра зум о при зна њу кри вич ног де ла (док тор ска ди сер та ци ја), 
Кра гу је вац 2016, 48.

61 Ibid.
62 V. Ba jo vić (2020), 18.
63 S. Trec hsel, 293.
64 Сне жа на Ци глер, „На че ла не по сред но сти и усме но сти у упро шће ним про це сним 

фор ма ма“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 1-3/1997, 172.
65 S. Br kić,(2004), 235.
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2. Са аспек та им пе ра ти ва за пра вич ним су ђе њем на че ло не по сред но сти 
мо же да бу де ре а фир ми са но и у са вре ме ним ме шо ви тим по ступ ци ма европ-
ско кон ти нен тал ног ти па, ко је у по след ње вре ме ка рак те ри ше тен ден ци ја 
уки да ња на че ла ма те ри јал не исти не и про мо ви са ње до ка зне ини ци ја ти ве 
стра на ка.66 У скла ду са но ви јим ре форм ским по те зи ма за ко но дав ца, уо ча-
ва ју се и не ке про ме не на чи сто те о риј ском пла ну. Пр ва про ме на огле да се 
у те о риј ској и уџ бе нич кој об ра ди кон цеп та пра вич ног по ступ ка, што до 
са да ни је био слу чај.67 Раз ли ка је са мо у то ме што ве ћи на ау то ра пра вич но 
су ђе ње по ди же на ранг про це сног на че ла,68 док га оста ли тре ти ра ју као скуп 
пра ва окри вље ног.69 Та ко ђе, до ла зи и до јед ног те о риј ског обр та у озна ча ва њу 
вр хов ног про це сног на че ла ко ме би тре ба ла да бу ду под ре ђе на сва оста ла 
на че ла. И док се ра ни је та квим сто жер ним на че лом сма тра ло на че ло ма те-
ри јал не исти не,70 да нас се све ви ше као та кво озна ча ва на че ло пра вич ног 
су ђе ња.71 Та квом ста ту су на че ла пра вич ног су ђе ња до при но се два раз ло га: 
с јед не стра не, оно склад но уоб ли ча ва деј ство свих дру гих кри вич но про це-
сних на че ла у функ ци ји пра вич ног ре ша ва ња кри вич не ства ри; с дру ге стра не, 
оно има ве о ма из ра жен етич ки ка рак тер.72 Ин те ре сан тан при ступ овој те ми 
има Ра ду ло вић, ко ји об је ди њу је на че ло исти не и пра вич но сти у јед но на че ло, 
кон ста ту ју ћи да је на че ло исти не за др жа но у цр но гор ском ЗКП као вр хов но 
на че ло, али да је по ја ча но на че лом пра вич но сти по ступ ка.73 3. Пра во на пра-
вич но су ђе ње про кла мо ва но је и у чл. 32 на шег Уста ва.74 ЗКП не ре гу ли ше 
екс пли цит но ово сло же но пра во, осим у од ред би чл. 1, где се по ми ње пра вич-
но спро ве ден по сту пак. Не сум њи во је, ме ђу тим, да наш ЗКП одав но по зна је 
еле мен те пра ва на пра вич но су ђе ње. Tиме се не до во ди у пи та ње овај ме ђу-
на род но прав ни стан дард, ко ји оба ве зу је ка ко за ко но дав ца, та ко и ор га не 
по ступ ка. 

66 Пре глед но ви јих за кон ских ре ше ња у том прав цу у зе мља ма у окру же њу вид. код 
Haj ri je Si jer čić-Čo lić, „Na če lo ma te ri jal ne isti ne u kri vič nom po stup ku”, RKK 3/2012, 103 и да ље.

67 Та ко нпр. у де ли ма ста ри јих пи са ца, као што су Б. Мар ко вић, М. До ленц, Т. Жи ва-
но вић, Т. Ва си ље вић, В. Ба у ер, Д. Ди ми три је вић, Ч. Сте ва но вић, З. Си мић-Је кић не ма ни-
ка квог по ме на о пра вич ном во ђе њу по ступ ка као по себ ном пра ву окри вље ног или као 
про це сном на че лу. Ин те ре сант но је да од са вре ме них ау то ра тај кон цепт не по ми ње је ди но 
С. Бе ја то вић.

68 Та ко нпр. V. Đur đić, „Na če lo pra vič nog po stup ka”, RKK 3/2006, 67; С. Кне же вић, 221; 
М. Шку лић (2014), 86; М. Шку лић, Т. Бу гар ски, 138; D. Ra du lo vić, 63; H. Si jer čić-Čo lić (2017), 
113; G. To ma še vić, 207.

69 M. Gru bač (2009), 174; M. Si mo vić, 28; С. Бр кић (2014), 128.
70 Та ко нпр. М. До ленц, 47; Б. Мар ко вић, 196. 
71 Та ко М. Шку лић, 86; D. Kra pac, 79; G. To ma še vić, 210; Н. Ма тов ски, Г. Ла же тик-Бу-

жа ров ска, Г. Ка лај џи ев, 55.
72 М. Шку лић, 86-87.
73 D. Ra du lo vić, 63.
74 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/06.
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Кон цепт пра вич ног су ђе ња пре у зет је из аме рич ког пра ва, али у на шој 
прав ној на у ци још ни је пре ци зно од ре ђен на је дан оп ште при хва ће ни на чин. 
Сви се сла жу да је у пи та њу је дан сло жен по јам ко ји се са сто ји из ви ше пра-
во суд но-ор га ни за ци о них и про це сно прав них на че ла или пра ва. Ме ђу тим, 
не ма са гла сно сти по пи та њу ко ји су еле мен ти тог пој ма. Ипак, не спор но је 
да тре ба раз ли ко ва ти оп ште и по себ не еле мен те пра вич ног по ступ ка. Оп шти 
еле мен ти од но се се на све вр сте суд ских по сту па ка, а по себ ни са мо на кри-
вич ни по сту пак. Ми ће мо се ов де украт ко освр ну ти са мо на два еле мен та 
кон цеп та пра вич ног по ступ ка, ко ја мо гу би ти у функ ци ји на че ла не по сред-
но сти а ко ја про из ла зе из чл. 6 ЕК.

а) Је дан од оп штих еле ме на та пра вич ног су ђе ња зах те ва да се стран ка-
ма омо гу ћи да бу ду при сут не у по ступ ку, као и да бу ду са слу ша не пре доно-
ше ња од лу ке, чи ме се из ра жа ва на че ло кон тра дик тор но сти.75 То зна чи да суд 
мо ра омо гу ћи ти стран ка ма да из не су сво је чи ње нич не и прав не тврд ње и да 
се из ја сне о чи ње нич ним и прав ним на во ди ма про тив стран ке, због че га се 
го во ри да кри вич ни по сту пак мо ра би ти спе ци фич но струк ту и ран и спро-
ве ден на „стра нач ки на чин“.76 Иа ко пра во да се при су ству је су ђе њу ни је 
из ри чи то на ве де но у ЕК, Европ ски суд за људ ска пра ва је на ста но ви шту да 
је циљ и свр ха чл. 6 ЕК да осо ба оп ту же на за кри вич но де ло има пра во да 
уче ству је у суд ској рас пра ви.77 То је са свим у ду ху на че ла не по сред но сти, с 
об зи ром на то да оно зах те ва не по сре дан кон такт су да са стран ка ма.

б) У те сној ве зи са на че лом не по сред но сти је и је дан од по себ них еле-
ме на та кон цеп та пра вич ног по ступ ка, ко ји се огле да у пра ву оп ту же ног да 
ис пи ту је све до ке оп ту жбе или да по стиг не да се они ис пи та ју и да се обез-
бе ди при су ство и са слу ша ње све до ка од бра не под истим усло ви ма ко ји ва же 
за све до ке оп ту жбе. Ода тле та ко ђе про из ла зи да чи тав до ка зни по сту пак 
мо ра да се од ви ја у при су ству стра на ка, од но сно окри вље ног, на усме ном 
ро чи шту и у кон тра дик тор ном по ступ ку.78 Европ ски суд за људ ска пра ва је 
до след но утвр ђи вао кр ше ње овог чла на ЕК ка да су пре су де би ле до но ше не 
на осно ву све до че ња ано ним них све до ка ко ји ни су би ли до ступ ни ис пи тива-
њу од бра не на глав ном пре тре су.79 У том по гле ду на ро чи то је зна ча јан слу-
чај Ко стов ски про тив Хо лан ди је. Ко стов ски је осу ђен за пљач ку ис кљу чи во 
на осно ву ис ка за два ано ним на све до ка ко ја су да та у прет кри вич ном, од но-

75 D. Kra pac (2010), 148.
76 Ibid., 149.
77 Fond za hu ma ni tar no pra vo, Pra vič no su đe nje – pri ruč nik, Be o grad 2001, 142. Вид. и 

ЕCHR, Co loz za i Ru bi nat, 12.02.1985, 89 Se ri es A 14, par. 27; Ma ti ja še vić-Ob ra do vić Je le na, Su-
bo tin Ma ja, „Na če lo kon tra dik tor no sti kao opšti ele ment pra va na pra vi čan po stu pak u prak si 
kri vič nog su da Sr bi je i Evrop skog su da za ljud ska pra va”, Pra vo – te o ri ja i prak sa 1-2/2020, 37.

78 Alek san dar Jak šić, Evrop ska kon ven ci ja o ljud skim pra vi ma – ko men tar, Be o grad 2006, 199.
79 Don na Go mien (Го ми ен), Kra tak vo dič kroz Evrop sku kon ven ci ju o ljud skim pra vi ma, 

Be o grad 1994, 37. 
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сно ис тра жном по ступ ку. Ни је дан од њих ни је са слу шан на глав ном пре тре-
су, та ко да окри вље ни и ње гов бра ни лац ни су мо гли да их ис пи ту ју, чи ме је 
би ла учи ње на по вре да чл. 6 ЕК, од но сно пра ва на пра вич но су ђе ње.80 

5.1.3. За вр шни осврт на ин стру мен тал ни ка рак тер  
на че ла не по сред но сти

1. Из гор њих раз ма тра ња про из ла зи да је на че ло не по сред но сти у функ-
ци ји оства ри ва ња чи та вог ни за дру гих про це сних на че ла: на че ла сло бод не 
оце не до ка за, на че ла исти не, кон цеп та/на че ла пра вич ног су ђе ња и свих оних 
на че ла ко је оно под ра зу ме ва, као што су на че ло кон тра дик тор но сти, усме-
но сти и јав но сти. На че ло не по сред но сти та ко ђе мо же пред ста вља ти до бру 
осно ву за спро во ђе ње на че ла су зби ја ња про це сних зло у по тре ба и на че ла 
по мо ћи не у кој стран ци.81 Не ки ау то ри на во де да је зна чај овог на че ла и у 
то ме да обез бе ди уште де у ра ду, вре ме ну и тро шко ви ма.82 На су прот то ме, 
ми сма тра мо да ин си сти ра ње на на че лу не по сред но сти по пра ви лу иде на 
ште ту на че ла про це сне еко но ми је, осим оног сег мен та не по сред но сти ко ји 
се огле да у зах те ву за кон ти ну и те том и кон цен тра ци јом про це сних рад њи. 
На и ме, стрикт на при ме на пер со нал ног сег мен та на че ла не по сред но сти под-
ра зу ме ва ла би да сва ки пут кад се про ме ни са став ве ћа, глав ни пре трес тре ба 
да иде ис по чет ка, што ни ка ко не ште ди ни рад, ни вре ме, ни тро шко ве. 
Упра во са ци љем по сти за ња ве ћег сте пе на еко но мич но сти кри вич ног по-
ступ ка, са вре ме на за ко но дав ства уста но вља ва ју зна тан број од сту па ња од 
на че ла не по сред но сти.

2. Да кле, на че ло не по сред но сти уста но вља ва се у ин те ре су свих основ-
них про це сних су бје ка та. Исти на ни је са мо она прав на вред ност ко јој те жи 
суд. Утвр ђи ва ње исти не у по ступ ку је и у ин те ре су стра на ка, осим мо жда 
окри вље ног у не ким слу ча је ви ма у ко ји ма се он тру ди да објек тив не до гађа је 
при ка же дру га чи јим не го што су се де си ли у ствар но сти. И обр ну то, кон цепт 
пра вич ног су ђе ња ни је са мо у функ ци ји за шти те ин те ре са стра на ка, већ је 
исто вре ме но и у ин те ре су су да, јер би во ђе ње пра вич ног по ступ ка тре ба ло 
да омо гу ћи и до но ше ње ква ли тет ни је суд ске од лу ке. И та ко се вр ти мо у 
круг: ва ља на мо же би ти са мо она од лу ка су да ко ја по чи ва на пра вил но и 
пот пу но утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу и пра вил ној при ме ни за ко на (ма те-
ри јал ног и про це сног), а ти се ци ље ви нај бо ље мо гу оства ри ти у усло ви ма 
пу не кон тра дик тор но сти, усме но сти и јав но сти. 

80 EC HR, Ko stov ski, 20.11.1989, Se ri es A 166, par. 39. Слич но и EC HR, Win disch про тив 
Ау стри је, 27.09.1990, Se ri es A 186, par. 26; EC HR, Schatschaschwi li про тив Не мач ке, 2015, 
9154, par. 10.

81 Та ко M. Di ka, 902.
82 Та ко Г. Стан ко вић (2010), 8.
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Ка ко су на ве де ни про це сни ци ље ви у ве ћој или ма њој ме ри при сут ни 
и у европ ско кон ти нен тал ном и у ан гло сак со на ском пра ву, им пе ра тив не по-
сред но сти се на ме ће у оба ова ве ли ка прав на си сте ма, до ду ше у не јед на ком 
сте пе ну.

5.2. Сло же ност на че ла не по сред но сти и ње го ве вр сте,  
од но сно сег мен ти

На че ло не по сред но сти спа да у ред сло же них про це сних на че ла, ко ја 
мо же мо раз ло жи ти на не ко ли ко сег ме на та, с об зи ром на то да по сто је раз-
ли чи ти ме ха ни зми за ње го во ожи во тво ре ње. У том сми слу не ки ау то ри 
го во ре и о раз ли чи тим вр ста ма на че ла не по сред но сти. Ми по др жа ва мо са мо 
гло бал ну по де лу на фор мал ну не по сред ност (не по сред ност у ужем сми слу) 
и ма те ри јал ну не по сред ност (не по сред ност у ши рем сми слу),83 бу ду ћи да 
оне по чи ва ју на пот пу но дру га чи јим при сту пи ма обез бе ђи ва њу не по сред-
но сти у по ступ ку. При то ме се и у те о ри ји и у за ко но дав ству мно го че шће 
ува жа ва са мо фор мал на не по сред ност, од но сно по је ди ни ње ни аспек ти, 
не за ви сно од то га да ли се она и у тер ми но ло шком сми слу из два ја као по себ-
на ка те го ри ја. У да љем тек сту освр ну ће мо се на те две вр сте не по сред но сти. 
Спо зна ја сло же но сти овог на че ла је та ко ђе ва жна са ста но ви шта раз ма тра ња 
до пу ште но сти по је ди них од сту па ња од ње га.

5.2.1. Фор мал на не по сред ност

Из ме ђу су де ћег су да и из во ра ин фор ма ци ја о прав но ре ле вант ним чи-
ње ни ца ма мо гу се ин тер по ли ра ти две вр сте чи ни ла ца, ко ји мо гу осла би ти 
или уки ну ти на че ло не по сред но сти: то мо же да бу де не ки дру ги су бје кат, 
од но сно ор ган или прост про тек вре ме на. Укла ња њем та квих по сред ни ка 
на по ме ну тој ре ла ци ји, обез бе ђу је се од ре ђе ни сте пен не по сред но сти у по-
ступ ку. На че ло фор мал не не по сред но сти под ра зу ме ва од ре ђе не про це ду-
рал не зах те ве ко ји ма се укла ња ју по ме ну ти по сред ни ци на пу ту до суд ске 
од лу ке. Не ки ау то ри раз ли ку ју по је ди не вр сте фор мал не не по сред но сти, 
нпр. објек тив ну, су бјек тив ну, ствар ну, вре мен ску, итд. При то ме се не ке по-
де ле на че ла не по сред но сти по кла па ју код раз ли чи тих ау то ра, али има ју 
дру га чи је тер ми но ло шке озна ке. С дру ге стра не, по не кад је упо тре бље на 
иста тер ми но ло ги ја, али она под ра зу ме ва раз ли чи ту са др жај ност.

Ми не би смо ишли та ко да ле ко да ди фе рен ци ра мо раз ли чи те вр сте 
фор мал не не по сред но сти, јер нам се чи ни да то мо же на пра ви ти збр ку у 
на шој гла ви и про из ве сти кри ву пре доџ бу у по гле ду (не)по сто ја ња овог на-

83 Та ко D. Kra pac, 108; M. Hus sels (Ху селс), Stra fpro zes srecht, Ber lin – He i del berg 2002, 
112; нав. пре ма Ми лан Шку лић, Кри вич но про це сно пра во, Бе о град 2011, 58.
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че ла, с об зи ром на то да не ма ју све вр сте не по сред но сти под јед нак зна чај. 
Ако у не ком по ступ ку из о ста је је дан аспект не по сред но сти, то не зна чи да 
је ти ме не ги ра но са мо на че ло не по сред но сти, већ са мо то да оно ни је обез-
бе ђе но у свим сег мен ти ма и у пу ном оби му. Уме сто то га, ми ће мо го во ри ти 
о раз ли чи тим сег мен ти ма фор мал не не по сред но сти. Они мо гу би ти струк-
ту рал ни, пер со нал ни и вре мен ски. Пре по зна ва ње по је ди них сег ме на та фор-
мал не не по сред но сти ва жно је из два раз ло га. Пр ви раз лог огле да се у то ме 
што нам то омо гу ћа ва да га на раз ли чи те на чи не и у раз ли чи том сте пе ну до-
зи ра мо, од но сно пре по зна је мо у за ви сно сти од на ших по тре ба и ци ље ва, од 
фа зе кри вич ног по ступ ка, као и од вр сте кри вич но про це сне фор ме. Дру ги 
раз лог је у то ме што нам то де кла ри са ње по по је ди ним сег мен ти ма омо гу-
ћа ва јед но став ни је из ра жа ва ње при ли ком те о риј ске екс пли ка ци је ове про-
бле ма ти ке. 

(а) Струк ту рал ни сег мент на че ла не по сред но сти под ра зу ме ва да суд 
мо же за сно ва ти пре су ду са мо на до ка зи ма ко ји су из ве де ни на глав ном пре-
тре су (чл. 419, ст. 1 ЗКП). Ar gu men tum a con tra rio, то зна чи да се пре су да не 
мо же те ме љи ти на до ка зи ма из ве де ним у фа зи ис тра ге, ни ти на фор мал ним 
и не фор мал ним из во ри ма са зна ња ко ји по ти чу из прет кри вич ног по ступ ка. 
Та ко ђе, ис кљу че на је мо гућ ност за сни ва ња пре су де на до ка зним рад ња ма 
пред у зе тим у не ком дру гом суд ском или управ ном по ступ ку. Овај сег мент 
на зва ли смо струк ту рал ним за то што је код ње га ак це нат на из во ђе њу до-
ка за у фа зи глав ног пре тре са, а де о ба пр о це са на од го ва ра ју ће фа зе и ста ди-
ју ме ти че се струк ту ре са мог кри вич ног по ступ ка. Ов де тре ба има ти у ви ду 
да је глав ни пре трес цен трал на фа за глав ног ста ди ју ма кри вич ног по ступ ка, 
ко ја је ре зер ви са на за до но ше ње пре су де. Оту да је ло ги чан зах тев да се чи-
ње нич на осно ва за суд ску од лу ку фор ми ра у тој ис тој фа зи, ка ко би се из-
бе гло по сред ни штво не ког дру гог функ ци о нал но над ле жног суд ског или 
не суд ског ор га на из не ке ра ни је фа зе кри вич ног по ступ ка или из прет кри-
вич ног по ступ ка, чи ји за пи сни ци би се чи та ли на глав ном пре тре су, уме сто 
не по сред ног из во ђе ња до ка зних и дру гих про це сних рад њи. Не ки ау то ри овај 
сег мент не по сред но сти из два ја ју као по себ ну вр сту не по сред но сти, ко ју 
име ну ју на раз ли чи те на чи не: објек тив на не по сред ност;84 ствар на не по сред-
ност;85 не по сред ност у рас пра вља њу.86

(б) Пер со нал ни сег мен ти на че ла не по сред но сти мо гу се од но си ти на 
две гру пе про це сних су бје ка та: на суд и на стран ке. Овим сег мен ти ма до-
дат но се ја ча на че ло не по сред но сти, ко је је прет ход но уте ме ље но на струк-
ту рал ном сег мен ту. 

84 М. Шку лић (2014), 65.
85 Г. Стан ко вић (2009), 4;
86 M. Di ka, 903.
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Пер со нал ни суд ски сег мент не по сред но сти зах те ва да суд ски ор ган који 
до но си од лу ке на кра ју по ступ ка, бу де у истом са ста ву као суд ко ји је уче-
ство вао у до ка зном по ступ ку. То се обез бе ђу је на чел ним пра ви лом о не за-
мен љи во сти су ди ја у то ку глав ног пре тре са. Стрикт на ре а ли за ци ја на че ла 
не по сред но сти зах те ва ла би да у сва ком слу ча ју од ла га ња глав ног пре тре са, 
на кон че га се про ме нио са став суд ског ве ћа, глав ни пре трес поч не ис по чет ка. 
Не ки дру ги ау то ри из два ја ју овај сег мент не по сред но сти и об ра ђу ју као по-
себ ну вр сту не по сред но сти под раз ли чи тим име ни ма: су бјек тив на не по сред-
ност;87 не по сред ност у рас пра вља њу;88 од но сно пер со нал на не по сред ност.89

Пер со нал ни стра нач ки сег мент на че ла не по сред но сти зах те вао би оба-
ве зно при су ство стра на ка на глав ном пре тре су и омо гу ћа ва ње да оне бу ду 
са слу ша не пре до но ше ња суд ске пре су де. При су ство стра на ка се зах те ва 
ра ди ус по ста вља ња не по сред ног кон так та са су дом и са до ка зним сред стви-
ма, ра ди сти ца ња не по сред них чул них ути са ка, као и ра ди де ло твор ни јег 
обез бе ђи ва ња кон тра дик тор но сти и рав но прав но сти стра на ка у по ступ ку. 
Овај сег мент је на ро чи то ва жан са аспек та пра ва оп ту же ног на пра ви чан 
по сту пак, у ком сми слу се мо же по ста ви ти и пи та ње ле ги тим но сти су ђе ња 
од бе глом и не до шав шем оп ту же ном.

(в) Вре мен ски сег мент на че ла не по сред но сти зах те ва обез бе ђи ва ње 
кон ти ну и те та и кон цен тра ци је про це сних рад њи, ко је би по мо гућ но сти, 
тре ба ло пред у зе ти на јед ном ро чи шту, без ње го вог пре ки да ња и од ла га ња, 
а ако то ни је мо гу ће, на ви ше ро чи шта са што ма њим про те ком вре ме на из-
ме ђу њих. Овај сег мент та ко ђе зах те ва да суд у крат ком ро ку на кон за вр шет-
ка глав ног пре тре са, при сту пи до но ше њу, об ја вљи ва њу и пи сме ној из ра ди 
пре су де. Ка да се не би ин си сти ра ло на вре мен ском фак то ру, чла но ви ве ћа 
би би ли у слич ној си ту а ци ји као и ка да се до ка зи по сред но из во де. Да кле, 
ка да не би би ло бит но ко ли ко је вре ме на про шло из ме ђу два од ло же на глав-
на пре тре са или ка да би суд мо гао бес ко нач но да оду го вла чи са до но ше њем 
и пи сме ном из ра дом пре су де, не по сред ни чул ни ути сци чла но ва суд ског 
ве ћа би из бле де ли, у ком слу ча ју би и они мо ра ли да се осло не на чи та ње 
спи са (са мо са да свог, а не ту ђег), као да су и са ми до ка зи би ли по сред но 
из ве де ни.

На и ме, жи вот но ис ку ство, као и број на пси хо ло шка ис тра жи ва ња го-
во ре нам да је про тек вре ме на је дан од фак то ра ко ји мо же не га тив но да 
ути че на ме мо ри ју. Осим то га, мо же да до ђе до сво је вр сног ис кри вље ња 
пр во бит но за пам ће ног са др жа ја услед тзв. ин тер фе рен ци је, тј. не га тив ног 
ути ца ја на кнад но за пам ће ног до га ђа ја или ин фор ма ци је.90

87 М. Шку лић (2014), 65.
88 M. Di ka, 908.
89 Г. Стан ко вић (2009), 3.
90 Bar tlet (Бар тлет), на ве ден пре ма Ни ко ла Рот, Оп шта пси хо ло ги ја, Бе о град 1976, 119.
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И не ки дру ги ау то ри пре по зна ју зна чај овог сег мен та не по сред но сти и 
об ра ђу ју га као по себ ну вр сту не по сред но сти, ко ју на зи ва ју вре мен ском 
не по сред но шћу.91 Мо жда би био аде ква тан и тер мин кон ти ну ал ни или кон-
ти ну и ра ни аспект не по сред но сти.

5.2.2. Ма те ри јал на не по сред ност
1. Ана ли за до ма ће уџ бе нич ке и дру ге про це сне ли те ра ту ре о овој про-

бле ма ти ци, по ка зу је нам да код нас по сто ји са мо схва та ње не по сред но сти у 
фор мал ном сми слу, ко ја под ра зу ме ва да су де ћи суд у до ка зном по ступ ку не 
сме да пре пу сти из во ђе ње до ка за не ком дру гом те лу и за тим са мо про чи та 
за пи сник ко ји је о том до ка зу са ста ви ло то дру го те ло. До ма ћи ау то ри ни су 
се ба ви ли раз ви ја њем те о ри је ма те ри јал не не по сред но сти, за раз ли ку од 
стра них, на ро чи то не мач ких пи са ца.92 Пре ма уче њу о ма те ри јал ној не по-
сред но сти,93 суд при утвр ђи ва њу чи ње нич ног ста ња тре ба да се ста ви у 
за ми сли во нај те шњи нај не по сред ни ји од нос пре ма чи ње ни ца ма о ко ји ма 
за кљу чу је,94 а у том сми слу по ста вља се и ма те ри јал но – до ка зно пи та ње: 
ко ја би до ка зна сред ства тре ба ло упо тре би ти, а ко ја не би тре ба ло. 

2. У овом кон тек сту мо гло би се по ста ви ти пи та ње да ли је са ста но ви шта 
на че ла не по сред но сти ре ле вант на по де ла на не по сред не и по сред не до ка зе, 
с јед не стра не, као и на ори ги нар не (из вор не) и де ри ва тив не (из ве де не) дока-
зе, с дру ге стра не. Дру гим ре чи ма, ди ску та бил но је да ли се на че ло не по сред-
но сти угро жа ва ко ри шће њем по сред них и де ри ва тив них до ка за. От ку да то 
пи та ње? Оту да што је и по сред ним и де ри ва тив ним до ка зи ма за јед нич ки 
из ве стан по сре ду ју ћи еле мент ко ји до ка зно сред ство де ли од пред ме та до-
ка зи ва ња у пр вом слу ча ју, од но сно од не по сред ног из во ра ин фор ма ци је, у 
дру гом слу ча ју.95 То мо же сни зи ти сте пен њи хо вог до ка зног кре ди би ли те та 
и учи ни ти их не си гур ни јим и ма ње ква ли тет ним до ка зним сред ством.

5.2.2.1. (И)ре ле вант ност по де ле до ка за на не по сред не и по сред не

1. Иа ко у те о ри ји по сто је раз ли чи та по и ма ња раз ли ке из ме ђу не по сред них 
и по сред них до ка за,96 ми сма тра мо ре ле вант ним кри те ри ју мом те по де ле у 

91 M. Di ka, 911; Г. Стан ко вић (2009), 4.
92 Нпр. M. Di ka, 908; D. Kra pac (2010), 108; Fri e drich-Chri stian Schro e der (Шре дер), 

Stra fpro zes srecht, Mun chen 2007, 167; M. Hus sels, 112.
93 M. Di ka ову вр сту не по сред но сти име ну је као не по сред ност до ка зних сред ста ва (M. 

Di ka, 908).
94 Ben nec ke-Be ling, Le hr buch des De uschen Re ichs-Stra fpro zes srechts, Ber lin 1900, 249, 

нав. пре ма Vla di mir Vo di ne lić, Pro ble ma ti ka svje do če nja po ču ve nju, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u 
Ti to gra du 1982/8-9, 54.

95 Та њи хо ва за јед нич ка цр та ве ро ват но до во ди до то га да се у јед ном де лу те о ри је ове 
две вр сте по де ле до ка за за пра во по и сто ве ћу ју. Та ква схва та ња на во ди М. Di ka, 909.

96 Пре глед тих схва та ња да је М. Di ka, 909-910.
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ло гич ком сми слу, вр сту ве зе из ме ђу из во ра са зна ња и пред ме та до ка зи ва ња.97 
Kод не по сред них до ка за ве за из ме ђу из во ра са зна ња и прав но ре ле вант не чи-
ње ни це ко ја је пред мет до ка зи ва ња је ди рект на, док је код по сред них до ка за 
она ин ди рект на. Не по сред ни до ка зи су нпр. ис каз све до ка, ве шта ка и уви ђај, 
док су по сред ни до ка зи ин ди ци је (осно ви по до зре ња).98 Ин ди ци је су чи ње ни-
це ко је ни су пред мет до ка зи ва ња и ко је су утвр ђе не са обе леж јем исти ни то сти, 
а из ко јих се ло гич ким пу тем или на осно ву ис ку ства мо же из ве сти за кљу чак 
о исти ни то сти оних чи ње ни ца ко је је су пред мет до ка зи ва ња, јер јед не са дру-
гим сто је у те сној ло гич кој ве зи.99 Нпр., ако су на из ло гу оби је не про дав ни це 
на ђе ни оти сци пр сти ју не ког ли ца, из то га би се мо гао изве сти за кљу чак да 
би то ли це мо гло би ти учи ни лац про вал не кра ђе. При ли ком до ка зи ва ња ин-
ди ци ја ма суд мо же два пу та да по гре ши: пр ви пут, кад утвр ђу је чи ње ни цу – 
ин ди ци ју и дру ги пут, ка да из ње из во ди за кљу чак о исти ни то сти чи ње ни це 
ко ја је пред мет до ка зи ва ња.100 Не по сред ни и по сред ни до ка зи раз ли ку ју се и 
по њи хо вој спо знај ној ло гич кој вред но сти. У лан цу ло гич ког си ло ги зма, код 
не по сред ног до ка за мо гу ћа је ка те го рич ка кон клу зи ја, док кон клу зи ја код 
по сред ног до ка за мо же би ти са мо хи по те тич ка.101 За то оце на ве ро до стој но-
сти по сред них до ка за зах те ва ве ћи ин те лек ту ал ни на пор и оштро у мље. 

У вре ме ва же ња за кон ске оце не до ка за, и за ко но дав ство и те о ри ја су се 
ви ше ба ви ли овом по де лом до ка за. Ин ди ци је су та да има ле ма њи сте пен до-
ка зног кре ди би ли те та од не по сред них до ка за, та ко да се на њи ма ни су мо гле 
за сни ва ти нај те же ка зне – смрт на ка зна и до жи вот на ро би ја. Да нас, ка да 
ва жи на че ло сло бод не оце не до ка за, ин ди ци је су на чел но из јед на че не са 
не по сред ним до ка зи ма, та ко да ова по де ла до ка за има са мо те о риј ски зна чај. 
Иа ко се у ЗКП уоп ште не по ми њу ин ди ци је као по себ но до ка зно сред ство, 
то не зна чи да се пре су да не мо же за сни ва ти на ин ди ци ја ма, па чак и са мо на 
њи ма, ма да је у овом по след њем слу ча ју ло гич но да то он да бу де је дан чвр сто 
по ве зан и ло гич ки убе дљив ин ди ци о ни ла нац. Упра во из тог раз ло га сма-
тра мо да по де ла до ка за на не по сред не и по сред не не ма ве зе са на че лом не-
по сред но сти у кри вич ном по ступ ку, од но сно да то на че ло не из и ску је ну жно 
осло нац су да са мо на не по сред не до ка зе. Ина че, са свим рет ко се мо гу на ћи 
ау то ри ко ји на ла зе за сход но да се у кон тек сту раз ма тра ња про бле ма ти ке 
на че ла не по сред но сти из ја сне и о евен ту ал ној спо ји во сти тог на че ла са по-
де лом до ка за на не по сред не и по сред не.102 

97 С. Бр кић (2014), 286; М. Шку лић (2014), 173.
98 Та ко и Vla di mir Bayer (Ба јер), Ju go sla ven sko kri vič no pro ce sno pra vo, knji ga dru ga, Za-

greb 1989, 21-22; D. Kra pac, Ne po sred ni i po sred ni do ka zi u kri vič nom po stup ku, Za greb 1982, 23.
99 T. Va si lje vić, 370; M. Gru bač (2009), 294; С. Бр кић (2014), 383.
100 M. Gru bač (2009), 296; С. Бр кић (2014), 384.
101 D. Kra pac (1982), 27.
102 Та ко Бо ди ро га екс пли цит но на во ди да на че ло не по сред но сти не ма ве зе са по де лом 

до ка за на не по сред не и по сред не, бу ду ћи да је не по сред ност у по ступ ку оства ри ва и при 
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5.2.2.2. (И)ре ле вант ност по де ле до ка за на ори ги нар не и де ри ва тив не

1. По де ла до ка за на ори ги нар не и де ри ва тив не је у те сној ве зи са по де лом 
на све до ке оче ви це и тзв. све до ке по чу ве њу103 (te stes de au di tu ali e no; he ar say 
wit ness; Ze u gen von Ho ren sa gen). Раз ли ка је у то ме што пр ви не по сред но чул-
но опа жа ју чи ње ни це ко је су пред мет до ка зи ва ња а дру ги то чи не по сред но.104 
Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду да се де ри ва тив ни до каз у ан гло сак сон ском 
пра ву мо же од но си ти на усме не из ја ве дру гог ли ца, на пи сме на од но сно ис-
пра ве, као и на не вер бал но по на ша ње, док се у кон ти нен тал ном пра ву он 
од но си са мо на усме не из ја ве. Tи до ка зи су про бле ма тич ни из ви ше раз ло га. 
Пре све га, мо гу ће је да су код из вор ног све до ка би ле при сут не не ке по гре шке 
у по је ди ним пси хич ким функ ци ја ма, ко је су зна чај не за да ва ње све доч ког 
ис ка за (опа жа ње, пам ће ње, ми шље ње, ис ка зи ва ње), а ни је ис кљу че на ни мо-
гућ ност да је он де ри ва тив ном све до ку на мер но пре нео не и сти ни те ин фор-
ма ци је, из нај ра зли чи ти јих мо ти ва. Ов де је про блем упра во у то ме што су 
код де ри ва тив них до ка за огра ни че не мо гућ но сти кон тро ле ис ка за из вор ног 
све до ка, нпр. пу тем по ста вља ња пи та ња ко ји ма ће се те сти ра ти ње го ве ког-
ни тив не спо соб но сти и исти но љу би вост.105 За тим, пи та ње је да ли је де ри ва-
тив ни све док до бро чуо, до бро раз у мео, за пам тио и по том вер но пре нео су ду 
ин фор ма ци је до би је не од из вор ног све до ка, при че му и он мо же да има не ки 
мо тив за да ва ње ла жног ис ка за. Да кле, ко ри шће њем де ри ва тив них до ка за 
не ће увек мо ћи да се утвр ди исти на у по ступ ку. Осим то га, они ни су спо јиви 
са пра вом окри вље ног на кон фрон та ци ју са све до ком оп ту жбе, а ти ме ни са 
кон цеп том пра вич ног су ђе ња.

2. Пу но оства ре ње на че ла не по сред но сти зах те ва ло би ува жа ва ње и 
ње го вог ма те ри јал ног (до ка зног) сег мен та, ко ри шће њем са мо ори ги нар них 
до ка зних сред ста ва ко ја, с об зи ром на из вор ин фор ма ци је, мо гу да пру же што 
из вор ни је, а ти ме и ква ли тет ни је по дат ке. Сва ка ко да све док оче ви дац мо же 
успе шни је по мо ћи су ду да утвр ди чи ње нич но ста ње, не го све док по чу ве њу. 
До ка зна сред ства ко ја су нај бли жа до ка зној те ми тре ба због њи хо вог ква ли те та 

ко ри шће њу по сред них до ка за (Ни ко ла Бо ди ро га, „Су жа ва ње на че ла не по сред но сти у пар-
нич ном по ступ ку“, Гла сник АКВ 10/2010, 466).

103 Не ки при ме ћу ју не а де кват ност из ра за „све док по чу ве њу“ и уме сто то га пред ла жу 
из раз „све до ци по чу је њу“ (Mi lan Šku lić, Do mi nant ne ka rak te ri sti ke osnov nih ve li kih kri vič-
no pro ce snih si ste ma i nji hov uti caj na re for mu srp skog kri vič nog po stup ka”, Cri men 2/2013, 181).

104 Уме сна је опа ска да и све док по чу ве њу има не по сред на чул на опа жа ња, али не о 
кри вич ном до га ђа ју, већ о оно ме што је од дру гог ли ца чуо о то ме ка ко се тај до га ђај од и грао, 
од но сно о ван суд ском ис ка зу дру гог ли ца (Vla di mir Vo di ne lić, „Svje dok i nje go ve ka te go ri je”, 
ЈRКК 2/1988, 23).

105 Ви ше о сла бо сти ма де ри ва тив них до ка за вид. код Сне жа не Бр кић, „Све до ци по 
чу ве њу“, у: Те мат ски Збор ник ра до ва Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом 
Европ ске уни је (ур. Бра ни слав Ри сти во је вић), Но ви Сад 2018, књи га VI, 203-222.
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да има ју пр вен ство над до ка зним су ро га ти ма.106 Оту да апел да се за бра ни 
за ме њи ва ње ори ги нар ног до ка за до ка зним су ро га ти ма, ко ји са мо ре про ду-
ку ју чи ње нич ни са др жај не по сред них до ка за.107 Дру гим ре чи ма, из ме ђу 
ви ше до ка зних сред ста ва у од но су на исти пред мет до ка зи ва ња тре ба ода-
бра ти оно ко је је нај бли же чи ње нич ном ста њу и ко је омо гу ћа ва нај по у зда-
ни ји за кљу чак о ње му.108 То нпр. зна чи да су де ћи суд не би смео да за о би ђе 
не по сред но чи та ње ис пра ве ти ме што ће ис пи та ти ње ног ау то ра у свој ству 
све до ка о оно ме што је унео у са др жај ис пра ве, ни ти да ис пи та све до ка по 
чу ве њу уме сто из вор ног све до ка.109

3. На че ло ма те ри јал не не по сред но сти из ра же но је у ан гло сак сон ском 
пра ву у ко ме ва жи «Best evi den ce ru le», по ко ме суд сме да ко ри сти са мо нај-
бо ље и нај по у зда ни је до ка зно сред ство. Дру гим ре чи ма, до ка зни су ро га ти 
тре ба да бу ду ис кљу че ни због сво је на чел но «ма ње вред но сти за до но ше ње 
пре су де».110 За бра на све до ка по чу ве њу (he ar say ru le) у овом пра ву да ти ра из 
XVI ве ка а пре ци зне прав не окви ре је до би ла по чет ком XVI II ве ка.111 Основ-
ни раз лог те за бра не је по што ва ње кон цеп та пра вич ног по ступ ка, у ко ме се 
окри вље ном мо ра обез бе ди ти пра во на кон фрон та ци ју са све до ци ма оп ту жбе. 
На и ме, сма тра се да би ово пра во окри вље ног би ло по вре ђе но ако му се омо-
гу ћи су о че ње са мо са де ри ва тив ним, али не и са ори ги нар ним све до ком. То 
зна чи да из вор ни да ва лац из ја ве ни је до сту пан за уна кр сно ис пи ти ва ње а 
циљ та квог ис пи ти ва ња је да се су прот ној стран ци омо гу ћи да сво јим пита-
њи ма по љу ља кре ди би ли тет ис ка за све до ка из не тог у ди рект ном ис пи ти ва-
њу. Због то га се сма тра да су по да ци до би је ни без уна кр сног ис пи ти ва ња 
не по у зда ни и да не тре ба до пу сти ти да они не га тив но ути чу на од лу ку по-
ро те. Ме ђу тим, на су прот увре же ном ми шље њу, у ан гло сак сон ском пра ву 
по сто ји до ста из у зе та ка од на чел не за бра не све до че ња по чу ве њу.112 Ка ко то 
пра во по чи ва на од ре ђе ним тра ди ци о нал ним и кул тур ним вред но сти ма, 
ни је ре ал но оче ки ва ти не ке ра ди кал ни је ин тер вен ци је на овом пла ну, ма да 
су не ка ма ња пре и спи ти ва ња мо гу ћа.113 

4. Европ ско кон ти нен тал на пра ва по пра ви лу уоп ште не ре гу ли шу 
све до ке по чу ве њу: ни ти их из ри чи то до зво ља ва ју, ни ти их из ри чи то за бра-

106 M. Hus sels, 112.
107 Kla us Gep pert (Ге перт), Der Grund satz der Un mit tel bar ke it im De uschen Straf ver fa hren, 

Ber lin – New York 1979, 128, нав. пре ма V. Vo di ne lić (1982), 54.
108 Be ri slav Pa vi šić, Ko men tar Za ko na o ka zne nom po stup ku, Za greb 2005, 320, нав. пре ма 

Mi o drag M. Si mo vić, Mi le Šik man, Kri vič no prav no re a go va nje na teš ke ob li ke kri mi na li te ta, 
Ba nja Lu ka 2017, 420.

109 D. Kra pac (2010), 108, fn. 40.
110 Gep pert нав. пре ма V. Vo di ne lić (1982), 54.
111 Ha ris Ha li lo vić, Ai da Ca can, Svje dok po ču ve nju i do pu sti vost nje go va is ka za u si ste mu 

ka zne nog po stup ka SAD, Kri mi na li stič ka te o ri ja i prak sa 2016/4, 34.
112 Ibid., 37.
113 С. Бр кић (2018), 222.
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њу ју.114 Из то га се углав ном за кљу чу је да су они до пу ште ни, ма да има и су-
прот них ми шље ња.115 Та ко нпр. Bayer сма тра да и ту по сто ји оп шта за бра на 
ис пи ти ва ња де ри ва тив них све до ка, упра во због то га што се њи хо во ко ри-
шће ње про ти ви на че лу не по сред но сти.116 Европ ски суд за људ ска пра ва је у 
не ким сво јим од лу ка ма стао на ста но ви ште да би од ред бе ЕК о пра вич ном 
су ђе њу би ле ис пра зна га ран ци ја, ако се оп ту же ном не би омо гу ћи ло су о че ње 
са ори ги нар ним све до ком. Пре ко прак се тог су да у европ ско пра во су ђе по сте-
пе но про ди ре за бра на све до ка по чу ве њу, али са мо уко ли ко се она од но си 
на све до ке оп ту жбе, али не и на све до ке од бра не.

У Не мач кој је при хва ће на Гла се ро ва те о ри ја о то ме да се ис пи ти ва њем 
све до ка по чу ве њу не вре ђа на че ло не по сред но сти.117 Ме ђу тим, ако суд за сну-
је пре су ду на ис ка зу све до ка по чу ве њу иа ко је до сту пан из вор ни све док, он 
вре ђа ду жност ра све тља ва ња чи ње ни ца у пред ме ту (Aufklаrungspflicht). Тре-
ба на по ме ну ти да је у не мач ком пра ву про кла мо ва но на че ло исти не, као и 
не спу та на до ка зна ини ци ја ти ва су да. Та ко се у јед ној суд ској од лу ци на во ди 
да се ис каз де ри ва тив ног све до ка мо же упо тре би ти са мо ако је пот кре пљен 
не ким дру гим до ка зом и ако суд по себ но обра зло жи за што му ње гов ис каз 
из гле да ве ро до сто јан.118 Ме ђу тим, тре ба при ме ти ти да се ова кав став у не мач-
кој про це сној те о ри ји, за раз ли ку од ан гло сак сон ског пра ва, од но си са мо на 
све до ке по чу ве њу, али не и на по сред но ко ри шће ње ис пра ва.119 Пре ма не ким 
не мач ким пи сци ма, све до ци по чу ве њу су до пу ште ни али има ју ма њи сте пен 
до ка зног кре ди би ли те та.120 

5. Ми сма тра мо да се на че ло ма те ри јал не не по сред но сти вре ђа са мо ако 
суд уме сто до ступ ног из вор ног до ка за упо тре би де ри ва тив ни до каз, али не 
и ако све до ка по чу ве њу ко ри сти за то што му ни је до сту пан из вор ни све док, 
или ако га ко ри сти уз из вор ни до каз ра ди ње го ве кон тро ле.121 Слич но раз-
ми шља ју и дру ги, на во де ћи да је у том слу ча ју све док по чу ве њу нај бли жи 
из во ру са зна ња о од го ва ра ју ћој окол но сти.122 Евен ту ал на за бра на све до ка 
по чу ве њу ли ши ла би суд из во ра са зна ња о чи ње ни ца ма, ко ји би му у не ким 

114 Из у зе так су Ита ли ја и Пор ту га ли ја, ко је ис кљу чу ју све до ке по чу ве њу.
115 Вид. ви ше о то ме код С. Бр кић (2018), 212-216.
116 Vla di mir Bayer (Ба јер), Ko men tar Za ko ni ka o kri vič nom po stup ku, Za greb 1986, 20.
117 Бо жи дар С. Мар ко вић, О до ка зи ма у кри вич ном по ступ ку, Бе о град 1921, 49; V. Vo-

di ne lić (1982) 54-55.
118 V. Vo di ne lić (1982), 49. Вид. и од лу ку не мач ког Са ве зног вр хов ног су да од 11.9.1987.
119 Mir jan Da maš ka, Do ka zno prаvo u ka zne nom po stup ku: oris no vih ten den ci ja, Za greb 

2001, 50.
120 Fri e drich-Chri sti jan Schro e der (Шре дер), Za kon o kri vič nom po stup ku Sa ve zne Re pu-

bli ke NJe mač ke (uvod), Sa ra je vo 2011, XXI.
121 Та ко и Т. Ва си ље вић, 351; Chri stian Ber tel (Бер тел), Grun driss des oster re ic hen Straf-

pro zes srechts, Wi en 1984,87.
122 Ejup Sa hi ti, Sve dok i nje gov is kaz kao do kaz u kri vič nom po stup ku, dok tor ska di ser ta ci ja, 

Priš ti na 1990, 195.
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слу ча је ви ма мо гао би ти ко ри стан. До вољ но је да су ди ја та квом ис ка зу прила-
зи са до зом скеп се.123 Осим то га, уво ђе ње за бра не he ar say у кон ти нен тал на 
пра ва не би има ло пу но сми сла, за то што све доч ки ис каз у кон ти нен тал ним 
пра ви ма пр во по чи ње са спон та ним ис ка зом, на кон че га сле ди ди рект но, 
уна кр сно и до дат но ис пи ти ва ње. У та квом ре жи му ство рио би се ве ли ки 
број до ка зних за бра на на ко је се не би мо гло од мах и ефи ка сно ре а го ва ти, 
као што је то слу чај у ан гло сак сон ском пра ву.124

5.3. Ре ла тив ност на че ла не по сред но сти  
(под ло жност сте пе но ва њу)

Иа ко је на че ло не по сред но сти у функ ци ји оства ри ва ња дру штве но при-
хва тљи вих ци ље ва, као што су на че ло исти не и кон цепт пра вич ног су ђе ња, 
одав но је при ме ће но да оно не сме и не мо же да се из во ди до крај но сти.125 Ако 
би смо то учи ни ли, угро зи ли би смо не ке дру ге вред но сти од но сно ци ље ве, 
ко је та ко ђе тре ба оства ри ти у кри вич ном по ступ ку. Та ко би нпр. стрикт на 
при ме на пер со нал ног сег мен та на че ла не по сред но сти мо гла да бу де у су прот-
но сти са иде јом еко но мич но сти. Еко но мич ност је ва жан аспект ра ци о нал но-
сти у пра ву, ко ји на ла же не ап со лут но оства ре ње по ста вље них ци ље ва, већ у 
скла ду са рас по ло жи вим ре сур си ма.126 За то са вре ме на за ко но дав ства ко ја се 
ге не рал но ру ко во де на че лом не по сред но сти, исто вре ме но до пу шта ју и је дан 
број ма њих или ве ћих од сту па ња од ње га. То је мо гу ће због то га што је ово 
на че ло под ло жно сте пе но ва њу. На и ме, оно се мо же афир ми са ти на ви ше раз-
ли чи тих на чи на. С об зи ром на то да по сто је ра зни ин стру мен ти за ње го во 
ожи во тво ре ње, оно мо же би ти ре а ли зо ва но у јед ном или ви ше сег ме на та, у 
ма њем, ве ћем или пу ном оби му. То зна чи да ово на че ло по пра ви лу не ма ап-
со лут ни, већ са мо ре ла тив ни ка рак тер. Оно се мо же до зи ра ти у раз ли чи том 
сте пе ну у по је ди ним про це сним фа за ма и ста ди ју ми ма, као и у по је ди ним 
вр ста ма кри вич них по сту па ка, у за ви сно сти од ци ље ва ко ји се же ле по сти ћи. 

6. ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Фор му ли са ње оп штих те о риј ских по став ки о на че лу не по сред но сти 
пред ста вља те о риј ску плат фор му за да ља ис тра жи ва ња о основ ним тен ден-
ци ја ма у ево лу ци ји тог на че ла у оп штем кри вич ном по ступ ку, као и за ана-
ли зу тог на че ла у упро шће ним кри вич но про це сним фор ма ма. 

123 Mir jan Da maš ka, Oba vješ te nja gra đa na da na or ga ni ma unu traš njih po slo va i do ka zi va nje 
u kri vič nom po stup ku, JRKK 1969/2, 181.

124 M. Da maš ka (2001), 52. 
125 Ме тод До ленц, Те о ри ја суд ског кри вич ног по ступ ка за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, Бео-

град 1933, 42.
126 S. Br kić (2004), 39.
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На че ло не по сред но сти од но си се на на чин на ко ји суд и дру ги про це сни 
су бјек ти са зна ју про це сну са др жи ну. Оно има нај ве ћи зна чај у ве зи са из во-
ђе њем до ка за, али ње го во деј ство се не ис цр пљу је са мо у тој сфе ри. То на-
че ло зах те ва да се све про це сне рад ње ко је тре ба да по слу же као осно ва за 
од лу чи ва ње из ве ду у из вор ном об ли ку и из бег не би ло ко ји по сред ник из-
ме ђу су де ћег су да и из во ра ин фор ма ци ја о прав но ре ле вант ним чи ње ни ца ма. 
Оно се од но си на фа зу глав ног пре тре са, али не и на прет ход ни ста ди јум 
по ступ ка, по што се у ње му не су ди у пра вом сми слу те ре чи.

У кла си фи ка ци ји кри вич но про це сних на че ла, на че лу не по сред но сти 
при па да ме сто у гру пи на че ла ве за них за функ ци ју су ђе ња. Оно спа да у ред 
им пли цит них про це сних на че ла, ко је има сво је ко ре не у од го ва ра ју ћим од-
ред ба ма ЗКП, као и у чл. 6 Европ ске кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва 
и основ них сло бо да.

Бит на обе леж ја на че ла не по сред но сти су: ин стру мен тал ност, сло же ност, 
ре ла тив ност (под ло жност сте пе но ва њу) и ме ђу соб на по ве за ност са не ким 
дру гим про це сним на че ли ма. 

На че ло не по сред но сти има ин стру мен тал ни ка рак тер, што зна чи да није 
са мом се би свр ха, већ се уста но вља ва ра ди оства ри ва ња од ре ђе них про це сних 
ци ље ва. На че ло не по сред но сти је, пре све га, у функ ци ји на че ла сло бод не 
оце не до ка за и на че ла исти не, с јед не стра не, а са дру ге стра не, оно је у функ-
ци ји кон цеп та пра вич ног су ђе ња. Ово на че ло се уста но вља ва у ин те ре су 
свих основ них про це сних су бје ка та (да кле, не са мо су да, не го и стра на ка) и 
при сут но је ка ко у ан гло сак сон ском, та ко и у кон ти нен тал ном пра ву, ма да 
у не јед на ком оби му. 

На че ло не по сред но сти је сло же но на че ло ко је се мо же обез бе ђи ва ти 
раз ли чи тим ин стру мен ти ма и у том сми слу мо гу се раз ли ко ва ти по је ди не 
вр сте не по сред но сти, од но сно њи хо ви сег мен ти. Не по сред ност мо же би ти 
фор мал на и ма те ри јал на. На че ло фор мал не не по сред но сти под ра зу ме ва од-
ре ђе не про це ду рал не зах те ве ко ји ма се укла ња ју евен ту ал ни по сред ни ци 
на пу ту до суд ске од лу ке (не ки дру ги су бјект, од но сно про тек вре ме на). У том 
сми слу мо гу се уо чи ти струк ту рал ни, пер со нал ни и вре мен ски сег мен ти 
фор мал не не по сред но сти. На че ло ма те ри јал не не по сред но сти сво ди се на 
јед но ма те ри јал но – до ка зно пи та ње: из бор оних до ка зних сред ста ва ко ја су 
нај бли жа пред ме ту до ка зи ва ња и из во ру ин фор ма ци ја. У том кон тек сту може 
се по ста ви ти пи та ње (не)спо ји во сти овог на че ла са по сред ним и де ри ва тив-
ним до ка зи ма. Сма тра мо да у све тлу са вре ме ног на че ла сло бод не оце не до-
ка за, ко ри шће ње по сред них до ка за (ин ди ци ја) ни је не спо ји во са ма те ри јал-
ном не по сред но шћу. С дру ге стра не, ослон цем на де ри ва тив не до ка зе вре ђа 
се на че ло ма те ри јал не не по сред но сти, али са мо он да ка да суд ти ме из бе га ва 
ори ги нар не до ка зе, ко ји су му ина че до ступ ни. 
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Стрикт на при ме на на че ла не по сред но сти ни је увек мо гу ћа, ни ти по-
жељ на. Оно је под ло жно сте пе но ва њу, та ко да га за ко но да вац мо же до зи ра-
ти у ве ћој или ма њој ме ри, у за ви сно сти од ци ље ва ко је же ли да оства ри. У 
са вре ме ном за ко но дав ству по сто је број на од сту па ња од ње га. У том сми слу 
ово на че ло по пра ви лу не ма ап со лут ни, већ са мо ре ла тив ни ка рак тер. 
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Abstract: The pa per pre sents so me ge ne ral the o re ti cal set tings abo ut the 
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