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ПОВОДОМ 150 ГОДИНА АДВОКАТУРЕ У СРБИЈИ

„Дани адвокатуре Србије, 2012“

Адво ка ту ра пра ти и уче ству је у су ђе њу од ње го вог на стан ка, ста ра је
ко ли ко и са мо пра во су ђе. На уч но се мо же пра ти ти од ста рог Ри ма и
Грч ке где се ве о ма це ни ло бе сед ни штво па се чак учи ло ве шти ни бе сед -
ни штва. Ста ри из во ри ука зу ју да се адво ка ту ра по ја ви ла мно го ра ни је (у
Ме со по та ми ји...). У са вре ме но до ба она се вра ћа тој ве шти ни и из у ча ва
се као ре до ван пред мет на прав ним фа кул те ти ма. По зна те су ста ре али
не пре ва зи ђе не од бра не и суд ско бе сед ни штво: Исе ја, Исо кра та, Де мо сте -
на, Ци це ро на и др. О адво ка ту ри, су пи сци и фи ло зо фи, ко ји су у исто ри -
ји оста ви ли не из бри сив траг, из ри ца ли нај по зи тив ни је ми сли. Та ко је
Ро бе спјер адво ка ту ру сма трао „бе де мом не ви но сти и би чем зло чи на”,
Вол тер, да је то „нај леп ши по зив на све ту”, док је Пла тон, у сво јим ра до -
ви ма по ста вљао ви со ке зах те ве за адво ка те, сма тра ју ћи да ни је до вољ но
да адво ка ти до бро зна ју пра во, већ је по треб но да бу ду: мо рал но здра ви,
исти но љу би ви и пра вед ни, а и Со лон је про пи си вао да „адво кат не мо же
би ти ко не по шту је сво је ро ди те ље и ко ји ни је ишао да бра ни отаџ би ну”.
На рав но, да је би ло и не га тив них ста во ва пре ма све му што до ла зи од
адво ка ту ре о че му у овој при ли ци и не же ли мо го во ри ти. Под се ћа мо да
реч „Адво кат“ по ти че из ста рог Ри ма, lat. „Ad auhi li um vo ka tus” – по зван
у по моћ(!). У ста ром Ри му на вра ти ма со бе за адво ка те у су до ви ма је пи -
са ло: „Прав до љу бље, чо веч ност, зна ње, вр ли на”. Ово ме не тре ба ни шта
до да ти1. Адво ка ту ру ка рак те ри ше то што је чи не не за ви сни, сло бод ни
адво ка ти, те је и са ма ти ме не за ви сна и сло бод на.

Адво ка ту ра у Ср би ји има ду гу тра ди ци ју. Она се по ми ње још у За -
ко ни ку ца ра Ду ша на 1349 го ди не, ко ји је до пу њен 1354. Са вре ме на адво -
ка ту ра уста но вље на је у Ср би ји За ко ном о пра во за ступ ни ци ма од 28.
фе бру а ра 1862. го ди не2. До но ше њем тог за ко на прав на по моћ је по ве ре -

9

1 О исто ри ји адов ка ту ре, ви ди оп шир но „Исто ри ја ју го сло вен ске адво ка ту ре, I књи -
га, Бе о град, 1998, стр. 59–64. На да ље, ви ди књи ге, II, III и IV, о исто ри ји срп ске и ју го сло -
вен ске адво ка ту ре, ко је су по себ но вред не за адво кат ски ред.

2 За кон о пра воз ступ ни ци ма, од 1862. го ди не до не сен је на пред лог Вла де Или је Га -
ра ша ни на, а за вре ме вла да ви не Кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа сту пио је на сна гу 1. ма ја
1862. Овај за кон за ме њен је но вим За ко ном о пра во за ступ ни ци ма од 15. ју ла 1865. го ди -
не, по сле сту па ња на сна гу За ко ни ка о по ступ ку суд ском у кри вич ним де ли ма од 10.
апри ла 1865. го ди не. О овом ви ди оп шир ни је, Т. Жи ва но ивћ, „За кон ски из во ри кри вич ног
пра ва Ср би је и исто риј ски раз вој ње гов и ње ног кри вич ног пра во су ђа од 1804 до 1865“,
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1967. стр. 376, и др.



на са мо шко ло ва ним прав ни ци ма, „ко ји су до бро ис пит по ло жи ли” (чл.
15) ко је у ово зва ње упи ше „По пе чи тел ство пра во су ди ја”. 

Сво је пр во Удру же ње јав ни пра во за ступ ни ци су осно ва ли 1886. го ди -
не, а већ 1. ја ну а ра 1887. го ди не по кре ну ли су пр ви ча со пис у Ср би ји под
име ном „Бра нич“. бр. 1. „Лист за прав не и др жав не на у ке”. Бра нич, као
„Ор ган удру же ња јав них пра во за ступ ни ка у Ср би ји”, из ла зи са кра ћим
пре ки ди ма од осни ва ња 1887. до да нас, а у ње му су об ја вљи ва ни ра до ви
нај по зна ти јих прав них те о ре ти ча ра и прак ти ча ра са про сто ра бив ше Ју -
го сла ви је и све та.

Са вре ме ни ко мор ски си стем уве ден је у Ср би ји За ко ном о адво ка ту -
ри 1929. го ди не ка да је и осно ва на Адво кат ска ко мо ра Бе о гра да, као оба -
ве зна асо ци ја ци ја адво ка та, ко ја ауто ном но од лу чу је о упи су но вих чла -
но ва, во ди њи хов Име ник, про пи су је нор ме про фе си о нал ног по на ша ња
и из ри че санк ци је за њи хо во не по што ва ње, као и да во ди бри гу о еду ка -
ци ји бу ду ћих адво ка та. Ак ту ел ни За кон о адво ка ту ри3, до нет је 2011. го -
ди не. Овај за кон до но си број не но ви не ме ђу ко ји ма су од ред бе о Адво -
кат ској ака де ми ји и адво кат ском ис пи ту, што под ра зу ме ва кон ти ну и ра ну
обу ку и еду ка ци ју адво ка та. 

Са став ни део адво кат ског ре да су Ко декс про фе си о нал не ети ке адво -
ка та, 1999 год., Ста тут Адво кат ске ко мо ре Ср би је, од 2011. и број ни Ме -
ђу на род ни до ку мен ти, као што су Уни вер зал на де кла ра ци ја о пр ви ма
чо ве ка, из 1948. го ди не, Ко декс про фе си о нал не ети ке адво ка та Европ ске
уни је од 1988, са из ме на ма од 1998. и 2002. Адво ка ту ра уте ме ље на на но -
вим осно ва ма и у окви ру но вих дру штве но-по ли тич ки при ли ка тре ба да
од и гра зна чај ни ју уло гу у дру штве ним кре та њи ма а на ро чи то да се ви ше
чу је њен глас у за ко но дав ној де лат но сти. Com mu nis opi nio адво ка ту ре су
сва етич ка пра ви ла ко ја ни су об у хва ће на на ве де ним из во ри ма. 
Срп ска адво ка ту ра је, та ко ђе, ве о ма ак тив на на ме ђу на род ном пла ну и
би ла је 1928. јед на од зе ма ља су о сни ва ча UNION INTERNATIONAL DES
AVOCATES, а пр ви пот пред сед ник те ор га ни за ци је је био бе о град ски
адво кат Љу ба Сте фа но вић. 2006 по ста је мо зе мља чла ни ца по сма трач у
ССВЕ, а 2010. г. и чла ни ца INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. Пот пи -
са ни су уго во ри о са рад њи са Адво кат ском ко мо ром Па ри за и Адво кат -
ском ко мо ром Франк фур та.

На све ча но сти по во дом овог ве ли ког адво кат ског ју би ле ја, а ко ја је
одр жа на 25. фе бру а ра 2012. го ди не на Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри шта
у Бе о гра ду, у при су ству број них углед них стра них и до ма ћих го сти ју,

Број 1–2/201210

3 Слу жбе ни гла сник РС бр. 31/2011.



пред сед ник АК Ср би је Дра го љуб Ђор ђе вић је ис та као да је; од осни ва ња
1862. го ди не, кроз пе ри од од 150 го ди на, да кле, од вре ме на Кња за Ми ха -
и ла Обре но ви ћа и Со вје та, ко ји су до не ли и об зна ни ли За кон о пра во за -
ступ ни ци ма, и за вре ме Кња за и за вре ме кра ље ва ња Ка ра ђор ђе ви ћа и за
вре ме со ци ја ли стич ке, Ти то ве вла да ви не, па до 1990. го ди не ка да се др -
жа ва уре ђу је на но вим де мо крат ским осно ва ма – срп ска адво ка ту ра оп -
ста ла и би ва ла све ја ча, као не за ви сна и са мо ре гу ли ра ју ћа про фе си ја,
скуп сло бод них и не за ви сних адво ка та у Ср би ји, и да ће као та ква оп ста -
ти и оста ти за сва вре ме на. 

Исти на, би ло је те шких вре ме на, па до ва и успо на, по ку ша ја др жав -
ног ад ми ни стри ра ња про фе си јом, али ви тал ност срп ске адво ка ту ре ни -
ка да ни је би ла до ве де на у пи та ње. Срп ска адво ка ту ра се мо же по но си ти
на чи ном на ко ји је све вре ме уре ђе на про фе си ја. На ши За ко ни о адво ка -
ту ри, Ко декс и дру га ак та Ко мо ре увек су би ли при мер до бре рав но те же
из ме ђу јав ног ин те ре са и не за ви сно сти про фе си је, ис та као је Ђор ђе вић.

За и ста ре дак ју би леј. Ма ло је адво ка ту ра у све ту ко је се сво јом не за -
ви сно шћу и тра ди ци јом мо гу по хва ли ти ова ко ду гим вре мен ским пе ри -
о дом сво га тра ја ња.

Адво ка ту ра у Ср би ји је би ла и до и ста тре ба да бу де глас кри ти ке са -
вре ме ног прав ног жи во та, нео п те ре ће на цен три ма фи нан сиј ске, по ли -
тич ке или би ло ко јег дру гог цен тра мо ћи. Пра ви ла адво кат ског ре да су
скуп пра ви ла ко ја про из и ла зе из мо рал них оба ве за и са мо адво кат мо же
да бу де тај ко ји би се би мо гао да за да би ло ка ква огра ни че ња. Он увек
мо ра да бу де спре ман за из ла га ње опа сно сти и хра бар за пра вед ну ствар,
ка ко је за пи са но у јед ном ано ним ном де лу из 1713. г. По хва ла и ду жно -
сти адво кат ског по зи ва: „Адво ка ту не при ли чи да из су је те тра жи са мо
ве ли ке пред ме те, да из ле њо сти из бе га ва те шке, да из гор до сти пре зи ре
пр ља ве и не ма пра во да из ку ка вич лу ка од би ја оне у ко ји ма ве ли чи на и
углед ули ва ју страх. Су ди ја ма од ва жност адво кат ске од бра не тре ба да по -
ка же ка ква тре ба да бу де не при ко сно ве ност њи хо ве од лу ке. Сна га на ше
ре чи тре ба да за ме ни сум њи ча во по ве ре ње на ших кли је на та. Све то ску -
па чи ни углед адво ка та и го во ри о ње го вој ве ли чи ни и успе шно сти.“ И
као што ре че је дан наш ста ри ји ко ле га о адво кат ском по зи ву: „И ка да Вас
на пу сте сви због ка квог оп ту же ња, и же на и де ца и ро ди те љи и брат и се -
стра и при ја те љи... чак и љу бав ни ца, оста је Вам, на кра ју, са мо АДВО КАТ
– и СВЕ ШТЕ НИК”.

Још јед ном хва ла сви ма ко ји су да нас са на ма и ко ји су сво јим при -
су ством Ака де ми ји уве ли ча ли овај је дин стве ни до га ђај у срп ској адво ка -
ту ри. 
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За то је ово сло во о обе ле жа ва њу 150. го ди на адво ка ту ре Ср би је, ко -
је је би ло ви ше све ча но и це ре мо ни јал но, нај бо ље за вр шти ре чи ма пред -
сед ни ка Ђор ђе ви ћа, ко ји је на са мом отва ра њу све ча но сти, обра ћа ју ћи се
при сут ним дра гим го сти ма, до ма ћим и стра ним – у све ча но уре ђе ној
„Ве ли кој сце ни На род ног по зо ри шта“ у Бе о гра ду, ре као: дра ги на ши го -
сти и при ја те љи, дра ги адво ка ти, Ва ше ек се лен ци је,

Жи ве ло адво кат ско брат ство!
Жи ве ла вла да ви на пра ва!
Жи ве ла не за ви сност, жи ве ла са мо ре гу ли ра ју ћа про фе си ја,
жи ве ла сло бо да го во ра и људ ска пра ва!
Не ка жи ви срп ска адво ка ту ра!

На кон овог све ча ног го во ра, пред сед ник је до де лио „По ве ље“ и „Пла ке -
те“ АК Ср би је, адво кат ским ко мо ра ма и по је дин ци ма, као знак при зна -
ња за ду го го ди шњи успе шан и ча стан рад, те раз вој и афир ма ци ју адво -
ка ту ре у Ср би ји и ино стран ству. 

Глав ни и од го вор ни уред ник 
Др Не дељ ко Јо ван че вић
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ANLÄSSLICH DES 150. JAHRESTAGES 
DER RECHTSANWALTSCHAFT IN SERBIEN 

„Tage der Anwaltschaft Serbiens – 2012“

Die Anwaltschaft begleitet das Gerichtsverfahren und beteiligt sich
seit seiner Entstehung daran; sie ist genau so alt wie das Justizwesen selbst.
Wissenschaftlich nachweisbar ist sie seit dem alten Rom und dem alten
Griechenland, wo Rhetorik hoch geschätzt und sogar als Fertigkeit vermit-
telt wurde. Alte Quellen weisen darauf hin, dass die Anwaltschaft viel früher
entstanden sein muß (in Mesopotamien). In der Gegenwart kommt sie auf
diese Fertigkeit zurück und wird als Pflichtfach an juristischen Fakultäten
gelehrt. Die alten und zugleich auch unübertroffenen Verteidigungsreden
und gerichtliche Rhetorik kennt man von Isei, Isokrates, Demosthenes, Cic-
ero u.a. Über die Anwaltschaft sagten die Schriftsteller und Philosophen, die
in der Geschichte ihre bleibende Spuren hinterließen, positivste Gedanken
aus. So hielt zum Beispiel Robespierre die Anwaltschaft für „eine Mauer der
Unschuld und Peitsche für die Straftaten“; Voltaire für den „schönsten
Beruf auf der Welt“, während Platon noch in seinen frühen Werken hohe
Anforderungen an Rechtsanwälte stellte, indem er der Ansicht war, dass es
nicht ausreiche, dass die Rechtsanwälte das Recht gut kennen, sondern
darüber hinaus auch: moralisch gesund, wahrheitsliebend und gerecht sein
müssten. Solon schrieb vor, dass „keiner Rechtsanwalt sein kann, der seine
Eltern missachtet und sein Vaterland nicht verteidigt hat”. Selbstver-
ständlich gab es auch negative Einstellungen gegenüber allem, was von
Seiten der Anwaltschaft kommt, was wir bei dieser Gelegenheit nicht
ansprechen möchten. Wir möchten daran erinnern, dass das Wort „Recht-
sanwalt (Advocat)” aus dem Altem Rom stammt: lat. „Ad Auhilium Vokatus”
– zu Hilfe gerufen(!). Im Alten Rom stand an der Tür des Rechtsanwaltzim-
mers in Gerichten Folgendes geschrieben: “Gerechtigkeitsliebe, Men-
schlichkeit, Kenntnisse und Tugend”. Dem ist nichts hinzuzufügen.1 Die An-
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1 Das Gesetz über die Rechtsvertreter aus dem Jahre 1862 wurde auf Vorschlag der
Regierung von Ilija Garasanin während der Herrschaft des Fürsten Mihailo Obrenovic ver-
abschiedet und trat am 1. Mai 1862 in Kraft. Dieses Gesetz wurde durch das neue „Gesetz
über Rechtsvertreter vom 15. Juli 1865“ ersetzt, nachdem das Gesetzbuch über das
Gerichtsverfahren bei Straftaten vom 10. April 1865 in Kraft getreten war. Ausführlicher hi-
erzu in: T. Zivanovic: „Rechtsquellen des Strafrechts Serbiens und seine historische En-
twicklung, sowie die Entwicklung des strafrechtlichen Justizwesens Serbiens von 1804 bis
1865”, Serbische Akademie für Wissenschaft und Kunst, Belgrad, 1967, S.376 u.a. (Т. Жива-
ноивћ, „Законски извори кривичног права Србије и историјски развој његов и њеног кри-
вичног правосуђа од 1804 до 1865“,  Српска академија наука и уметности, Београд, 1967.
стр. 376, и др.)



waltschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie sich aus unabhängigen
und freien Rechtsanwälten zusammensetzt, wodurch sie auch an sich un-
abhängig und frei ist. 

Die Anwaltschaft hat in Serbien eine lange Tradition. Sie wurde
noch im Gesetzbuch von Kaisers Dusan im Jahre 1349 erwähnt, welches
1354 ergänzt wurde. Die moderne Anwaltschaft wurde in Serbien durch
das „Gesetz über die Rechtsvertreter vom 28. Februar 1862“ begründet2.
Durch die Verabschiedung dieses Gesetzes wurde die Rechtshilfe nur aus-
gebildeten Juristen anvertraut, die „ihr Examen gut bestanden haben”
(Art.15) und die zu diesem Beruf von der “Justizverwaltung” („Попечи -
телство правосудија”) ernannt werden. 

Die Rechtsvertreter hatten ihren ersten Verband im Jahre 1886 gegründet.
Schon am 1. Januar 1887 gaben sie ihre erste Zeitschrift in Serbien heraus unter
dem Titel „Branic” Nr. 1, „Das Blatt für juristische und staatsverwaltende Wis-
senschaft” als „Organ des Verbandes der öffentlichen Rechts vertreter in Ser-
bien”, welche mit kürzeren Unterbrechungen seit ihrer Gründung  1887 bis
heute erscheint. Darin wurden auch Schriften und Arbeiten der bekanntesten
Rechtstheoretiker und –praktiker aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens
sowie aus der ganzen Welt veröffentlicht. 

Das moderne Kammernsystem wurde in Serbien durch das „Gesetz über
die Anwaltschaft“ im Jahre 1929 eingeführt. Damals wurde auch die Recht-
sanwaltskammer von Belgrad als Pflichtvereinigung der Rechtsanwälte
gegründet, welche autonom über die Eintragung neuer Mitglieder entschei-
det, deren Namensverzeichnis führt und berufliche Verhaltensnormen
vorgibt sowie Sanktionen für deren Nichteinhaltung verhängt und sich um
die Ausbildung künftiger Rechtsanwälte kümmert. Das gültige Gesetz über
die Anwaltschaft3 wurde im Jahre 2011 verabschiedet. Dieses Gesetz brachte
auch zahlreiche Neuerungen, darunter die Bestimmungen über die An-
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2 Das Gesetz über die Rechtsvertreter aus dem Jahre 1862 wurde auf Vorschlag der
Regierung von Ilija Garasanin während der Herrschaft des Fürsten Mihailo Obrenovic ver-
abschiedet und trat am 1. Mai 1862 in Kraft. Dieses Gesetz wurde durch das neue „Gesetz
über Rechtsvertreter vom 15. Juli 1865“ ersetzt, nachdem das Gesetzbuch über das
Gerichtsverfahren bei Straftaten vom 10. April 1865 in Kraft getreten war. Ausführlicher hi-
erzu in: T. Zivanovic: „Rechtsquellen des Strafrechts Serbiens und seine historische En-
twicklung, sowie die Entwicklung des strafrechtlichen Justizwesens Serbiens von 1804 bis
1865”, Serbische Akademie für Wissenschaft und Kunst, Belgrad, 1967, S.376 u.a. (Т. Жива-
ноивћ, „Законски извори кривичног права Србије и историјски развој његов и њеног кри-
вичног правосуђа од 1804 до 1865“,  Српска академија наука и уметности, Београд, 1967.
стр. 376, и др.)

3 Das Amtsblatt der RS Nr. 31/2011.



waltsakademie und Rechtsanwaltprüfung, welche eine kontinuierliche Fort-
und Weiterbildung der Rechtsanwälte voraussetzt.

Zum Bestandteil des Berufsstands der Rechtsanwälte gehören auch der
„Kodex der Berufsethik der Rechtsanwälte“ von 1999, die „Satzung der
Rechtsanwaltskammer Serbiens“ aus dem Jahre 2011 und zahlreiche inter-
nationale Dokumente wie z.B. die „Allgemeine Erklärung über die Men-
schenrechte“ aus dem Jahre 1948 und der „Ethikkodex für Rechtsanwälte
der EU“ von 1988 mit Änderungen in den Jahren 1998 und 2002. Die auf
den neuen Grundlagen begründete Anwaltschaft soll unter den neuen
sozial-politischen Umständen eine wichtigere Rolle bei den gesellschaft -
lichen Entwicklungen übernehmen. Vor allem soll ihre Stimme bei der
Gesetzgebung stärker vertreten sein. Der „Communis opinio“ der Anwalt -
schaft umfasst alle ethischen Regeln, die in den genannten Quellen nicht
enthalten sind.  

Die serbische Anwaltschaft ist darüber hinaus auch international sehr
aktiv und war im Jahre 1928 eine der Mitbegründerinnen der „UNION IN-
TERNATIONAL DES AVOCATES“. Der erste stellvertretende Vorsitzende
dieser Organisation war der Belgrader Rechtsanwalt Ljuba Stefanovic. Im
Jahre 2006 wurde Serbien zum Beobachter-Mitgliedstaat in der SSWE und
2010 Mitglied in der „INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION“. Koopera-
tionsverträge wurden mit der Rechtsanwaltskammer von Paris und der
Rechtsanwaltskammer von Frankfurt am Main unterschrieben. 

Bei den Feierlichkeiten anlässlich dieses großen rechtsanwaltlichen Ju-
biläums, die am 25. Februar 2012 auf der „Großen Bühne des Nationalthe-
aters” in Belgrad veranstaltet wurden, hob der Vorsitzende der Rechtsan-
waltskammer Serbiens Dragoljub Djordjevic in Anwesenheit zahlreicher
inländischer und ausländischer Gäste hervor, dass die serbische An-
waltschaft seit ihrer Gründung im Jahr 1862 über den Zeitraum von 150
Jahren – also seit der Zeit des Fürsten Mihailo Obrenovic und Sowjeten, die
das Gesetz über die Rechtsvertreter eingebracht und veröffentlicht hätten
sowie während des Fürstentums und des Königsreichs von Karadjordjevic
als auch der sozialistischen Herrschaft von Tito bis hin zum Jahr 1990, als
der Staat auf neuen demokratischen Grundlagen geordnet worden sei –er-
halten geblieben und – als ein unabhängiger und selbstregelnder Berufs-
stand und eine Vereinigung der freien und unabhängigen Rechtsanwälte in
Serbien - immer stärker geworden sei und als solche bis in alle Ewigkeit er-
halten bleiben würde. 

Es habe wohl auch schwierige Zeiten, Höhen und Tiefen, Versuche der
staatlichen Verwaltung dieses Berufsstands gegeben, aber trotzdem sei die
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Vitalität der serbischen Anwaltschaft niemals in Frage gestellt worden. Die
serbische Anwaltschaft könne auf die Art und Weise, wie der Beruf die
ganze Zeit geordnet war, stolz sein. Unsere Gesetze über die Anwaltschaft,
der Kodex und sonstige Akte der Kammer seien schon immer ein Beispiel
für das gute Gleichgewicht zwischen dem öffentlichen Interesse und der
Unabhängigkeit des Berufes gewesen, hob Djordjevic hervor. 

Tatsächlich ein außerordentliches Jubiläum. Denn es gibt weltweit
wenig Anwaltschaften, die mit ihrer Unabhängigkeit und Tradition in einer
so langen Zeit ihrer Dauer prahlen können. 

Die Anwaltschaft in Serbien war und soll tatsächlich eine Stimme der
Kritik des modernen Rechtslebens sein, unbelastet von Zentren der fi-
nanziellen und politischen Macht sowie jeglichen anderen Machzentren.
Die Regeln des Berufsstands der Rechtsanwälte stellen einen Satz von
Vorschriften dar, die von moralischen Pflichten abgeleitet werden, und
Rechtsanwalt kann nur sein, wer sich selber Einschränkungen auferlegt. Er
muss immer bereit sein, sich Gefahr auszusetzen und für die richtige Sache
Mut zu zeigen, so wie es in einem anonymen Werk aus dem Jahre 1713 „Lob
und Pflichten des Rechtsanwaltsberufs” verankert ist: „Es gehört sich für einen
Rechtsanwalt nicht, dass er aus Eitelkeit nur große Sachen anfordert, aus
Faulheit schwierige vermeidet und aus Stolz schmutzige verachtet. Er hat
keinen Anspruch darauf, aus Feigheit diejenigen abzulehnen, in denen
Größe und Ansehen furchterregend sind. Den Richtern soll er die Kühnheit
einer rechtsanwaltlichen Verteidigung zeigen und wie absolut ihre Entschei-
dung sein soll. Die Kraft unseres Wortes soll das fragwürdige Vertrauen
unserer Mandanten ersetzen. All das zusammen macht das Ansehen des
Rechtsanwaltes aus und bildet seine Größe und seinen Erfolg ab.” So wie ein
älterer Kollege von uns über den Rechtsanwaltsberuf sagte: „Selbst wenn Sie
von allen wegen einer Anklage verlassen werden, also sowohl von Ihrer
Frau als auch von Ihren Kindern und Eltern, dem Bruder, der Schwester,
den Freunden ... sogar von Ihrer Geliebten, bleiben Ihnen am Ende noch der
RECHTSANWALT und PRIESTER übrig”. 

Noch einmal Danke all diejenigen, die heute mit uns sind und durch
ihre Anwesenheit an der Akademie diesem einmaligen Ereignis in der ser-
bischen Anwaltschaft den gebührenden Rahmen verliehen haben. 

Es wäre daher am besten, diesen Aufsatz über die Feier des 150.
Jahrestags der Anwaltschaft Serbiens, die eher festlich und zeremoniell
war, mit den Worten des Präsidenten Djordjevic abzuschließen, der bei der
Eröffnung der Feierlichkeit in seiner Ansprache den anwesenden lieben in-
ländischen und ausländischen Gäste auf der festlich gestalteten „Großen
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Bühne des Nationaltheaters” in Belgrad sagte: Unsere lieben Gäste und Fre-
unde, liebe Rechtsanwälte, Ihre Exzellenzen, 

Еs lebe die rechtsanwaltliche Brüderschaft!
Es lebe die Rechtsherrschung!
Es lebe die Unabhängigkeit, es lebe der selbstregelnde Beruf, 
es leben die Redefreiheit und Menschenrechte! 
Es lebe die serbische Anwaltschaft!

Nach dieser feierlichen Rede hat der Vorsitzende der Rechtsanwalt-
skammer und Einzelpersonen die „Chartas” und „Plaketten” der Rechtsan-
waltskammer Serbiens als Zeichen der Anerkennung für die langjährige er-
folgreiche und ehrenhafte Arbeit sowie die Weiterentwicklung und
Bestätigung der Anwaltschaft in Serbien und im Ausland verliehen. 

Der Chefredakteur 
Dr. Nedeljko Jovancevic, 
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ЧЛАНЦИ 

UDK BROJEVI: 343.982.4

Др Жи во јин Алек сић*
ре дов ни про фе сор Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, 
члан Срп ског на уч ног дру штва

Сум ња ју ћи до ла зи мо до исти не.
Ци це рон1

ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ РУ КО ПИ СА

Са же так

Чи ње ни ца да жи ви мо у све ту у коjeм се сва ко днев но на ме ће по тре ба за упо тре бом
пи сме них ис пра ва, ко је има ју ве ли ки зна чај у раз ли чи тим обла сти ма дру штве ног жи во -
та, опре де љу је ауто ра да се у овом ра ду ба ви пи та њем њи хо ве аутен тич но сти. 

Та ко ђе је при ме тан и ста лан по раст кри ми нал них ак тив но сти у ве зи са фал си фи ко -
ва њем ис пра ва и њи хо вим ко ри шће њем ра ди из вр ше ња ши ро ког спек тра кри вич них
дела. 

19

* На жа лост, про фе сор Алек сић је у ме ђу вре ме ну пре ми нуо пошто је овај рад до ста -
вљен за об ја вљи ва ње.

1 Рим ски др жав ник и ора тор (106–43 пре н. е.)



Аутор по себ но ис ти че про блем и нео п ход ност про ве ре ва ља но сти ру ко пи са и пот пи -
са, као иза зов ко ји се ну жно на ме ће при ли ком про ве ре аутен тич но сти пи сме них ис -
права. 

Кључ не ре чи: ру ко пис, пот пис, ве шта че ње ру ко пи са.

Увод

Пи са ње је вид све сне ак тив но сти чо ве ка. У по чет ним фа за ма уче ња
све сном кон тро лом об у хва ће ни су са др жи на и по сту пак пи са ња, док на
ни воу гра фич ке зре ло сти свест о на чи ну пи са ња би ва за ме ње на ауто мат -
ским ре а го ва њем. Без број на по на вља ња ства ра ју по се бан вид услов ног
ре флек са, ко ји фор мал ну свест о пи са њу пре тва ра у спон та ну ре ак ци ју.
Ова ре ак ци ја по ка зу је тен ден ци ју соп стве ног ре про ду ко ва ња ауто ра пи -
са ња, обез бе ђу ју ћи та ко по сто ја ност ка рак те ри сти ка ње го вог ру ко пи са.
Иден ти фи ко ва њем ру ко пи са утвр ђу је се по се бан ди на мич ки склоп, ко ји
ин ди ви ду ал но од ре ђу је по је дин ца.

Ру ко пис је плод де ло ва ња ра зно ли ких фак то ра, ко ји ути чу на ње го -
ву фор му, стил и спе ци фич но сти. Ови фак то ри мо гу се од ре ди ти као:

– про цес уче ња пи са ња,
– усло ви пи са ња,
– пси хо фи зич ко ста ње,
– про фе си ја,
– ни во обра зо ва ња,
– оп шта ин те ли ген ци ја, 
Ис по ље ни као пре вас ход на обе леж ја и ква ли тет ру ко пи са, на ве де ни

фак то ри у кон крет ном слу ча ју до при но се иден ти фи ка ци ји ауто ра.

Обе леж ја ру ко пи са

Кључ ни део у из у ча ва њу иден ти фи ка ци о ног зна ча ја ру ко пи са од но -
си се на ис пи ти ва ње ње го вих обе леж ја. Под њи ма се под ра зу ме ва ју оне
ка рак те ри сти ке ру ко пи са, ко је омо гу ћа ва ју да се њи хо вим ана ли зи ра -
њем из ве де за кљу чак о иден ти те ту скрип то ра. 

Ова обе леж ја мо гу се по де ли ти на оп шта и по себ на, при че му би у
пр ву гру пу спа да ли: 

– ру ко пи сни си стем
– ис пи са ност ру ко пи са
– бр зи на пи са ња 
– рас по ред тек ста
– од нос пре ма основ ној ли ни ји

Број 1–2/201220



– угао или наг ну тост пи са ња
– об лик сло ва
– ве ли чи на сло ва
– про пор ци ја сло ва
– при ти сак на под ло гу
– раз мак из ме ђу сло ва и ре чи
– по ве за ност сло ва
– по чет ни и за вр шни по те зи
– цр ти це, тач ке и ди ја кри тич ки зна ци
– ис пра вља ње гре ша ка
– гре шке у пи са њу по је ди них сло ва
– укра ша ва ње

Зна чај про у ча ва ња оп штих ка рак те ри сти ка ру ко пи са мо же би ти дво -
струк. Нај пре, на осно ву њих мо гу ће је утвр ди ти да ли ру ко пис има ин -
ди ви ду ал на обе леж ја. Пред у слов за ова кву вр сту ис пи ти ва ња је сте да
узо рак ру ко пи са ни је су ви ше ма ли и да ни су опо на ша на школ ска пра ви -
ла пи са ња, што се ма ни фе сту је на мер ним ис кри вља ва њем сло ва при ли -
ком пи са ња. На по слет ку, оп шта обе леж ја ру ко пи са омо гу ћа ва ју утвр ђи -
ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу спор ног и не спор ног ру ко пи са.
По но вље но при су ство и нај ма ње уоч љи вих раз ли ка ука зу је да се не ра ди
о ру ко пи су исте осо бе од но сно њи хо во од су ство по твр ђу је исто вет ност
ауто ра. Ово ће да ље би ти по твр ђе но или од ба че но ис пи ти ва њем по себ -
них обе леж ја ру ко пи са, али се мо же за кљу чи ти да оп ште ка рак те ри сти -
ке сва ка ко има ју ели ми на тор ну уло гу, ко ја по ма же од ре ђи ва ње груп не
при пад но сти упо ре ђи ва них ру ко пи са.

Под по себ ним обе леж ји ма ру ко пи са под ра зу ме ва ју се ње го ви зна чај -
ни де та љи ди фе рен ци јал ног ква ли те та, ко ји ма се из ра жа ва од сту па ње од
на у че ног школ ског мо де ла пи са ња. Ве ћи сте пен тог од сту па ња ука зу је на
зна чај ни ју вред ност ових по себ них обе леж ја. Ипак, ни јед на по себ на ка -
рак те ри сти ка не ма по је ди нач но сна гу ин ди ви ду ал ног обе леж ја, због по -
сто ја ња мо гућ но сти да је при сут на на исти на чин и у ру ко пи су дру гог
ауто ра. Са мо чи тав низ ова квих ка рак те ри сти ка, по ве за них у је дин стве -
ну це ли ну, мо же ука зи ва ти на ру ко пи сну ин ди ви ду ал ност. 

По себ на обе леж ја ру ко пи са не мо гу се по бро ја ти по пут оп штих, јер
се њи хо во при су ство и зна чај утвр ђу ју из но ва у сва ком кон крет ном слу -
ча ју. Нео п ход но је пр во уста но ви ти ко ја се од сло ва нај че шће по ја вљу ју
у спор ном ру ко пи су, а по том ана ли зи ра ти на по чет ку, у сре ди ни и на
кра ју ре чи. На исти на чин се ис пи ту ју и оста ла сло ва, узев ши у об зир
уче ста лост њи хо ве при сут но сти и сте пен од сту па ња од школ ског мо де ла
пи са ња. По за вр ше ној ана ли тич кој об ра ди ру ко пи са, ва жно је ус по ста ви ти
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хи је рар хиј ски од нос пре ма зна ча ју свих по себ них и оп штих обе леж ја
ру ко пи са, има ју ћи у ви ду пре вас ход но њи хо ву иден ти фи ка ци о ну вред -
ност. Ова ква ли ста мо ра ла би да пред ста вља те мељ за ве шта че ње не -
спор них ру ко пи са и њи хо во по ре ђе ње са они ма ко ји су спор ни.

Узро ци гре ша ка у ве шта че њу ру ко пи са

По ја ва ра зно ли ких на ла за и ми шље ња ве шта ка за ру ко пи се у кон-
крет ним кри вич ним по ступ ци ма, ка рак те ри стич ним због оба вља ња по-
но вље них ве шта че ња, ука зу је не дво сми сле но да по вре ме но до ла зи до
гре ша ка у по сту па њу суд ских гра фо ло га, због ко јих до ла зи до пре зен то-
ва ња не тач них екс перт ских ми шље ња. При том се мо ра има ти у ви ду чи-
ње ни ца да ве шта че ње ру ко пи са спа да у ред нај ком плек сни јих кри ми на-
ли стич ких екс пер ти за.

Пре ве ли ко по све ћи ва ње па жње слич но сти ру ко пи са и тра га ње ис-
кљу чи во за по ду дар ним еле мен ти ма ру ко пи са, уз за не ма ри ва ње ва жно-
сти раз ли ке, до во ди до по гре ша ка у ра ду ве шта ка. Кључ но пи та ње суд ске
гра фо ло ги је, сва ка ко, је у ко јем оби му су два ру ко пи са слич на, а у ко јој
ме ри се раз ли ку ју. У тра же њу од го во ра на ово пи та ње нео п ход но је во ди -
ти ра чу на о по сто ја њу оп штих слич но сти у ве ли ком бро ју ру ко пи са, што
се на ро чи то очи та ва у штам па ним ру ко пи си ма, сла бо ис пи са ним ру ко-
пи си ма и бро је ви ма. Због то га ве штак мо ра да уста но ви ствар не по ду дар-
но сти и слу чај не слич но сти, од но сно ко је су то раз ли ке слу чај не, а ко је
дру ге не дво сми сле но от кри ва ју раз ли чи то сти ру ко пи са.

По себ но су мо гу ће гре шке у ве шта че њу ру ко пи са по лу пи сме них ли -
ца, мла дих осо ба са не из ра же ним ка рак те ри сти ка ма ру ко пи са, ру ко пи -
са бли ских срод ни ка, крат ких спор них ру ко пи са и код гра фо ло шке екс-
пер ти зе ла жних пот пи са. Упра во за то, из у зет но зна чај ну фа зу ве шта че ња
ру ко пи са чи ни кон ста то ва ње вред но сти по је ди них ка рак те ри сти ка ра ди
про на ла же ња по је ди них осо бе но сти, на осно ву че га би би ло мо гу ће уста-
но ви ти бит не раз ли ке ру ко пи са, ко је су од пре суд не ва жно сти за до но ше -
ње екс перт ског за кључ ка.

Кључ не од ли ке рас по ре да ру ко пи са, на ко је би ва ља ло обра ти ти па -
жњу, мо гле би се кла си фи ко ва ти на сле де ћи на чин:
– оп шти сме штај са др жа ја на јед ној стра ни ци и рав но мер но рас по ре ђи-

ва ње ње го вих де ло ва или ње го ва по јав на не си ме трич ност;
– ши рок, узак, про мен љив или ујед на чен раз мак из ме ђу ре до ва, ре чи,

сло ва, одво је них ве ли ких сло ва, ве ли ких и ма лих сло ва у јед ној ре чи;
– по ло жај ре чи у од но су на за ми шље ну и или ствар ну ли ни ју пи са ња;
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– по сто ја ње или од су ство пра зног про сто ра на угло ви ма стра ни це и ње-
го ва јед но о бра зност;

– по зи ци ја пот пи са у од но су на текст ис под ко га се на ла зи;
– пра вац пот пи са у од но су на ли ни ју пи са ња, ко ји се мо же по сма тра ти

као хо ри зон та лан на ви ше или на ни же од но сно про мен љив или ли чан;
– па ра ле ли зам у ши ри ни раз ма ка ре до ва ру ко пи са на чи стој хар ти ји, на

омо ту или у адре си;
– рас по ред у за гла вљу, увод ном де лу и за кључ ку пи сма, те њи хов ме ђу-

соб ни од нос, то јест од нос пре ма оста лом тек сту;
– па су си и њи хо ва фре квент ност, од но сно њи хо во из о ста вља ње, те сред -

ња ду би на пра зног про сто ра оста вље ног на по чет ку па су са;
– рас по ред бро је ва, скра ће ни ца и озна ка за глав ну и се кун дар ну ва лу ту

у од но су на ли ни ју пи са ња или у од но су на ре чи по ста вље не ис пред
или иза њих;

– уме ци из ме ђу ре до ва, њи хо ва обе леж ја и уче ста лост;
– адре се на ко вер ти, њи хо ва ве ли чи на, рас по ред, по ло жај и стил;
– спој не ли ни је од но сно кон ти ну и ра ни по те зи из ме ђу ре чи;
– број ре чи у јед ном те ле гра му;
– по ло жај зна ко ва ин тер пунк ци је пре ма основ ној ли ни ји и у од но су на

ре чи по ста вље не ис пред ових зна ко ва;
– пот цр та ва ње, ње гов по ло жај, на гла ша ва ње и уче ста лост.

Сва ка ин ди ви дуа има сво је сте че не на ви ке у по гле ду на ве де них ка-
рак те ри сти ка ру ко пи са, ко је се пра вил но по на вља ју. Ова кве ка рак те ри-
сти ке се нај ви ше огле да ју у:
– ве ли чи ни ру ко пи са;
– раз ма ци ма из ме ђу по је ди них сло ва и ре чи;
– на ги бу ру ко пи са;
– об ли ци ма сло ва.

Да би суд ски гра фо лог у сво јој екс пер ти зи са из ве сно шћу из бе гао
мо гућ ност по гре шке, по треб но је да де таљ но ис пи та сле де ће осо бе но сти
ис пи ти ва ног ру ко пи са:
– стал не и при род не ва ри ја ци је у ори ги нал ним об ли ци ма под раз ли чи-

тим усло ви ма, по себ но у по гле ду: на цр та, ве ли чи не, као и скра ће них
од но сно це ло ви тих об ли ка;

– не стал не, не при род не и на гле про ме не у на ги бу, ве ли чи ни, рас по де ли
ру ко пи сног тра га, ши ри ни по те за и у бр зи ни ру ко пи са;

– раз мак ре до ва и ре чи, на чин рас по ре ђе но сти са др жа ја тек ста, те пра-
зан про стор у угло ви ма стра ни це;
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– при су ство цр та них или пи са них укра сних по те за у од но су на на пи са -
на сло ва;

– за сто ји у сре ди ни сло ва или ру ко пи сног по те за;
– дрх та ње у по те зи ма, ко је мо же би ти пре ко мер но и не склад но, по себ но

код за вр шних по те за у пи са њу сло ва;
– из глед и ква ли тет по те за, про мен љив при ти сак при ли ком ис пи си ва ња

сло ва, при су ство мр ља и не рав но мер них по те за;
– слич ност или исто вет ност у по но вље ним ре чи ма или ком би на ци ји сло -

ва, што пред ста вља знак упо тре бе јед ног мо де ла пи са ња;
– ре ђа ње ре чи и пра вац ре до ва, во до рав ност у ис пи си ва њу ре чи и ре-

до ва;
– де ли кат на и де ли мич на по пра вља ња, сен че ња и по де бља ва ња сло ва,

ко ја у пр вом тре нут ку ис пи си ва ња ни су би ла по де бља на;

Уз на ве де но, ве штак мо ра да обра ти па жњу на: упо тре бље ну хар ти ју,
олов ку, стил, је зич ке осо би не, гра ма тич ке гре шке, по зна ва ње пра во пи са,
упо тре бу ве ли ких сло ва, на чин бе ле же ња ин тер пунк ци је, ра ста вља ње
ре чи, са др жи ну тек ста и чи ње ни це, на сло ве, уне те ци фре или опи сне ре -
чи ко ји ма се озна ча ва ју бро је ви, пре прав ке, из бри са на ме ста, умет ну те
ре чи, скра ће ни це, ме ста где је хар ти ја са ви је на, на бо ре, оште ће не де ло -
ва хар ти је, из гу жва ност до ку мен та, ста рост до ку мен та, упр ља на ме ста,
ве ли чи ну и об лик хар ти је, во де не зна ке, те да ли је хар ти ја ре за на ма -
шин ским пу тем или је це па на ру ком

Да би се от кри ле ка рак те ри сти ке ко је ука зу ју на фал си фи кат ру ко -
пи са, по треб но је спор ни до ку мент фо то гра фи са ти са ди рект ним и про -
дор ним осве тље њем, а по том из гра ди ти не ко ли ко фо то гра фи ја раз ли -
читог сте пе на уве ћа ња. Од зна ча ја је и пси хо фи зич ко ста ње ауто ра
ру ко пи са, ка ко би се омо гу ћи ло ис кљу чи ва ње мо гу ћих за блу да у по гле -
ду ва ља но сти пред мет ног до ку мен та. 

Иден ти фи ка ци ја ру ко пи са

Код ве шта че ња ру ко пи са по ста вља ју се два про бле ма. Пр ви се од но -
си на ди ле му да ли је пот пис од но сно кра ћи или ду жи текст на пи сан ру -
ком оног ли ца ко је је озна че но као аутор спор ног пот пи са или тек ста.
Дру ги про блем се обич но по ста вља при ли ком ве шта че ња ру ко пи са и са -
сто ји се у од ре ђи ва њу да ли је из ве сно ли це на пи са ло јед но ано ним но пи -
смо или текст не ког дру гог до ку мен та.

Иако у по је ди но сти ма слич ни, на ве де ни про бле ми ни су исто вет ни.
Та ко, фал си фи ко ва ни ру ко пис или пот пис углав ном је су ими та ци ја не -

Број 1–2/201224



ког дру гог ру ко пи са или пот пи са. Ме ђу тим, ано ним на до ста ва мо же би -
ти на пи са на из ме ње ним или при род ним ру ко пи сом не ког не по зна тог
ауто ра.

Ови про бле ми мо гу се ре ши ти про у ча ва њем од го ва ра ју ћих осо би на
у са мим ру ко пи си ма, те упо ре ђи ва њем осо би на, де ло ва и ка рак те ри сти -
ка спор ног ру ко пи са са осо би на ма, де ло ви ма и ка рак те ри сти ка ма узор -
ка ру ко пи са за упо ре ђи ва ње.

При ли ком по ре ђе ња ру ко пи са мо ра ју се ана ли зи ра ти пси хич ка под -
ло га и ма те ри јал ни еле мен ти ру ко пи са, као и по кре ти ко ји ма су они
фор ми ра ни. Си стем, на гиб, раз мак, бр зи на, по де бља ва ње и ве ли чи на
по те за су са мо део осо би на ру ко пи са. Тек по сле про у ча ва ња свих до са да
на ве де них де та ља кон крет ног ру ко пи са мо же се от по че ти са ње го вим
ве шта че њем. Да би се мо гло за кљу чи ти да су два ру ко пи са на пи са на од
стра не истог скрип то ра нео п ход но је да са др же не са мо исте од ли ке си -
сте ма и сти ла ру ко пи са, већ и до во љан број истих или вр ло слич них по -
је ди нач них обе леж ја до вољ но ја сно из ра же них, ко ја се по на вља ју. Ва жно
је од ба ци ти слу чај ну слич ност. Ва жно је да се упо ре ђи ва ни ру ко пи си
раз ли ку ју у ве ћем бро ју ин ди ви ду ал них ка рак те ри сти ка, при че му раз ли -
ке не сме ју би ти са мо по вр шне и уоби ча је не, од но сно она кве ко је се мо -
гу по ја ви ти и код ра зних ру ко пи са јед ног истог ауто ра. Ова кве раз ли ке не
мо гу би ти слу чај не и ни су ис ход раз ли чи тих усло ва пи са ња. У сва ком
дру гом слу ча ју, оне не мо гу би ти ре ле вант не за ве шта че ње ру ко пи са.

Ана ли за, ту ма че ње и од ре ђи ва ње ре ла тив не вред но сти и до ка зне
сна ге свих на ве де них ра зно вр сних од ли ка јед ног ру ко пи са, као те мељ
ње го ве ве ро до стој но сти или по ду дар но сти, пред ста вља кључ ни про блем
ко ји је нео п ход но ре ши ти. Ни је мо гу ће при ка за ти и раз ја сни ти све ствар -
не и ве ро ват не ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке ру ко пи са и про це ни ти ње -
го ве ре ла тив не вред но сти. За то је илу зор но фор ми ра ти збир ку пра ви ла,
пре ма ко ји ма би се оце њи ва ли ре ла тив на вред ност и до ка зни зна чај свих
осо бе но сти ру ко пи са, али се ипак мо гу на ве сти не ки оп шти прин ци пи
ко ји се при ме њу ју у ве ћи ни слу ча је ва ве шта че ња ру ко пи са.

Пр ви од ова квих прин ци па је сте да од исто вет них и раз ли чи тих ка -
рак те ри сти ка нај ве ћу до ка зну сна гу има ју оне ко је по ка зу ју нај знат ни ју
раз ли ку у по гле ду си сте ма или не ких дру гих на ци о нал них од ли ка ис пи -
ти ва ног ру ко пи са. 

Дру ги прин цип, мо жда и зна чај ни ји од прет ход ног, је сте да се оне је -
два при мет не ка рак те ри сти ке ру ко пи са ко је се по на вља ју, мо ра ју нај пре
ис пи ти ва ти, те да им се мо ра да ти нај ве ћи до ка зни зна чај, јер су оне са -
свим мо гу ће не све сно фор ми ра не и не мо гу би ти на мер но из о ста вља не
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у слу ча ју на мер не из ме не ру ко пи са. Оне се исто та ко мо гу успе шно по -
дра жа ва ти ка да се је дан ру ко пис или пот пис же ли фал си фи ко ва ти ими -
ти ра њем ту ђег ру ко пи са.

Пре ма тре ћем прин ци пу, обич не од ли ке и еле мен ти си сте ма или
на ци о нал но сти ни су до вољ ни као осно ва за за кљу чи ва ње о иден тич но сти
ис пи ти ва них ру ко пи са, јер се ин ди ви ду ал ност сва ког ру ко пи са са сто ји од
оп штих и по себ них ка рак те ри сти ка и на ви ка. Та ко, из ве сна ин ди ви ду ал -
на ка рак те ри сти ка у ру ко пи су мо же би ти ис ход остат ка по гре шке, ко ју
учи тељ ни је при ме тио ка да је не ка осо ба учи ла пи са ње. Та ко ђе, све сни
или не све сни ути цај дру гих осо ба, чи је ру ко пи се че сто гле да мо, пред ста -
вља је дан од сна жних из во ра по је ди нач них од ли ка. Ди вље ње нео бич ном
об ли ку не ких сло ва мо же пред ста вља ти узрок је дин стве них осо би на ру -
ко пи са, као и нео бја шњи ве на ви ке у по гле ду на ги ба или ве ли чи не ис пи -
са них сло ва. Че ста упо тре ба ру ко пи са до при но си ње го вом раз ли ко ва њу
од школ ске фор ме, док се код осо ба ко је рет ко пи шу ру ко пис од ли ку је
школ ским мо де лом об ли ко ва ња сло ва. Укра ша ва ње по чет них сло ва у
ре че ни ци мо же би ти јед на од ин ди ви ду ал них од ли ка ру ко пи са, баш као
и скра ћи ва ње по је ди них сло ва. 

На овај на чин, ру ко пис, под деј ством на ве де них раз ли чи тих усло ва,
по ста је јед на ком плек сна це ли на ко ја је на ста ла де ло ва њем свих спо ља -
шњих ути ца ја. Ови ути ца ји су под ре флек си јом уну тра шњих пси хич ких
по кре та ча од но сно лич них тен ден ци ја, или су уса вр ше ни, пре и на че ни
или ис кри вље ни. По при ро ди ства ри, ове раз не осо бе но сти има ће раз ли -
чи ту до ка зну сна гу при ли ком ве шта че ња да ли је спо ран ру ко пис на пи -
сан ру ком од ре ђе ног скрип то ра.

На по слет ку, осо би не и ин ди ви ду ал не од ли ке сва ког ру ко пи са мо гле
би се по сма тра ти као:
– трај не или уста ље не,
– уоби ча је не или оп ште,
– по вре ме не или слу чај не,
– из у зет не.

Иден тич ност ру ко пи са је до ка за на уко ли ко спор ни и не сум њи ви ру -
ко пис у се би са др жи до во љан број слич них ка рак те ри сти ка, еле ме на та и
осо би на, та ко да ни је ло гич но сма тра ти да се све уоче не слич но сти слу -
чај но по ду да ра ју.

На су прот ово ме, иден тич ност ру ко пи са ни је до ка за на ка да из ме ђу
упо ре ђи ва них ру ко пи са по сто ји слич ност са мо у не ко ли ко оп штих и
обич них об ли ка сло ва или ако су спор ни и не сум њи ви ру ко пис слич ни
са мо у по гле ду осо би на и од ли ка си сте ма или на род но сти. Исто та ко,
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слич ност са мо у по гле ду не ко ли ко оп штих скра ће них или раз ви је них
об ли ка сло ва или осо би на ру ко пи са, не до во ди до до ка зи ва ња иден тич -
но сти ру ко пи са.

За кљу чак

Број еле ме на та гра фич ке струк ту ре и фи зи о ло шка осно ва ди на ми ке
на стан ка ру ко пи са чи не по ље са нео гра ни че ном ши ри ном за по зи ци о ни -
ра ње сва чи је ин ди ви ду ал но сти. У то ме се огле да до ка зна сна га ру ко пи са,
а ње гов ква ли тет не спор но омо гу ћу је ова кву вр сту ве шта че ња. По ду да ра -
ност спор ног и не спор ног ру ко пи са, у свим на пред на ве де ним ка рак те -
ри сти ка ма, обез бе ђу је усло ве да се са си гур но шћу мо же за кљу чи ти да
ана ли зи ра ни ру ко пис при па да истом ауто ру. 

Ре зул та ти до ко јих ве штак до ла зи мо ра ју би ти ја сно, увер љи во и де -
таљ но обра зло же ни. По ред при ка за и оце не свих ис пи ти ва них ка рак те -
ри сти ка спор ног и не спор ног ру ко пи са, нео п ход но је ис та ћи оце ну ма те -
ри ја ла за ве шта че ње и об ја шње ње ме то да при ме ње них у ра ду. Ми шље ње
ве шта ка ва ља ло би да са др жи и од го вор на сва ва жна пи та ња, ко ја се у ве -
зи са ве шта че њем мо гу по ста ви ти. Су штин ски, оно мо же би ти из ра же но
у фор ми пот пу но си гур ног од го во ра, али и на ни воу јед ног од сте пе на ве -
ро ват но ће.

Окол но сти ко је до во де у пи та ње по у зда ност иден ти фи ка ци о не екс -
пер ти зе, на овом пла ну, ти чу се пре све га са мог по ступ ка ве шта че ња од -
но сно струч но сти и спо соб но сти ве шта ка да из ве де пра ви лан за кљу чак и
пред ста ви су ду та ко за сно ван на лаз и ми шље ње. Мо гућ ност гре шке у
екс пер ти зи се на су ду мо ра узе ти у об зир при ли ком оце не до ка за на
осно ву ве шта че ња ру ко пи са у сва ком кон крет ном слу ча ју.

Sum mary

The fact of li ving in the world with daily im po sed need for usa ge of writ ten do cu ments,
ha ving gre at im por tan ce in dif fe rent are as of so cial li fe, ca u ses the aut hor to deal with the
mat ter of the do cu ments’ aut hen ti city in the ar tic le. 

The con stant in cre a se of cri mi nal ac ti vi ti es re gar ding for gery of do cu ments and mi su -
sing of them con si de ring com mit ting of wi de ran ge of cri mi nal of fen ces is no ti ce a ble, also.

Espe ci ally, the aut hor stres ses out the pro blem and the ne ces sity of check up on va li dity
of handwri tings and sig na tu res, as the chal len ge be ing as ses sed ne ces sa rily con si de ring the
ve ri fi ca tion of writ ten do cu ments’ re gu la rity.

Key words: handwri ting, sig na tu re, handwri ting ex per ti se.
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Др Ми лан Шку лић
ре дов ни про фе сор Прав ног фа кул те та
Уни вер зи те та у Бе о гра ду

КРИ ТИЧ КА АНА ЛИ ЗА НО ВОГ ЗА КО НИ КА 
О КРИ ВИЧ НОМ ПО СТУП КУ СР БИ ЈЕ (I)1

Сажетак

У ра ду се кри тич ки ана ли зи ра низ од ред би но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку Ср -
би је. У ра ду се из но си став да су основ не кон цеп ту ал не гре шке но вог За ко ни ка: 1) пот пу -
на де вал ва ци ја на че ла исти не у кри вич ном по ступ ку, уз исто вре ме но „пра зну” мо гућ -
ност да се пре су да као и до са да мо же по би ја ти и због по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног
чи ње нич ног ста ња, 2) уво ђе ње еле ме на та тзв. па ра лел не ис тра ге у окви ру јав но-ту жи лач -
ке ис тра ге, што у прак си са мо до не кле мо же ко ри сти ти ма лом бро ју екс трем но фи нан сиј -
ски моћ них окри вље них, те 3) пот пу но адвер зи јал на кон струк ци ја глав ног пре тре са, уз
фор си ра ње из ра зи те до ка зне па сив но сти су да, за хва љу ју ћи ко јој ће наш бу ду ћи, тј. но ви
кри вич ни по сту пак по ста ти ве о ма сли чан кла сич ном пар нич ном по ступ ку. 

Осим ових, За ко ник оби лу је и чи та вим ни зом дру гих прав но-тех нич ких ано ма ли ја,
као и не ких су штин ских гре ша ка, по пут сле де ћих ома шки и про пу ста: по гре шно де фи -
ни са ње пред ме та до ка зи ва ња; ло ше уре ђе но основ но и уна кр сно ис пи ти ва ње у окви ру да -
ва ња пре суд не уло ге стран ка ма у до ка зном по ступ ку на глав ном пре тре су; не а де кват но
уре ђе но пи та ње те ре та до ка зи ва ња; по гре шно сте пе но ва ње сум ње (основ сум ње, осно ва -
на сум ње и оправ да на сум ња), уз им пли цит но кр ше ње прет по став ке не ви но сти; чи тав низ
про пу ста ко ји се од но се на спо ра зум о при зна њу кри вич ног де ла, ко ји је, као и ина че,
при лич но спо ран ин сти тут, нео сло ба ђа ње са о кри вље ног или осу ђе ног од ду жно сти по ла -
га ња за кле тве ка да се ис пи ту ју као све до ци, не мо гућ ност од бра не да зах те ва да ва ње ста -
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ту са за шти ће ног све до ка; пре ши ро ко де фи ни са ње мо гућ но сти пре тре са ња без све до ка
због „не до ступ но сти” др жа о ца ста на, ни за од ред би ко је по гор ша ва ју по ло жај од бра не, по -
пут пра ви ла да јед на стран ка (јав ни ту жи лац), мо же дру гој стран ци (окри вље ном) по ста -
вља ти бра ни о ца, па до омо гу ћа ва ња да се бра ни лац са слу ша као све док, те ус по ста вља -
ња оба ве зе бра ни о ца да пре да пред мет ко ји мо же по слу жи ти као до каз; про пу шта ње да
се не по сто ја ње пред ло га оште ће ног за кри вич но го ње ње свр ста у бит не по вре де од ре да -
ба кри вич ног по ступ ка; не мо гућ ност са слу ша ња у по но вље ном по ступ ку са у че сни ка
окри вље ног ко ји је већ осу ђен; ин ди рект но ко ри шће ње не суд ских до ка за на глав ном
пре тре су и мо гућ ност за сни ва ња пре су де на та квим до ка зи ма, итд.; озбиљ не пре нор ми -
ра но сти но вог ЗКП-а, при че му су не ке де фи ни ци је ко је су у ње му да те обич но по на вља -
ње оних из КЗ-а, или се ра ди о пот пу но не по треб ном, од но сно по гре шном де фи ни са њу;

Кључ не ре чи: Zakonik o krivičnom postupku, krivično procesno pravo, kritika reforme
srpskog krivičnog postupka.

1. Увод на раз ма тра ња

Овај кри тич ки осврт се при мар но ти че но вог За ко ни ка о кри вич ном
по ступ ку из 20112. го ди не, ко ји се, уз фо ку си ра ње на ње го ве основ не ка -
рак те ри сти ке, по пут но вог кон цеп та ис тра ге, но ве кон струк ци је глав ног
пре тре са, од у ста ја ња од не ких кла сич них кри вич но-про це сних на че ла,
као што је то слу чај са прин ци пом исти не итд., у тек сту па жљи во кри тич -
ки ана ли зи ра, те се ука зу је на основ не ма не, очи глед но ло ше од ред бе,
или не ке ма ње упа дљи ве „сла бе тач ке” но вих за кон ских ре ше ња, због че -
га до бар део овог тек ста има зна чај и од го ва ра ју ћих пред ло га у de le ge fe -
ren da сми слу, па се на да мо да ће у том сми слу би ти од ко ри сти и на шем
за ко но дав цу.

Код ре фор ми са ња кри вич ног по ступ ка Ср би је по ста вља се пи та ње
ци ља – да ли се те жи са мо и ис кљу чи во бр жем кри вич ном по ступ ку или
је циљ пра ви чан кри вич ни по сту пак. У прак си се, ка да су у пи та њу ак ту -
ел на за кон ска ре ше ња или ка да се ра ди о кон крет ним слу ча је ви ма, по -
гре шно оце њу је или чак по и сто ве ћу је ефи ка сност и бр зи на кри вич ног
по ступ ка, а по не кад и са ње го вим ко нач ним ис хо дом (да у не до вољ ној
ме ри ре зул ти ра прав но сна жним осу ђу ју ћим пре су да ма). Ова пи та ња су
ве за на за по тре бу ре фор ме кри вич ног по ступ ка и пра вац у ко јем тре ба да
иде. На рав но да кри вич ни по сту пак не сме да тра је пре ду го, али се бр зи -
на са ма по се би не сме ни апри ор но, ме ха нич ки и крај ње упро шће но по -
и сто ве ћи ва ти са ефи ка сним кри вич ним по ступ ком. Ни су исто брз и ефи -
ка сан кри вич ни по сту пак. 

Бр зи на по ступ ка је ре ла тив на ка те го ри ја. Ва жно је да кри вич ни по -
сту пак не тра је ви ше не го што је то објек тив но по треб но, а фак тич ка је
ствар о ко јем се вре ме ну ра ди у сва ком кон крет ном слу ча ју. Ко ли ко ће
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кон крет ни по сту пак тра ја ти за ви си од ни за фак то ра, по пут сло же но сти
до ка зног ма те ри ја ла, број оп ту же них, евен ту ал них про ме на у са ста ву
суд ског ве ћа (ко је су не ка да не из бе жне) и чи та вог ни за дру гих еле ме на -
та ко ји од ре ђе ни слу чај чи не ма ње или ви ше сло же ним или на про тив,
ре ла тив но јед но став ним итд. 

Но ви За ко ник по свом ра ди кал ном „ре форм ском по ду хва ту”, је од -
сту пио од тра ди ци о нал ног европ ског са вре ме ног ти па кри вич ног по -
ступ ка, та ко да је из вр ше но сво је вр сно кон цеп циј ско по ста вља ње кри -
вич ног по ступ ка „са но гу на гла ву”. Ра ди кал ни за хва ти ко ји че сто де лу ју
при ма мљи во, на ро чи то мла дим љу ди ма жељ ним до ка зи ва њи ма, па и
оним ко ји се са мо „осе ћа ју мла ди ма”, до но си ве ли ку опа сност и мо -
гућност те шких про ма ша ја, од че га ни је да ле ко слу чај и са но вим За ко -
ни ком. У це ли ни овог раз ма тра ња ће се има ти не са мо ЗКП/11, већ и
Пред го вор по све ћен За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку,3 ко ји је об ја вио
„Слу жбе ни гла сник” ко ји је „бр зо мет но” до ста вљен пра во суд ним ин сти -
ту ци ја ма ра ди при пре ма за при ме ну но вог ти па кри вич не про це ду ре. У
Пред го во ру За ко ни ка, ауто ри, из но се иде ју о по тре би аде кват не про ме -
не „крв не сли ке” на шег пра во су ђа, и о по тре би „ства ра ња” но вих „ка дро -
ва” ко ји ће при ме њи ва ти но ви За ко ник, те ће и то би ти у фо ку су кри тич -
ног раз ма тра ња4. 

На го ве шта ва ју ћи од ре ђе не те шко ће у сна ла же њу у но вом нор ма -
тив ном ам би јен ту, те прак тич но оправ да ва ју ћи „ква ли тет” свог ра да, твр -
де да је текст За ко ни ка раз го ве тан и до бро струк ту ри сан (до ду ше, то чи -
не на по ма ло нео би чан на чин, та ко што на во де да те шко ћа не ће би ти
због не раз го вет но сти и струк ту ре но вог За ко ни ка), али да ће, ипак,
основ ни про блем у Ср би ји на ста ти због из ве сног „со ци оп си хо ло шког
фе но ме на”, па та ко на ја вљу ју „уна пред при пре мље ни али би”, за евен ту -
ал но не у спе шан про је кат.
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3 Глав ни аутор овог Пред го во ра је, су де ћи по ре до сле ду ауто ра на ко ри ца ма тек ста
и на слов ној стра ни ци, био др Сло бо дан Бе љан ски, адво кат из Но вог Са да, а ње го ви са рад -
ни ци у пи са њу пред го во ра су би ли проф. др Го ран П. Илић и др Ми о драг Ма јић, су ди ја
Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду.  

4 Ауто ри спо ме ну тог Пред го во ра из но се сле де ћу ве о ма ин те ре сант ну кон ста та ци -
ју: „При ме на но вог За ко ни ка не ће би ти ла ка, и то не због ње го ве струк ту ре или не раз го -
вет но сти ње го вог са др жа ја, већ због вр сте прав ног обра зо ва ња, сте че них на ви ка, не до -
стат ка ка дро ва, а по нај пре због со ци оп си хо ло шког фе но ме на ко ји би смо мо гли на зва ти
не до стат ком кул ту ре не при стра сно сти. Уло га Пра во суд не ака де ми је и Адво кат ске ака де -
ми је би ће пре суд на у на сто ја њу да се на док на ди не до ста так по треб них зна ња и ве шти на.
Од го ва ра ју ће ино ва ци је тре ба оче ки ва ти и у струч ној ли те ра ту ри и у про гра ми ма прав -
них фа кул те та и пра во суд них ис пи та.” Ви ди: С. Бе љан ски, Г. П. Илић и М. Ма јић, За ко -
ник о кри вич ном по ступ ку (пред го вор), „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2011, стр. 63.



Сла же мо се да при ме на но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку не ће
би ти ла ка, што је по на шем ми шље њу ну жна по сле ди ца ка ко не ква ли тет -
ног тек ста и чи та вог ни за по при лич но не у о би ча је них, ком пли ко ва них,
кон фу зних и че сто ве о ма не ја сних про це сних ре ше ња, та ко и у ње му
при сут них нор ма тив них ре ше ња и ме ха ни за ма ко ји ма се ра ди кал но и
на чел но рас ки да са на шом до са да до ми нант ном кри вич но про це сном
тра ди ци јом, ко ја се ја сно огле да ла у до са да шњем при па да њу на шег кри -
вич но про це сног си сте ма европ ско-кон ти нен тал ној прав ној кул ту ри. 

До ду ше, мо жда ауто ри Пред го во ра сма тра ју да су за сти ца ње но вих
дра го це них зна ња, до вољ ни крат ки при год ни кур се ви ино ва ци је зна ња за
већ по сто је ће но си о це пра во суд них функ ци ја, ко је би ор га ни зо ва ла већ
по сто је ћа Пра во суд на ака де ми ја, као и Адво кат ска ака де ми ја, ко ја ће тек
би ти осно ва на, али за што он да исто вре ме но, тј. у истом кон тек сту спо -
ми њу још и про гра ме прав них фа кул те та, те са др жај пра во суд ног ис пи -
та, у по гле ду че га се по де фи ни ци ји ра ди о ви ше го ди шњем сти ца њу од -
го ва ра ју ћих зна ња, а што он да та ко ђе под ра зу ме ва да се тек за не ко ли ко
де це ни ја мо же ство ри ти по тре бан број „но вих вр лих ка дро ва”. 

У Пред го во ру5 За ко ни ка, го во ри се о сво је вр сном „до при но су” но вог
„мо дер ног” За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, при бли жа ва њу Ср би је
Европ ској уни ји, а не ка же се да су адвер зи јал но кон стру и са ни кри вич -
ни по ступ ци још увек (што је на рав но, по на шем ми шље њу ве о ма до бро),
са свим рет ки у Европ ској Уни ји, тј. прак тич но их не ма у др жа ва ма тзв.
ста ре Евро пе, по пут Не мач ке, Аустри је, Фран цу ске итд., а ти пич ни су за
„мла де ЕУ др жа ве”, као што је то на при мер Ру му ни ја, од но сно уско ро и
Хр ват ска, а исто ва жи и за „ду го го ди шњег ЕУ кан ди да та” – Ма ке до ни ју,
као и за БиХ, ко ја још увек ни је ни „офи ци јел ни ЕУ кан ди дат”. Је ди на др -
жа ва ко ја спа да у ре ла тив но раз ви је ни ји део ЕУ, а ко ја има из ра зи то
адвер зи јал но кон стру и сан кри вич ни по сту пак је Ита ли ја, али као што ће -
мо то, из ме ђу оста лог, об ја шња ва ти у да љем тек сту, ита ли јан ско кри -
вич но пра во су ђе у окви ри ма ЕУ ни у ком слу ча ју не спа да у не ка кав
„врх” у по гле ду ква ли те та, а на ро чи то ефи ка сно сти, па и бр зи не, док је,
с дру ге стра не, сам ита ли јан ски кри вич ни по сту пак у це ли ни знат но
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5 С. Бе љан ски, Г. П. Илић и М. Ма јић, op. cit., стр. 9. „Као чла ни ци Са ве та Евро пе и
др жа ви ко ја оче ку је кан ди да ту ру за члан ство у Европ ској Уни ји, Ре пу бли ци Ср би ји је био
по тре бан мо де ран кри вич но про це сни за ко ник ко ји би оси гу рао де ло твор но уче шће окри -
вље ног, рас прав ну струк ту ру по ступ ка, јед на кост оруж ја на глав ном пре тре су и, по мо -
гућ но сти, у ра ни јим фа за ма по ступ ка и по се бан по ло жај оште ће ног.” Не ве ро ват но је да
се та ко ва жан за кон, као што је то За ко ник о кри вич ном по ступ ку, по ве зу је са „оче ки ва -
њем кан ди да ту ре за члан ство у ЕУ”.



боље уре ђен не го што је то по стиг ну то са но вим За ко ни ком о кри вич ном
по ступ ку Ср би је.

Ре пу бли ци Ср би ји је био по тре бан мо де ран кри вич но про це сни за ко -
ник, ка жу ауто ри Пред го во ра. То је јед на не ве ро ват но „бле да” кон ста та -
ци ја, јер реч „мо де ран” за и ста ни шта не зна чи ка да се ра ди о За ко ни ку о
кри вич ном по ступ ку, а већ са ма та ко ру тин ска и бе сми сле на упо тре ба те
ре чи очи глед но ука зу је на по при лич ну збр ку у ми сли ма оних ко ји су од -
и гра ли кључ ну уло гу у на стан ку но вог За ко ни ка. На и ме, ла ко је уочи ти
да је све то на да ле ко аде кват ни ји на чин, не го у но вом За ко ни ку о кри -
вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, по сто ја ло ка ко и у на шем ЗКП-у из
2001. го ди не, та ко и у дру гим на шим знат но „ста ри јим” за кон(иц)има о
кри вич ном по ступ ку.

Тзв. рас прав на струк ту ра по ступ ка, од но сно оства ри ва ње на че ла
кон тра дик тор но сти на глав ном пре тре су, ни у ком слу ча ју не под ра зу ме -
ва да глав ни пре трес тре ба да бу де пот пу но адвер зи јал но кон стру и сан уз
мак си мал но па си ви зи ра ње су да, као што је то учи ње но у но вом За ко ни -
ку, а по узо ру на аме рич ки кри вич ни по сту пак, на рав но, без по ро те ко ја
по сто ји у том по ступ ку, те уз омо гу ћа ва ње да се на та квом глав ном пре -
тре су са свим ши ро ко ко ри сте до ка зи ко је су у прет ход ним фа за ма по -
ступ ка при ку пи ли не суд ски ор га ни, тј. јав ни ту жи лац и по ли ци ја, а што
све ап со лут но ни је мо гу ће ни у САД. Да кле, фор си ра се на по гре шан на -
чин на че ло рас прав но сти, а исто вре ме но се по при лич но де гра ди ра на че -
ло не по сред но сти. 

Ауто ри пред го во ра го во ре о не ком „по себ ном по ло жа ју оште ће ног”
у но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку. По ло жај оште ће ног је у том За -
ко ни ку „по се бан” са мо уто ли ко што он са да има знат но ма ње пра ва не -
го што их је имао ра ни је, у скла ду са За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку
из 2001. го ди не То се, из ме ђу оста лог, огле да и у ре ду ко ва ним мо гућ но -
сти ма оште ће ног да стек не свој ство суп си ди јар ног ту жи о ца, као и у то ме
што ви ше не мо же сво јом жал бом да по би ја спо ра зум о при зна њу кри ви -
це ко ји су за кљу чи ли јав ни ту жи лац и окри вље ни, као што је то оште ће -
ни мо гао пре ма 2009. го ди не но ве ли ра ним од ред ба ма За ко ни ка из 2001.
го ди не. 

2. Основ не кон цеп циј ске гре шке но вог За ко ни ка 
о кри вич ном поступ ку

Две су основ не кон цеп циј ске гре шке но вог За ко ни ка о кри вич ном
по ступ ку: 1) де вал ва ци ја на че ла исти не и 2) пот пу но адвер зи јал на кон -
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струк ци ја глав ног пре тре са уз дра стич но ми ни ми зи ра ње уло ге кри вич -
ног су да.6

Основ на пи та ња ре фор ме кри вич ног по ступ ка Ср би је су све де на на
про бле ма ти ку ти па ис тра ге и кон струк ци је глав ног пре тре са, по себ но у
ве зи уло ге су да у до ка зном по ступ ку, те про бле ма ти ке при мар но стра -
нач ког или суд ског из во ђе ња до ка за, али и на ве о ма ва жно пи та ње
(не)по сто ја ња на че ла исти не у кри вич ном по ступ ку. 

2.1. Де вал ва ци ја на че ла исти не у но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку 

Исти на у но вом За ко ни ку ни је при о ри тет кри вич ног по ступ ка, јер се
не са мо утвр ђи ва ње исти не, већ чак ни те жња ка њој од стра не слу жбе -
них ак те ра кри вич не про це ду ре уоп ште не озна ча ва као циљ кри вич ног
по ступ ка.

Но вим За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку про мо ви са на је до ка зна
па сив ност су да. До ка зе би из во ди ле стран ке, а уло га су да би се све ла на
кон тро лу ис прав но сти до ка зног по ступ ка. Стран ке су фор мал но рав но -
прав не. Да кле, на су прот јав ном ту жи о цу, ко ји мо же ра чу на ти на ком -
плет ну ло ги стич ку по др шку др жав ног апа ра та чи ји је део, би ће окри -
вљени ко ме мо же по ма га ти бра ни лац. На рав но, ако окри вље ни има
фи нан сиј ска сред ства да пла ти ње го ве услу ге, или уко ли ко се ра ди о
слу ча је ви ма оба ве зне струч не од бра не, ка да окри вље ном ко ји не ма бра -
ни о ца, ње га по ста вља јав ни ту жи лац или суд (чл. 76 ст. 1). Оба ве зна од -
бра на је про пи са на са мо за те жа кри вич на де ла, та ко да ве ћи на окри вље -
них мо же, али не мо ра има ти бра ни о ца. Ме ђу тим, бо га те окри вље не, на
при мер, по пут оних ко ји се те ре те да су „нар ко-бо со ви”, бра ни ће „адво -
кат ске зве зде”. Они ће мо ћи да има ју прав не ти мо ве, те ан га жу ју при ват -
не де тек ти ве за при ку пља ње до ка за. 

Ина че, у кључ ној на чел ној од ред би За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку
из 2011. го ди не, ко ја се ти че из во ђе ња до ка за и те ре та до ка зи ва ња, на -
пра вље на је озбиљ на гре шка. На и ме, у чла ну 15 став 3 утвр ђе но је да суд
из во ди до ка зе на пред лог стра на ка, из че га би про из и шло да до ка зе не
из во де стран ке, већ то чи ни суд, али са мо по њи хо вом пред ло гу, као што
је то би ло слич но и у ЗКП-у из 2001. го ди не, од но сно у на шем прет ход -
ном тра ди ци о нал ном кри вич но про це сном си сте му. 

Ме ђу тим, чи та вим ни зом од ред би За ко ни ка про мо ви са на је из ра зи -
та до ка зна па сив ност су да, а из во ђе ње до ка за је не са мо при мар но, већ
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6 Ви ше о то ме: М. Шку лић, На че ло пра вич ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка и на че ло
исти не у кри вич ном по ступ ку, Прав ни жи вот, број 9, Том I, Бе о град, 2010, стр. 587–611.



ско ро ис кљу чи во по ве ре но стран ка ма, што је у пот пу ној кон тра дик тор -
но сти са од ред бом чла на 15 став 3. У истом чла ну За ко ни ка, тј. већ у на -
ред ном ста ву чла на 15, на во ди се да суд мо же да ти на лог стран ци да
пред ло жи до пун ске до ка зе или из у зет но сам од ре ди ти да се та кви до ка -
зи из ве ду, ако оце ни да су из ве де ни до ка зи про тив реч ни или не ја сни и да
је то нео п ход но да би се пред мет до ка зи ва ња све стра но рас пра вио. Да -
кле, чак се ни у овој од ред би су ду не да је мо гућ ност да сам из ве де до ка -
зе, већ са мо да из да на лог да се до ка зи из ве ду. Очи глед на је ин тен ци ја да
се суд што је ви ше мо гу ће и по сва ку це ну – до ка зно па си ви зи ра. Иако у
За ко ни ку ни је са свим ја сно ре че но, ово под ра зу ме ва да би та кве до ка зе
мо ра ла из ве сти од ре ђе на стран ка, од но сно ли це ко је пот по ма же оства -
ри ва ње стра нач ке функ ци је, по пут бра ни о ца ка да је реч о окри вље ном.
Од ред ба чла на 15 став 4 је сто га ди рект но и очи глед но су прот ста вље на
од ред би чла на 15 став 3 За ко ни ка, што ни у ком слу ча ју не пред ста вља
уса мљен при мер по сто ја ња ме ђу соб но про тив реч них од ред би у но вом
За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку Ср би је. Код ова ко вог за кон ског ре ше ња
ипак ће у прак си, од но сно у јед ном ве ли ком бро ју слу ча је ва, не ке стран -
ке би ти ма ло рав но прав ни је од дру гих.

Ти пи чан адвер зи јал ни кри вич ни по сту пак ка кав по сто ји у САД, под -
ра зу ме ва по ро ту, са ста вље ну од обич них гра ђа на, ко ја од лу чу је ко је по -
бед ник до ка зног дво бо ја.7 Тек ка да по ро та са ста вље на од обич них гра ђа -
на, оп ту же ног огла си кри вим, су ди ја га ка жња ва. Ако га по ро та осло бо ди,
по сао су ди је је за вр шен. Али оп ту же ни у том по ступ ку увек има пра во да
му, ако сам не ма сред ства, др жа ва о свом тро шку обез бе ди бра ни о ца. То
у Ср би ји ни је слу чај. 

С дру ге стра не, ни у САД ни је спор но да ква ли тет од бра не ко ју ре а -
ли зу ју бра ни о ци по ста вље ни по слу жбе ној ду жно сти, че сто ни је на ви со -
ком ни воу. Обр ну то, ве о ма бо га ти окри вље ни „ку пу ју” вр хун ске адво кат -
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7 Кри вич ни по сту пак је у САД устро јен као јед на вр ста „до ка зног стра нач ког дво бо -
ја”. Ту жи лац и окри вље ни, од но сно ње гов бра ни лац, јер је екс трем но рет ко да окри вље -
ни не ма бра ни о ца, се соп стве ним ар гу мен ти ма „ту ку” пред по ро том са ста вље ном од
обич них гра ђа на, ко ја це ни ко је био убе дљи ви ји. Сам су ди ја је ре ла тив но па си ван. Тек
ако по ро та од лу чи да је окри вље ни крив, су ди ја сту па на сце ну из ри ца њем од го ва ра ју ће
ка зне. Ако по ро та од лу чи да не ма кри ви це, по сао су ди је је за вр шен. Ово је и прав ним ла -
и ци ма по зна то из бе ле три сти ке и фил мо ва. Оно што мно ги не зна ју је сте да је ова кво
„школ ско” су ђе ње у САД de fac to пра ви из у зе так. Од ви ја се у ма ње од 10% свих слу ча је -
ва. Ско ро 90% слу ча је ва се окон ча ва на те ме љу при зна ња окри вље ног, ка да из о ста је по -
рот но су ђе ње, а суд са мо из ри че ка зну, узи ма ју ћи при зна ње као озбиљ ну олак ша ва ју ћу
окол ност и ру ко во де ћи се спо ра зу мом ту жи о ца и окри вље ног, али без фор мал не оба ве -
зе да из рек не ка зну ко ју су стран ке пред ло жи ле. Ка да би би ло не што ви ше су ђе ња пред
по ро том, пра во суд ни си стем САД би сва ка ко до жи вео ко лапс.



ске услу ге. Се ти мо се слу ча ја О`Џеј Симп со на, ко ји је ско ро „кр ва вих”
ру ку оп ту жен за уби ство су пру ге и ње ног љу бав ни ка,8 али је ве штим
адво кат ским ма не ври са њем из бе гао осу ду, да би не дав но об ја вио књи гу
под на сло вом „Шта ако сам убио”, ко јом фак тич ки при зна је кри ви цу.9

По ред то га, по рот но су ђе ње у САД је пра ви из у зе так, јер се ви ше од 90 %
слу ча је ва су мар но ре ша ва при зна њем кри ви це, ко је је у нај ве ћем бро ју
слу ча је ва „по го ђе но”, тј. фор мал но ис пре го ва ра но из ме ђу др жав ног ту -
жи о ца и од бра не. 

У кон ти нен тал ној Евро пи, суд је по пра ви лу, су ве ре ни и не при ко сно -
ве ни „го спо дар” до ка зног по ступ ка, без об зи ра што стран ке рас по ла жу
од го ва ра ју ћом до ка зном ини ци ја ти вом, те у од ре ђе ној ме ри мо гу уче -
ство ва ти и у из во ђе њу до ка за. То је нај ти пич ни је у Не мач кој и у дру гим
др жа ва ма чи ји су нам прав ни си сте ми тра ди ци о нал но слу жи ли као узор.
Слич но је и у Аустри ји ко ја је ти пич на и ин те ре сант на и по то ме, што је
та ко ђе, од не дав но уве ла си стем др жав но-ту жи лач ке ис тра ге, али на -
рав но, ни је при хва ти ла и пот пу но адвер зи јал ну кон струк ци ју глав ног
пре тре са, ни ти је у свом но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку, ели ми -
ни са ла на че ло исти не.10 Адвер зи јал ни кри вич ни по ступ ци (за ко је се по -
не кад на во ди и да су при мер сво је вр сне „аме ри ка ни за ци је” кри вич них
по сту па ка не ких европ ских др жа ва), са да по сто је и у не ким кон ти нен тал -
ним европ ским др жа ва ма, као на при мер, у Ре пу бли ци Срп ској и уоп -
ште, у на ма су сед ној БиХ, ма да та мо и по ред то га, по сто ји на че ло исти -
не у кри вич ном по ступ ку.11 Та кав си стем по сто ји и у Ита ли ји, али та мо
окри вље ни увек мо ра има ти адво ка та, што он да на чел но омо гу ћа ва ка -
кву та кву фор мал ну јед на кост оп ту жбе и од бра не на глав ном пре тре су
ко ји је адвер зи јал но устро јен, тј. сво ди се на до ка зни дво бој две стран ке
пред у до ка зном сми слу па сив ним су дом, као сво је вр сним „по сма тра -
чем”, чи ја је ак тив ност то ком су ђе ња све де на на ми ни мум. 

Пре тва ра ње су ди ја у „струч ни жи ри” ко ји ће „бо до ва ти” успе шност у
до ка зи ва њу ту жи о ца и од бра не су штин ски пред ста вља по тен ци јал но ве -
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8 Z.Er zin cli o glu, Fo ren sic – the Cri me Sce ne In ve sti ga ti ons, „Bar nes&No bles”, New
York, 2004, стр. 19.

9 Он је чак ка сни је у пар нич ном по ступ ку (што је у САД фор мал но мо гу ће), огла шен
кри вим за уби ство сво је бив ше су пру ге и ње ног љу бав ни ка, те му је из ре че на пре су да ко -
јом се оба ве зу је да пла ти ви сок нов ча ни из нос на кна де ште те срод ни ци ма сво јих жр та ва,
што је О`Џеј Симп сон, за хва љу ју ћи ве штим прав ним „дри блин зи ма” сво јих адво ка та у
по ступ ку из вр ше ња, до са да ус пео да из бег не. 

10 Ви ше о то ме: S.Se i ler, Stra fpro zes srecht, 10, übe rar be i te te Aufla ge, „Fa cul tas.wuv”,
Wi en, 2009,  стр. 31–34. 

11 Ви ше о то ме: З.Је кић и М.Шку лић, Кри вич но про це сно пра во, Прав ни фа кул тет
у Ис точ ном Са ра је ву, Ис точ но Са ра је во, 2005, стр. 291. 



о ма не зго дан екс пе ри мент. Мо жда се не ке су ди је то ме ра ду ју, ре зо ну ју -
ћи по си сте му „му ко мо ја пре ђи на дру го га”. Они са да се бе ви де као „не -
у трал не  по сма тра че” стра нач ке „утак ми це. Али су ђе ње ни је утак ми ца,
или бар то не би тре ба ло да бу де. Су ди је не тре ба да бу ду ни гле да о ци,
ни ти на ви ја чи. 

Па си ви за ци ја су да мо же би ти и ве о ма ску по ре ше ње. Ако  би суд био
та ко дра стич но рас те ре ћен, јер се и ис тра га по ве ра ва јав ном ту жи о цу,
он да се мо же по ја ви ти про блем ви шка су ди ја, а мањ ка јав них ту жи ла ца
и све то не по сред но на кон спро ве де ног оп штег из бо ра, тј. ре и збо ра, ко -
ји је и ина че, оп те ре ћен ни зом те шких про бле ма, а цео „ха о тич ни” по -
сту пак „пре и спи ти ва ња већ пре и спи та ног” се оте гао у не до глед уз ве о ма
озбиљ не про бле ме не са мо по пра во су ђе, већ и по ста бил ност це ло куп ног
прав ног си сте ма Ре пу бли ке Ср би је.

Исти на, сход но но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку Ср би је, ви ше
ни је циљ бу ду ћег кри вич ног по ступ ка, већ би у том по ступ ку, као и у сва -
кој кла сич ној гра ђан ској пар ни ци, „по бе ђи ва ла” стран ка ко ја је успе -
шни ја у до ка зном „ду е лу”.12

Но, исти на ни ина че ни је не ка ква „све та кра ва” у са вре ме ном кри -
вич ном по ступ ку. Њој се у ти пич ном европ ском кри вич ном по ступ ку
те жи, али не по сва ку це ну. Он да ка да се исти на не мо же утвр ди ти, до но -
си се од лу ка у ко рист окри вље ног. Са да се исти ни не ће чак ни те жи ти.
Суд ће јед но став но „ва га ти” да ли су ве ро ват ни ји на во ди оп ту жбе или ар -
гу мен ти од бра не, а да ли је пра ва исти на на јед ној или дру гој стра ни; „па
ко ће га зна ти”. 

2.2. Ели ми ни са ње су штин ских раз ли ка из ме ђу пар нич ног и 
кри вич ног поступ ка 

У ве ћи ни зе ма ља кон ти нен тал не Евро пе, на ро чи то ка да се ра ди о
кла сич ним прав ним си сте ми ма др жа ва тзв. ста ре Евро пе, од но сно оних
зе ма ља ко је пред ста вља ју сво је вр сно „је згро” Европ ске уни је и чи ји су
прав ни си сте ми тра ди ци о нал но ва жи ли као узо ри за низ дру гих европ -
ских зе ма ља, ме ђу ко ји ма је и не ка да шња Ју го сла ви ја, па са мим тим и
др жа ве на ста ле на ње ном тлу, по сто је ве о ма зна чај не раз ли ке из ме ђу
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12 Ако би не ко, ко ри сте ћи ctrl + find функ ци ју на ра чу на ру, од но  сно помоћу ауто мат -
ског пре тра жи ва ња од ре ђе не кључ не речи у тексту, по ку шао да про на ђе реч исти на у ина -
че при лич но обим ном тек сту но вог За кон ни ка о кри вич ном по ступ ку Ср би је – он у то ме
не би ус пео. Твор ци овог За ко ни ка су си сте мат ски и ско ро остра шће но из за кон ског тек -
ста из ба ци ли исти ну или чак би ло ко ју реч ко ја би се мо гла сма тра ти си но ни мом за
исти ну.  



пар нич ног и кри вич ног по ступ ка. Те се раз ли ке пр вен стве но огле да ју у
пра ви ли ма до ка зи ва ња и утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња, од но сно при -
мар но се од но се на до мет и деј ство од ре ђе них до ка зних на че ла, то јест
на че ла ко ја се од но се на циљ и свр ху про це ду ре. Та про це сна на че ла су
су штин ски раз ли чи та у по ступ ку чи ји је пред мет од ре ђе но гра ђан ско -
прав но пи та ње спор ног ка рак те ра, као што је то у пар нич ном по ступ ку и
про це ду ре чи ји је пред мет тзв. ca u sa cri mi na lis, од но сно кри вич но де ло,
од но сно де ло ко је је про тив прав но и за ко ном про пи са но као кри вич но
де ло, а што се ре ша ва у кри вич ном по ступ ку. 

На при мер, у не мач кој кри вич но про це сној те о ри ји се тра ди ци о нал но
ис ти че да у „ци вил ном”, тј. пар нич ном по ступ ку, у ко јем се, пре све га, од -
лу чу је о „при ват ним ин те ре си ма”, ва жи прин цип дис по зи ци је, што се
огле да у то ме да пар нич не стран ке са ме сно се од го вор ност за утвр ђи ва ње
чи ње ни ца ко је би би ле под ло га за од лу ку су да. То се сво ди и на по сто ја ње
од го ва ра ју ћег те ре та до ка зи ва ња, па та ко суд, сход но прин ци пи ма пар нич -
ног по ступ ка, сво ју пре су ду мо же за сно ва ти са мо на оно ме што су стран -
ке твр ди ле, под ве ле под од ре ђе не до ка зе, од но сно до ка за ле, при че му оно
што је за стран ке не спор но оба ве зу је и са мог су ди ју, у ве зи с чим се ис ти -
че да ге не рал но у пар нич ном по ступ ку ва жи на че ло фор мал не исти не.13

Обр ну то, у не мач кој те о ри ји кри вич ног про це сног пра ва се на гла ша ва
да су прот но пар нич ном по ступ ку, у кри вич ном по ступ ку ва жи на че ло ма -
те ри јал не исти не, као и прин цип ис тра жи ва ња од стра не су да, што озна ча -
ва да сам суд ис тра жу је са др жин ски аспект пред ме та кри вич ног по ступ ка
(„сам од се бе ин стру и сан”), те при том, у оства ре њу тог за дат ка и у од но су
на раз ја шње ње ства ри, ни је ве зан ак тив но сти ма про це сних стра на ка,14 а
што се по себ но огле да у то ме да суд „ис тра жу је исти ну из во ђе њем по слу -
жбе ној ду жно сти свих до ка за ко ји су од зна ча ја за од лу чи ва ње су да”.15

За раз ли ку од овог прет ход но опи са ног кла сич ног кон ти нен тал но-
европ ског по гле да на циљ кри вич ног по ступ ка и пра ви ла из во ђе ња до ка -
за, од но сно офи ци јел ног суд ског утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста ња у кри -
вич ном по ступ ку, у САД се на ово пи та ње гле да са свим дру га чи је, та ко да
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13 C. Ro xin und B. Schüne mann, Straf ver fa hren srecht, 26. Aufla ge, „Ver lag C. H. Beck”,
München, 2009, стр. 78.

14 Ово се по себ но илу стру је ка рак те ри стич ним при ме ром не мо гућ но сти до но ше ња
пре су де због из о стан ка у кри вич ном по ступ ку, тј. пра ви лом по ко јем за раз ли ку од пар -
нич ног по ступ ка, где не до ла зак јед не уред но по зва не стран ке на су ђе ње до во ди до пре -
су де због из о стан ка, од но сно ако се ра ди о ту жи о цу сма тра се да је, са мим не до ла ском на
глав ну рас пра ву, он пре ћут но од у стао од оп ту жбе, та квих пра ви ла не ма у кла сич ном кон -
ти нен тал но-европ ском кри вич ном по ступ ку.

15 C. Ro xin und B. Schüne mann, op. cit., стр. 78. 



је аме рич ки кри вич ни по сту пак ве о ма сли чан пар нич ном по ступ ку, што
се сво ди на кон стру и са ње „адвер зи јал ног по ступ ка”, чи ја је основ на осо -
бе ност да сва ка стран ка сно си те рет до ка зи ва ња сво јих тврд њи, а од лу ку
о то ме „ко је био бо љи у до ка зи ва њу”, до но си по ро та.16

За кла сич не кон ти нен тал но-европ ске кри вич не по ступ ке је ти пич но
да суд те жи утвр ђи ва њу исти не, ко ја је де кла ри са ни циљ кри вич не про -
це ду ре, али при том, узи ма у об зир и од го ва ра ју ћу до ка зну ини ци ја ти ву
стра на ка, што се не чи ни без у слов но, већ са мо ка да суд оце ни да се ра -
ди о аде кват ним до ка зним пред ло зи ма стра на ка. Та ко на при мер, у не -
мач ком кри вич ном по ступ ку суд у ци љу утвр ђи ва ња исти не по слу жбе -
ној ду жно сти из во ди до ка зе у по гле ду свих чи ње ни ца и до ка зних
сред ста ва, ко ји има ју зна ча ја за до но ше ње од лу ке (§ 244 Abs. 2 StPO).17

Пот пу но су прот но прет ход но на ве де ном при ме ру, од но сно ци ти ра -
ном за кон ском пра ви лу из јед ног кла сич ног европ ског кри вич но про це -
сног си сте ма, ко је ја сно осли ка ва „кла сич ну кон ти нен тал но-европ ску
кон цеп ци ју”, но ви За ко ник о кри вич ном по ступ ку Ср би је из 2011. го ди -
не ве о ма кон се квент но ели ми ни ше деј ство на че ла исти не у кри вич ном
по ступ ку, те но ву срп ску кри вич ну про це ду ру чи ни из ра зи то слич ном
кла сич ном пар нич ном по ступ ку слич но као што је то у САД. Ов де тре ба
има ти у ви ду да је ова кон цеп ци ја у Ср би ји још и до дат но из у зет но па ра -
док сал на, ка да се узме у об зир да у не ким ти по ви ма пар нич них по сту па -
ка, су прот но оп штем пра ви лу тог ти па суд ске про це ду ре, ва жи на че ло
исти не, тј. од су да се на те ме љу стрикт них за кон ских про пи са зах те ва да
и ми мо про це сне ини ци ја ти ве стра на ка, од но сно не ве зан стра нач ким
до ка зним пред ло зи ма, по слу жбе ној ду жно сти утвр ђу је исти ну, као што
је то на при мер слу чај у пар нич ним по ступ ци ма у ко ји ма се ре ша ва о
пра ви ма де це, од но сно он да ка да су пред мет пар нич ног по ступ ка брач -
ни и по ро дич ни од но си.

2.3 Пи та ње ис тра ге као „пи та ње над пи та њи ма” у ре фор ми 
кри вич ног по ступ ка Ср би је

Пи та ње ис тра ге се, с пра вом или не, на мет ну ло као цен трал но пи та -
ње ре фор ме на шег кри вич ног по ступ ка и оно се углав ном сво ди на ди ле -
му суд ска или ту жи лач ка ис тра га, од но сно „суд ска ис тра га про тив ту жи -
лач ке ис тра ге”. Иако аутор овог ра да су штин ски и на чел но да је пред ност
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16 Ibid., стр, 79–80. 
17 Ви ше о то ме: L. Meyer-Goßner und J. Ci er ni ak, Stra fpro zes sord nung – Kom men tar,

„Ver lag C. H. Beck”, München, 2009, стр. 958–959. 



јав но-ту жи лач кој ис тра зи у од но су на суд ску, ни је мо гу ће не при ме ти ти
да је про блем ка рак те ра ис тра ге ипак зна чај но пре на гла шен у кон цеп ту
ре фор ме кри вич ног по ступ ка Ср би је.

На и ме, пре за по чи ња ња ра да на ре фор ми са њу ти па кри вич не про це -
ду ре, у окви ру че га би се про ме ни ла и над ле жност за во ђе ње ис тра ге, би -
ло би це лис ход но ис тра жи ти по сто је ћу прак су, те утвр ди ти ко ја је фа за
кри вич ног по ступ ка за и ста „нај спор ни ја”, од но сно шта је то што евен ту -
ал но у кон струк ци ји на ше по зи тив не кри вич не про це ду ре (уз ана ли зу и
свих оста лих ре ле вант них за кон ских ме ха ни за ма) до при но си да по сту -
пак бу де ре ла тив но спор или не до вољ но „ефи ка сан” и сл.18

За ко ник о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не уво ди јав но-ту жи лач -
ку ис тра гу, али то чи ни на је дан ве о ма чу дан на чин, уз уво ђе ње еле ме на -
та тзв. стра нач ке ис тра ге, што не са мо да је су штин ски не ло гич но и не -
пра вич но, већ је у са да шњем об ли ку из ра зи то не е фи ка сно, што ће се
по дроб ни је об ја сни ти у да љим из ла га њи ма. 

Чи ни се да су твор ци ЗКП-а из 2011. би ли су о че ни са про бле мом ко -
ји су са ми се би не по треб но ство ри ли, а ко ји се сво ди на не ра зу ме ва ње да,
с јед не стра не, пи та ње ти па ис тра ге уоп ште ни је по ве за но са про бле ма -
ти ком ор га ни зо ва ња глав ног пре тре са, та ко да кри вич ни по сту пак ко ји се
од ли ку је ту жи лач ком ис тра гом уоп ште не мо ра да има адвер зи јал ну
кон струк ци ју глав ног пре тре са,19 док, с дру ге стра не, ка да је глав ни пре -
трес ор га ни зо ван адвер зи јал но, то не под ра зу ме ва да еле мен ти адвер зи -
ја тор но сти мо ра ју по сто ја ти и у ис тра зи, а на ро чи то не на на чин на ко ји
су они са др жа ни у За ко ни ку. 

2.4 Еле мен ти „па ра лел не ис тра ге” и до ка зна ак тив ност од бра не то ком
јав но-ту жи лач ке ис тра ге

Aко „твр до кор ним европ ским кон ти нен тал ци ма”, или бар сви ма коју
ма кар ма ло ве ру ју у уста ље ну прав ну тра ди ци ју кон ти нен тал не Евро пе,
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18 Мо ра ло би се има ти у ви ду и да је „ефи ка сност” кри вич ног по ступ ка су штин ски
ипак у ве ли кој ме ри ре ла тив ног ка рак те ра, та ко да ни је ни са свим из ве сно ко ји би то би -
ли основ ни па ра ме три за оце њи ва ње да је од ре ђе на кон крет на кри вич на про це ду ра
(не)ефи ка сна, што смо об ја сни ли у прет ход ном тек сту. 

19 Обр ну то, у нај ти пич ни јим адвер зи јал ним кри вич но про це сним си сте ми ма, ис тра -
га је по ли циј ска, а ве ћи на рад њи ко је се у њој пре ду зму не ма ни ка кав по се бан до ка зни
зна чај, већ су исто вет не рад ња ма ко је се код нас сма тра ју опе ра тив ним ак тив но сти ма по -
ли ци је у прет кри вич ном по ступ ку. Из у зе так је са слу ша ње осум њи че ног, ка да ње го ва из -
ја ва, ако је узе та под стро гим за кон ским усло ви ма, има до ка зни зна чај, а та ко ђе, то ва -
жи и за пре тре са ње ка да се оно вр ши по на ред би су да, од но сно под од ре ђе ним усло ви ма
и без на ред бе, што је све ве о ма слич но оно ме што је у са да шњем кри вич ном по ступ ку Ср -
би је ка рак те ри стич но не за ис тра гу већ за прет кри вич ни по сту пак. 



без об зи ра што ни је спор но да тре ба при хва та ти и од ре ђе не при клад не
мо де ле ко ји по ти чу из ан гло сак сон ског пра ва (по пут од ре ђе не ва ри јан -
те спо ра зу ма о при зна њу кри ви це, не ких еле ме на та ор га ни за ци је глав ног
пре тре са итд.), мо гу ћа бу ду ћа адвер зи јал на кон струк ци ја глав ног пре тре -
са де лу је не са мо при лич но не при влач но већ и ве о ма ег зо тич но или по -
ма ло „екс тра ва гант но”, а он да  сте пен „ег зо ти ке”, до сти же свој вр ху нац
са пла си ра ном иде јом о мо гу ћој бу ду ћој „па ра лел ној” ис тра зи. Не бит но
је што се фор мал но у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку не ко ри сти из раз
„па ра лел на ис тра га”, ни ти се уоп ште од бра ни да је фор мал на мо гућ ност
да „спро во ди ис тра гу”, до вољ но је што се од бра ни омо гу ћа ва ис тра жи ва -
ње то ком ис тра ге ко ју во ди јав ни ту жи лац, па да се кон ста ту је да ту фак -
тич ки пред ста вља тзв. па ра лел ну ис тра гу.20 Шта би ту и че му би ло и мо -
гло би ти па ра лел но? 

Ис тра зи ко ју би во дио јав ни ту жи лац би ла би па ра лел на „ис тра га”
окри вље ног, од но сно ње го вог бра ни о ца. По не кад се на во ди да тзв. па ра -
лел на ис тра га по сто ји у САД и у дру гим др жа ва ма ан гло сак сон ског прав -
ног под руч ја, али то јед но став но ни је тач но. Та мо кон крет но уоп ште не -
ма би ло ка кве зва нич не, од но сно фор мал не ис тра ге, већ ис тра гу, слич ну
оно ме што је код нас прет кри вич ни по сту пак, са свим не фор мал но во ди
по ли ци ја, а окри вље ном – ако уоп ште и са зна да је под ис тра гом (јер ис -
тра га та мо ни је јав на) и ка да са зна (а то ће, по пра ви лу, би ти слу чај тек
ка да га са слу ша ју као осум њи че ног) – ни ко не бра ни да ако то мо же и
уме, или има фи нан сиј ских сред ста ва за ан га жо ва ње при ват ног де тек ти -
ва, сам во ди не ку соп стве ну „ис тра гу”. Ме ђу тим, ни шта из те „ис тра ге”
не мо же да се ко ри сти као до каз на су ђе њу, исто као што, уоста лом, ни
би ло шта дру го из по ли циј ске ис тра ге, осим ма те ри јал них до ка за, као и
ис ка за осум њи че ног, мо же да се ко ри сти на по рот ном су ђе њу. И сад код
нас не ма ни ка квих за кон ских пре пре ка да се ан га жу је при ват ни де тек -
тив, али све што он учи ни не ма ни ка кву фор мал ну вред ност.

У на шим би усло ви ма ова ква кон цеп ци ја ис тра ге, од но сно фор ма ли -
зо ва ње тзв. па ра лел не ис тра ге, зах те ва ло вр ло ком пли ко ва ну про це сну
ре гу ла ти ву. На при мер, би ло би ве о ма те шко ре ши ти пи та ње јав но сти у
ис тра зи, а ка ко ли ца у функ ци ји од бра не мо гу во ди ти сво ју („па ра лел -
ну”) ис тра гу, ка да не зна ју да се ис тра га уоп ште и во ди од стра не јав ног

Чланци 41

20 Из раз „па ра лел на ис тра га” ни ина че, ни је за кон ског ка рак те ра, већ се он пре те жно
ко ри сти у те о риј ско-кон цеп ту ал ном сми слу, он да ка да се по је ди ним за ко ни ма (што је у
Евро пи ве о ма рет ко, а ти пи чан при мер је Ита ли ја, ма да је и она ме ња ла сво ја за кон ска
ре ше ња, ко ја се у прак си, ина че по ка зу ју као ве о ма не е фи ка сна), омо гу ћа ва од бра ни да
то ком др жав но-ту жи лач ке ис тра ге, у од ре ђе ном фор мал ном или „по лу фор мал ном” об -
ли ку при ба вља до ка зе ко ји иду њој у при лог. 



ту жи о ца или ако то већ зна ју, не зна ју ко је рад ње вр ши јав ни ту жи лац.
Ка квим би се ме ха ни зми ма мо гло обез бе ди ти да окри вље ни мо же са слу -
ша ва ти све до ке и ка квим би их ме ра ма он мо гао „при ну ди ти” да ис пу не
сво је про це сне ду жно сти? 

У но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку, до ду ше, ни је са да уве ден
пот пу ни фор мал ни „па ра ле ли зам” у ис тра зи, па та ко окри вље ни не мо -
же фор мал но и за и ста исто вет но као што то мо же су прот на стран ка, од -
но сно јав ни ту жи лац, „да ис пи ту је сво је све до ке” то ком ис тра ге ко ју про -
тив ње га во ди јав ни ту жи лац, али мо же да на од го ва ра ју ћи на чин
при ку пља њи хо ве из ја ве. То је су штин ски слич но као и ка да би окри вље -
ни ис пи ти вао све до ке, али при том те из ја ве ни не пред ста вља ју фор мал -
не до ка зе (слич но као ка да су у пи та њу из ја ве ко је гра ђа ни то ком тзв. ин -
фор ма тив них раз го во ра да ју по ли ци ји), па и то ука зу је на бе сми слен
ra tio le gis да ва ња та квих „пра ва” окри вље ном, а што ће у прак си, на шта
ће би ти де таљ ни је ука за но у да љем тек сту, би ти оства ри во са мо екс трем -
но ма лом бро ју окри вље них, од но сно они ма ко ји спа да ју у ве о ма бо га те
љу де као што су то, при ме ра ра ди, „сум њи ви тај ку ни” обо га ће ни у про -
це су при ва ти за ци је, или ка да се ра ди о не ким спе ци фич ним ка те го ри ја -
ма окри вље них ко ји по се ду ју од го ва ра ју ћу фак тич ку моћ, ре ци мо, по пут
окри вље них за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла, а на ро чи то ли -
де ри ма кри ми нал них ор га ни за ци ја и сл. 

Ка да би окри вље ни имао и фор мал но пра во да ис пи ту је све до ке, то -
ком сво је „па ра лел не ис тра ге” (што би ина че би ла још екс трем ни ја ва ри -
јан та не го што је то са да шње ре ше ње у ЗКП-у из 2011. го ди не, а спо ми -
ња ла се чак и од стра не не ких чла но ва рад не гру пе као мо гућ ност),
те о риј ски би се мо гао кон стру и са ти ме ха ни зам по сред не суд ске при ну -
де, где би се окри вље ни обра ћао су ду, ко ји би све до ку упу ћи вао по зив и
евен ту ал но пред у зи мао по треб не ме ре про це сне при ну де. Ме ђу тим, уоп -
ште ни је те шко за ми сли ти ко ли ко би то би ло не е фи ка сно, а че сто би та -
кав на чин пред у зи ма ња рад њи, тј. при ку пља ња „до ка за” у „ис тра зи” био
са свим ап сур дан. Та кав тип „ис тра ге” би, по ред то га, те шко мо гао да бу -
де до при нос ефи ка сни јем кри вич ном по ступ ку, он би ве ро ват но ве о ма
бр зо до вео до пот пу ног ко лап са на ше кри вич не про це ду ре, а то ваљ да ни -
ко ме ни је циљ. Та ква би ис тра га би ла у прак си и из ра зи то не пра вич на јер
би са мо јед на из ра зи та ма њи на, ве о ма бо га тих окри вље них, би ла у ста њу
да во ди „ис тра гу” ан га жо ва њем при ват них ис тра жи те ља, а оста ли би
има ли са мо „го ло пра во”. 

Иако, као што смо прет ход но об ја сни ли, не мо же би ти го во ра о би -
ло ка квој зва нич ној па ра лел ној ис тра зи у САД и у дру гим др жа ва ма ан -
гло сак сон ског прав ног си сте ма, од ре ђе ни еле мен ти та кве ис тра ге по -
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сто је у Ита ли ји, али то не би тре ба ло да бу де узор на шем пред ла га чу и за -
ко но дав цу, јер је та кав си стем у тој зе мљи из ра зи то не е фи ка сан, пре пун
озбиљ них кон тра дик ци ја.21

Јав ни ту жи лац је стран ка у кри вич ном по ступ ку и уко ли ко се он,
сход но но вом ЗКП-у из 2011. го ди не, као др жав ни ор ган ви ше не усме ра -
ва на офи ци јел но утвр ђи ва ње исти не (са да шњи члан 17 ЗКП/01),22 не ма
ни ка квих га ран ци ја да ће ис тра га ко ју он во ди би ти ни иоле не при стра -
сна, јер за што би јав ни ту жи лац у прак си обра ћао би ло ка кву па жњу на
до ка зе ко ји иду у при лог од бра ни, без об зи ра што га фор мал но За ко ник
на то оба ве зу је. То зна чи да он да ка да исти на ви ше ни је циљ кри вич ног
по ступ ка од ред ба чла на 6 став 4 ЗКП/11, по ко јој су јав ни ту жи лац и по -
ли ци ја ду жни да не при стра сно раз ја сне сум њу о кри вич ном де лу за ко је
спро во де слу жбе не рад ње и да с јед на ком па жњом ис пи ту ју чи ње ни це
ко је те ре те окри вље ног и оне ко је му иду ко рист, по ста је про ста фра за
ко ја ће у прак си ве о ма те шко би ти по што ва на. 

У но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку про пи са но је да осум њи че ни
и ње гов бра ни лац (ако га има), мо гу то ком ис тра ге ко ју во ди јав ни ту жи лац
са мо стал но при ку пља ти до ка зе. Ре ал но је да ово „мо гу” у прак си бу де схва -
ће но као „тре ба ју” или чак „мо ра ју”, а то ће, сва ка ко, до ве сти до огром них
про бле ма и из ра зи тих не пра вич но сти, те се ти ме на из ве стан на чин по тен -
ци јал но мо же по вре ди ти и прет по став ка не ви но сти. На и ме, „ис тра га” ко ју
би окри вље ни во дио „па ра лел но” са ис тра гом јав ног ту жи о ца би се прак -
тич но све ла на „ис тра жи ва ње” у ко рист од бра не, тј. ни је ја сно про тив ко га
би се она усме ри ла. То би се мо гло схва ти ти и као своје вр сна „ду жност”
окри вље ног да до ка зу је, од но сно „ис тра жу је” соп стве ну не ви ност.

2.5 При ку пља ње до ка за од стра не од бра не то ком ис тра ге 

Осум њи че ни и ње гов бра ни лац мо гу са мо стал но при ку пља ти до ка зе
у ко рист од бра не (члан 301). Ра ди се о нор ма тив ној раз ра ди те о риј ске

Чланци 43

21 Про се чан кри вич ни по сту пак у Ита ли ји спа да ме ђу нај ду же кри вич не по ступ ке у
све ту, а Ита ли ја је и ина че, че сто ло ше про ла зи ла у по ступ ку пред Европ ским су дом за
људ ска пра ва, ка да је реч о пра ву на су ђе ње у ра зум ном ро ку. 

22 Раз ли чи то је у дру гим европ ским кон ти нен тал ним кри вич ним по ступ ци ма, где је
ис тра га та ко ђе свр ста на у над ле жност др жав ног ту жи о ца, али је др жав ни ту жи лац (да кле,
не ни са мо суд), ду жан да утвр ђу је исти ну и да с јед на ком па жњом при ку пља ка ко до ка -
зе ко ји иду у при лог оп ту жби, та ко и оне ко ји ко ри сте од бра ни. То је и раз лог (што је об -
ја шње но у прет ход ном тек сту, ка да је ци ти ран и углед ни не мач ки аутор prof. Dr. Cla us Ro -
xin), да се др жав ни ту жи лац у не мач ком кри вич ном по ступ ку (слич но као и у дру гим
ти пич ним европ ско-кон ти нен тал ним кри вич ним про це ду ра ма), уоп ште и не сма тра кла -
сич ном про це сном стран ком. 



кон цеп ци је о тзв. па ра лел ној ис тра зи, без об зи ра што се сам из раз „па ра -
лел на ис тра га” стрикт но не спо ми ње у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку.
Не са мо што је та прав но-тех нич ка нор ма тив на ре а ли за ци ја та кве ду би -
о зне кон цеп ци је (што ће би ти по себ но об ја шње но у да љем тек сту), са ма
по се би по при лич но не ква ли тет на, не кон зи стент на, те за сно ва на на не -
ре ал ном по чет ном при сту пу, већ је и са ма кон цеп ци ја па ра лел не ис тра -
ге ве о ма сум њи ва и су штин ски про тив на основ ној про це сној ло ги ци, по
ко јој је при мар на свр ха ис тра ге при ку пља ње до ка за ко ји ће не ки по чет -
ни сте пен сум ње (са да је то „основ сум ње”) по ја ча ти у по треб ној ме ри, да
би се мо гло ући у на ред ну про це сну фа зу, тј. у про це сни ста ди јум оп ту -
же ња, или да би се, су прот но, мо гло кон ста то ва ти да је по треб но об у ста -
ви ти кри вич ни по сту пак. Са мо у суд ској ис тра зи, свр ха ис тра ге мо же би -
ти и бит но про ши ре на, као што је то слу чај са ис тра гом ко ју во ди
ис тра жни су ди ја, што ће се де таљ ни је об ја сни ти у да љем тек сту. 

Ка кве су шан се осум њи че ног без бра ни о ца, па и он да ка да има бра -
ни о ца да са мо стал но обез бе ђу је до ка зе? Ка ко би, на при мер, осум њи че -
ни са слу ша вао све до ке? Ра ди се о пот пу но не ре ал ној и по при лич но бе -
сми сле ној нор ми. Ко нач но, шта то окри вље ни уоп ште и ис тра жу је, тј.
пре ма ко ме је усме ре на та ква па ра лел на ис тра га, ка да за окри вље ног ва -
жи прет по став ка не ви но сти? 

Ов де тре ба по себ но има ти у ви ду и слу чај са окри вље ним ко ји се на -
ла зи у при тво ру. На и ме и он би у скла ду са чла ном 301, имао пра во да
при ку пља до ка зе. Ка ко при тво ре ни окри вље ни то сво је пра во мо же оства -
ри ти, не са мо да се на ла зи у при тво ру већ се од ре ђе ни број раз ло га за
при твор баш и ти че опа сно сти од до ка зне оп струк ци је услед де ло ва ња
окри вље ног ко ји би био на сло бо ди, као ка да је у пи та њу од ре ђи ва ње при -
тво ра због ко лу зи о не опа сно сти или ка да се ра ди о по сто ја њу окол но сти
ко је ука зу ју да ће уни шти ти, са кри ти, из ме ни ти или фал си фи ко ва ти до -
ка зе. Овом пи та њу ће мо још по кло ни ти па жњу ка да бу де мо ко мен та ри -
са ли стра нач ко ис пи ти ва ње све до ка, те на го ве ште ну мо гућ ност при пре -
ме све до ка ко га као све до ка пред ла же кон крет на стран ка (ди рект но
ис пи ти ва ње) а што је, из ме ђу оста лог, у од ре ђе ној кон трак ци ји са по сто -
ја њем јед ног од „кла сич них” раз ло га за при твор, а то је по сто ја ње осо би -
тих окол но сти ко је ука зу ју да ће окри вље ни оме та ти по сту пак ути ца -
њем на све до ке, са у че сни ке или при кри ва че. 

По тој кон цеп ци ји прак тич но са мо бо га ти окри вље ни мо гу да при ку -
пља ју до ка зе у при лог сво је од бра не, док је то пра во зна чај но оте жа но
или чак нео ства ри во за си ро ма шне, ка квих је на ви ше у Ср би ји. Да ва ње
фор мал не мо гућ но сти од бра ни да са мо стал но при ку пља до ка зе по ве за -
но је и са дру гим по тен ци јал но ве о ма озбиљ ним про бле ми ма, ко ји у пер -

Број 1–2/201244



спек ти ви мо гу вр ло те шко да ком про ми ту ју не са мо ор га не кри вич ног
пра во су ђа, већ и са му др жа ву и њен прав ни си стем. 

За ми сли мо са мо ка ко би се осе ћао про се чан гра ђа нин да од ње га
окри вље ни за кри вич но де ло ор га ни зо ва ног кри ми на ла – а ме диј ски већ
екс по ни ран као „опа сан чо век” (мо жда ви ше стру ки по врат ник и сл.), или
што би би ло ти пич ни је при ват ни „де тек тив”, од но сно бра ни лац та квог
окри вље ног – за тра же из ја ву или „за мо ле” да уђу у при ват не про сто ри је,
од но сно да пре у зи ма ју пред мет и ис пра ве ко је мо гу ко ри сти ти као „по -
моћ ни” ма те ри јал у то ку ис пи ти ва ња све до ка или про ве ре ве ро до стој но -
сти ис ка за све до ка… Зар не би то мно ги гра ђа ни до жи ве ли као сво је вр сну
не при јат ност или чак за се бе као опа сност, те да се су прот ста ве та квом
по ступ ку. Ни је ов де са мо у пи та њу сво је вр сна „при ва ти за ци ја” кри вич ног
по ступ ка, од но сно уно ше ње еле мен та „при ват не ини ци ја ти ве” у ис тра гу,
већ је та ква мо гућ ност, по тен ци јал ни из вор вр ло озбиљ них про бле ма.

Да ље се кон цепт „па ра лел не ис тра ге” де таљ ни је раз ра ђу је у За ко ни -
ку о кри вич ном по ступ ку та ко што је про пи са но да ако осум њи че ни,
или ње гов бра ни лац, сма тра да је по треб но пред у зе ти од ре ђе ну до ка зну
рад њу, пред ло жи ће јав ном ту жи о цу да је пре ду зме (члан 302 став 1). Да -
кле, стран ка се обра ћа про тив ној стран ци ко ја би тре ба ло да у ње ну ко -
рист пре ду зме од ре ђе не до ка зне рад ње. Не зву чи баш ре ал но и оствар -
љи во, а да не го во ри мо о пра вич но сти. 

Ако јав ни ту жи лац од би је пред лог осум њи че ног, од но сно ње го вог
бра ни о ца или о та квом пред ло гу не од лу чи у ро ку од осам да на од да на
под но ше ња пред ло га, осум њи че ни, или ње гов бра ни лац, мо же под не ти
пред лог су ди ји за прет ход ни по сту пак ко ји од лу ку о то ме до но си у ро ку
од осам да на. Ако су ди ја за прет ход ни по сту пак усво ји та кав пред лог на -
ло жи ће јав ном ту жи о цу да пре ду зме до ка зну рад њу и од ре ди ти му за то
рок.23 И ов де се про мо ви ше па сив ност су да, уме сто да сам су ди ја за прет -
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23 У по след њој вер зи ји На цр та но вог ЗКП-а би ло је још не ко ли ко крај ње бе сми сле -
них од ред би. Та ко је би ло про пи са но да ако јав ни ту жи лац и по ред на ло га су ди је за
прет ход ни по сту пак не пре ду зме до ка зну рад њу у оста вље ном ро ку, ту рад њу би, на
пред лог осум њи че ног или ње го вог бра ни о ца, пред у зео су ди ја за прет ход ни по сту пак или
би на ло жио ор га ну по ли ци је да то ура ди. 

Да кле, у На цр ту ЗКП-а је по сто ја ла и јед на крај ње екс трем на ва ри јан та, ка да се јав -
ни ту жи лац оглу ши о зах тев су ди је за прет ход ни по сту пак, тј. он да ка да у ро ку ко ји му је
су ди ја од ре дио за пред у зи ма ње до ка зне рад ње у ко рист од бра не та кву рад њу не пре ду зме,
су ди ја за прет ход ни по сту пак мо же ал тер на тив но, та кву рад њу: 1) сам пред у зе ти, или 2)
из да ти на лог по ли ци ји да она та кву рад њу пре ду зме у ко рист од бра не. Ово је би ло за и ста
не ве ро ват но ре ше ње, јер би оно зна чи ло да ће по ли ци ја, ко ја је под не ла кри вич ну при ја ву,
вр ши ти рад ње у ко рист од бра не у ис тра зи чи је је во ђе ње она са ма ини ци ра ла сво јом кри -
вич ном при ја вом!!!



ход ни по сту пак из ве де тај до каз што би би ло мно го ло гич ни је, бр же и
јед но став ни је.

Ка кве су шан се да јав ни ту жи лац ко га су ди ја за прет ход ни по сту пак
прак тич но „при мо ра ва” на спро во ђе ње до ка зне рад ње, ко ју он прет ход -
но ни је же лео да из ве де, те је и фор мал но од био пред лог од бра не да се
та ква рад ња пре ду зме, при ли ком ње ног вр ше ња по сту па на ква ли те тан
на чин? То ће на рав но у прак си за ви си ти и од лич но сти кон крет ног јав ног
ту жи о ца, ње го ве са ве сно сти и дру гих пре те жно су бјек тив них фак то ра,
али се и из тог раз ло га на чел но ра ди о ве о ма ло шем ре ше њу, јер не мо -
же за ко но да вац та кво пи та ње ре ша ва ти по „си сте му ле пих же ља”, тј. на -
да ти се да ће сва ки кон кре тан јав ни ту жи лац до бро на мер но при хва ти ти
на лог су ди је за прет ход ни по сту пак и „да ти све од се бе” да нај ква ли тет -
ни је мо гу ће спро ве де до ка зну рад њу, ко ју прет ход но ни је сма трао по -
треб ном, а на шта га за тим, из да ва њем на ло га, „при мо ра ва” су ди ја за
прет ход ни по сту пак.

По ред то га, за ко но да вац ни је ре шио ни пи та ње мо гу ћег оглу ше ња јав -
ног ту жи о ца о на лог су ди је за прет ход ни по сту пак од но сно о рок ко ји му
је дат за пред у зи ма ње кон крет не до ка зне рад ње у сми слу чла на 302 став
3. Ра ди се о ин струк тив ном ро ку, исто као што не по сто ји ни кон кре тан
про це сни ме ха ни зам ко јим би су ди ја за прет ход ни по сту пак ефек тив но
„при мо рао” јав ног ту жи о ца да по сту пи по ње го вом „до ка зном на ло гу”,
он да ка да јав ни ту жи лац не по сту пи по ње му, или дра стич но пре ко ра чу -
је рок ко ји му је за то дат у сми слу чла на 302 став 3. Да кле, очи глед но је
у пи та њу са свим не ре ал на нор ма, чи ји ra tio le gis при том уоп ште ни је ја -
сан, осим што се и ов де мо же ја сно уочи ти ско ро не ве ро ват на упор ност
тво ра ца но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку да ни ка ко не до пу сте ни
ми ни мал ну са мо стал ну до ка зну ак тив ност су да. 

Осум њи че ни ко ји је са слу шан и ње гов бра ни лац су ду жни да од мах,
по свом са мо стал ном при ба вља њу до ка за, оба ве сте јав ног ту жи о ца о то -
ме, те да му пре за вр шет ка ис тра ге омо гу ће раз ма тра ње спи са и раз гле -
да ње пред ме та ко ји слу же као до каз (члан 303 став 3 ЗКП/11). Ово зна чи
да осум њи че ни (ко ји мо же би ти и не пи смен) од но сно ње гов бра ни лац
(ко ји уоп ште не мо ра би ти адво кат-кри ви чар) мо ра ју, од но сно мо гу во -
ди ти не ку вр сту сво је „ис тра ге”, у ви ду при ку пља ња до ка за у при лог од -
бра не, те о ње ним ре зул та ти ма оба ве сти ти про тив ну стран ку, тј. јав ног
ту жи о ца. Овим се у фор ми на вод не пот пу не стра нач ке рав но прав но сти,
те уз по ку шај да се и са ма ис тра га, про тив но ње ној про це сној ло ги ци,
адвер зи јал но тј. стра нач ки устро ји, прак тич но уво ди ка те го ри ја од го ва -
ра ју ће „ко о пе ра тив но сти” од бра не у од но су на јав ног ту жи о ца то ком ис -
тра ге ко ју он фор мал но во ди. Ипак је у пи та њу пра зна нор ма, јер ка кве
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би кон се квен це сно си ла од бра на, ако не би у ис тра зи на ова кав на чин са -
ра ђи ва ла са јав ним ту жи о цем, тј. по ка за ла ко о пе ра тив ност у од но су на
су прот ну стран ку. 

Став 3 чл. 302 ЗКП/2011. би се вр ло ла ко мо гао до не кле по пра ви ти,
та ко што би се мо ди фи ко вао на сле де ћи на чин: Ка да су ди ја за прет ход -
ни по сту пак усво ји пред лог из ста ва 2 овог чла на, он ће пред у зе ти пред ло -
же ну до ка зну рад њу и о то ме, уз до ста вља ње за пи сни ка и дру гих ма те ри -
ја ла о спро ве де ној до ка зној рад њи, оба ве сти ти јав ног ту жи о ца.

3. Не рав но пра ван по ло жај од бра не у ис тра зи и „при мо ра ва ње”
од бра не на са рад њу са јав ним ту жи о цем то ком ис тра ге

Као што је прет ход но већ об ја шње но, у За ко ни ку се да ју од ре ђе не
мо гућ но сти за при ку пља ње до ка за и ма те ри ја ла у ко рист од бра не (члан
301 ЗКП/2011), што не са мо да је ло ше фор му ли са но у прав но-тех нич -
ком сми слу (ка ква је, на при мер, раз ли ка из ме ђу „до ка за” и „ма те ри ја -
ла” у ко рист од бра не) већ је и по при лич но не ре ал но и евен ту ал но мо же
ко ри сти ти са мо ма лом сло ју ве о ма бо га тих окри вље них. Ме ђу тим, иако
је на вод на ин тен ци ја за ко но дав ца да се у свим фа за ма по ступ ка, па и у
ис тра зи, уво ди мак си мал на „рас прав ност”, већ се у чла ну 303 ЗКП/2011.
мо же уочи ти ко ме за ко но да вац прак тич но „др жи стра ну”.

Пре ма чла ну 303 став 1 ЗКП/2011. јав ни ту жи лац је ду жан да осум -
њи че ном ко ји је са слу шан и ње го вом бра ни о цу омо гу ћи да у ро ку ко ји је
до во љан за при пре ма ње од бра не раз мо тре спи се и раз гле да ју пред ме те
ко ји слу же као до каз, а на кон то га (члан 303 став 2) јав ни ту жи лац по зи -
ва осум њи че ног и ње го вог бра ни о ца да у од ре ђе ном ро ку ста ве пред лог за
пред у зи ма ње од ре ђе них до ка зних рад њи. Пот пу но је пре пу ште но сло -
бод ној во љи јав ног ту жи о ца да од ре ди при ме ре ни рок, ка ко онај за при -
пре ма ње од бра не (што је по себ но осе тљи во) та ко и рок за да ва ње до ка -
зних пред ло га. На та кво од ре ђи ва ње ро ка од стра не јав ног ту жи о ца
од бра на не ма мо гућ ност ула га ња жал бе, ни ти фор мал но мо же зах те ва ти
про ду же ње ро ка, што је све су прот но су штин ским аспек ти ма на че ла
пра вич ног во ђе ња кри вич ног по ступ ка и пред ста вља очи гле дан при мер
не рав но прав ног по ло жа ја су бје ка та ко ји вр ше су прот ста вље не стра нач -
ке функ ци је. 

По себ но је за од бра ну не у год на, па и по тен ци јал но опа сна од ред ба
чла на 303 став 3 ЗКП/2011, по ко јој су осум њи че ни ко ји је са слу шан и
ње гов бра ни лац ду жни да по при ку пља њу до ка за и ма те ри ја ла у ко рист
од бра не оба ве сте јав ног ту жи о ца о то ме и да му пре за вр шет ка ис тра ге
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омо гу ће раз ма тра ње спи са и раз гле да ње пред ме та ко ји слу же као до каз.
Да кле, од од бра не, од но сно од са мог осум њи че ног и ње го вог бра ни о ца,
се офи ци јел но зах те ва да са ра ђу ју са јав ним ту жи о цем то ком ис тра ге. Ра -
ди се о пот пу но бе сми сле ној нор ми, ко ја до ду ше не ће има ти ве ћег прак -
тич ног зна ча ја јер ни је пред ви ђе на не ка по себ на про це сна санк ци ја за
оглу ша ва ње од бра не о сво ју „ду жност” са рад ње са јав ним ту жи о цем. Ме -
ђу тим, ипак се не ра ди о „бе ниг ној” од ред би, јер се мо же прет по ста ви ти
да ће јав ни ту жи лац од би ја ње „са рад ње”, евен ту ал но, фак тич ки санк ци -
о ни са ти соп стве ном не флек си бил но шћу у по гле ду прет ход но об ја шње -
них ро ко ва за при пре ма ње од бра не и ста вља ње до ка зних пред ло га од бра -
не то ком ис тра ге (члан 303 ст. 1 и 2 ЗКП/2011).

4. Свр ха ис тра ге у но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку 

Свр ха јав но-ту жи лач ке ис тра ге од ре ђе на је у чл. 295 ст. 2 но вог За ко -
ни ка о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не. Да би ово ва жно пи та ње би -
ло бо ље раз ја шње но, мо ра се по ћи од су мар не ана ли зе нор ма тив но уре -
ђе не свр хе ти пич не суд ске ис тра ге. 

Свр ха суд ске ис тра ге, тј. оне ко ја се во ди у скла ду са За ко ни ком о
кри вич ном по ступ ку из 2001. го ди не (а та ко је код нас би ло већ де це ни -
ја ма), је функ ци о нал ног ка рак те ра у од но су на од ре ђе не ре ле вант не до ка -
зе и има три аспек та: 1) аспект до ка зи во сти оп ту жбе – при ку пља ње до ка -
за и по да та ка ко ји су по треб ни да би се мо гло од лу чи ти да ли ће се
по ди ћи оп ту жни ца или об у ста ви ти по сту пак, 2) аспект омо гу ћа ва ња
евен ту ал ног де ло ва ња из у зет ка у од но су на на че ло не по сред но сти – при -
ку пља ње до ка за за ко је по сто ји опа сност да се не ће мо ћи по но ви ти на
глав ном пре тре су или би њи хо во из во ђе ње би ло оте жа но, те 3) аспект
свр сис ход ног де ло ва ња – при ку пља ње дру гих до ка за ко ји мо гу би ти од ко -
ри сти за по сту пак, а чи је се из во ђе ње, с об зи ром на окол но сти слу ча ја,
по ка зу је це лис ход ним.24

Ка да је ис тра га јав но-ту жи лач ка не ма ни ка кве свр хе, од но сно то би
би ло и не ло гич но и не пра вич но, да се као њен циљ, осим при ку пља ња до -
ка за ко ји су по треб ни за од лу чи ва ње да ли ће се по ди ћи оп ту жни ца или
об у ста ви ти по сту пак, утвр ђу ју и до ка зи за ко је по сто ји опа сност да не ће
мо ћи да се по но ве на глав ном пре тре су, од но сно то би се мо гло ра ди ти и у
јав но-ту жи лач кој ис тра зи, а ми ми сли мо да би то и тре ба ло да се чи ни,
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та у Бе о гра ду и „Слу жбе ни гла сник”, Бе о град, 2011, стр. 369.



али не од стра не јав ног ту жи о ца, ко ји ина че ис тра гу во ди, већ би та кве
рад ње тре ба ло да пред у зи ма су ди ја (би ло да се он озна чи као су ди ја за
прет ход ни по сту пак, као што је то учи ње но у ЗКП-у Ср би је из 2011. или
као су ди ја за ис тра гу, као што је то, на при мер, у Цр ној Го ри или у Не -
мач кој).25

Пот пу но су прот но јед но став ној про це сној ло ги ци да јав ни ту жи лац
не би тре ба ло да у ис тра зи ко ју сам во ди, не по сред но при ку пља до ка зе
за ко је је из ве сно или ве о ма ве ро ват но да ка сни је не ће мо ћи да се по но -
ве на глав ном пре тре су или би то би ло скоп ча но са ве ли ким те шко ћа ма,
већ да би то, он да ка да та ква си ту а ци ја на ста не, тре ба ло по ве ри ти од ре -
ђе ном об ли ку суд ске функ ци о нал не над ле жно сти, наш за ко но да вац,
ово пи та ње ре ша ва на је дан из у зет но лош на чин. Он, с јед не стра не,
свр ху но ве јав но-ту жи лач ке ис тра ге де фи ни ше ве о ма слич но као што је
то учи ње но и у ЗКП-у из 2001. го ди не, тј. ка да се ра ди о суд ској ис тра -
зи, а по том уоп ште не про пи су је мо гућ ност да та кве до ка зне рад ње,
уме сто јав ног ту жи о ца, од но сно по ње го вом зах те ву (ту би на рав но, до -
шао у об зир и зах тев од бра не), пре ду зме од го ва ра ју ћи функ ци о нал ни
об лик су да, а то би у сми слу но вог За ко ни ка, пре све га, мо гао би ти су ди -
ја за прет ход ни по сту пак. 

Пре ма од ред би чла на 295 став 2 За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку из
2011. го ди не, у ис тра зи се при ку пља ју до ка зи и по да ци ко ји су по треб ни
да би се мо гло од лу чи ти да ли ће се по ди ћи оп ту жни ца или об у ста ви ти
по сту пак, до ка зи ко ји су по треб ни да се утвр ди иден ти тет учи ни о ца,
дока зи за ко је по сто ји опа сност да се не ће мо ћи по но ви ти на глав ном
пре тре су или би њи хо во из во ђе ње би ло оте жа но, као и дру ги до ка зи ко -
ји мо гу би ти од ко ри сти за по сту пак, а чи је се из во ђе ње, с об зи ром на
окол но сти слу ча ја, по ка зу је це лис ход ним. 

Свр ха ис тра ге је у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не
де фи ни са на ве о ма ши ро ко, чак до не кле и ши ре не го у ЗКП из 2001. го ди не,

Чланци 49

25 Не мач ки из раз „Er mit tlungsric hter” би се нај а де кват ни је мо гао пре ве сти на наш је -
зик као „су ди ја за ис тра гу”, или евен ту ал но као „су ди ја ис тра ге”. Као што смо то већ об -
ја шња ва ли и у прет ход ном тек сту, у Не мач кој по сто ји раз ли ка из ме ђу та квог су ди је (Er -
mit tlungsric hter) и ти пич ног, од но сно кла сич ног ис тра жног су ди је (Un ter suc hungsric hter),
ко ји ина че и са да (што је у прак си ве о ма рет ко) мо же во ди ти ис тра гу, ка да се ра ди о не -
ким спе ци фич ним кри вич ним де ли ма про тив др жа ве, у по гле ду ко јих се во ди по се бан
кри вич ни по сту пак пред не мач ким Са ве зним су дом. Да кле, та кав су ди ја ис тра гу не во ди,
већ са мо по тен ци јал но спро во ди од ре ђе не тзв. хит не суд ске рад ње у др жав но-ту жи лач -
кој ис тра зи. По ред то га, овај об лик суд ске функ ци о нал не над ле жно сти у не мач ком кри -
вич ном по ступ ку од лу чу је о од ре ђе ним ме ра ма про це сне при ну де, као што је то при твор
или о пред у зи ма њу од ре ђе них спе ци јал них ис тра жних рад њи у по гле ду кри вич них де ла
ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та итд. 



што је пот пу но су прот но при ро ди јав но-ту жи лач ке ис тра ге, од но сно и
та ко би се мо гао фор му ли са ти циљ ис тра ге, без об зи ра што је во ди јав ни
ту жи лац, али са мо ако би се омо гу ћи ло да до ка зне рад ње чи ја свр ха ни је
од лу чи ва ње о по ди за њу оп ту жни це или об у ста ви по ступ ка, а пре све га
оне до ка зне рад ње ко је су усме ре не на до ка зе за ко је по сто ји опа сност да
се не ће мо ћи по но ви ти на глав ном пре тре су или би њи хо во из во ђе ње би -
ло оте жа но, уме сто јав ног ту жи о ца, при мар но из во ди су ди ја. Та кво ло гич -
но ре ше ње је и ина че ти пич но за мно ге дру ге др жа ве у Евро пи, ко је ина -
че има ју др жав но-ту жи лач ку ис тра гу, по пут Не мач ке, Аустри је, а у
на шем окру же њу та ко је у Ре пу бли ци Срп ској, од но сно у БиХ. 

Ко ји је ra tio le gis за ова кав кон цепт, мо гло би се да ти ви ше об ја шње -
ња. Са свим дру га чи ја при ро да јав но-ту жи лач ке и суд ске функ ци је, уз
бит но раз ли чи ти устав ни и за кон ски по ло жај су да и јав ног ту жи ла штва,
оне мо гу ћа ва ју да са да јав ни ту жи лац са свим јед но став но „суп сти ту и ше”
ис тра жног су ди ју и во ди ис тра гу пот пу но исто или ве о ма слич но, као
што је то чи нио и ис тра жни су ди ја и уз исто вет ни до ка зни кре ди би ли тет
до ка зних рад њи спро ве де них у ис тра зи. То је на чел но та ко, без об зи ра
што ми ина че, прин ци пи јел но не не ги ра мо нео п ход ност да јав ни ту жи -
лац у прак си де лу је са мо стал но, од но сно функ ци о нал но не за ви сно и
што се он (што је прет ход но об ја шње но) у ти пич ним европ ско-кон ти нен -
тал ним кри вич ним про це ду ра ма ни не сма тра кла сич ном кри вич но про -
це сном стран ком, већ се због то га што је др жав ни (јав ни) ту жи лац при -
мар но др жав ни ор ган, за кљу чу је да он на чел но мо же во ди ти ис тра гу на
не при стра сан на чин, те у сво јој ис тра зи по кла ња ти јед на ку па жњу ка ко
до ка зи ма ко ји те ре те окри вље ног, та ко и они ма ко ји иду у при лог од бра -
ни. Ме ђу тим, и по ред то га, ни у јед ном европ ском си сте му др жав но-ту -
жи лач ке ис тра ге, до ка зне (ис тра жне) рад ње ко је је у ис тра зи спро вео
др жав ни (јав ни) ту жи лац на чел но не ма ју исти сте пен до ка зног кре ди би -
ли те та у од но су на оне до ка зне рад ње ко је је спро вео суд, ни ти је мо гу ће
да се у да љем то ку кри вич ног по ступ ка са свим јед но став но „ко ри сте” до -
ка зни ре зул та ти рад њи др жав ног (јав ног ту жи о ца), по пут чи та ња за пи -
сни ка о прет ход но спро ве де ним рад ња ма. 

Као што ће мо то де таљ ни је об ја шња ва ти у да љем тек сту и као што је
прет ход но већ ис так ну то, у др жа ва ма ко је има ју нај ти пич ни је адвер зи -
јал но кон стру и са не кри вич не по ступ ке, по пут Сје ди ње них Аме рич ких
Др жа ва (а где је ис тра га пре те жно по ли циј ска и са свим не фор мал на, те
су штин ски ве о ма слич на на шем са да шњем или мо жда „не ка да шњем”
прет кри вич ном по ступ ку), уоп ште ни је ни мо гу ће да се као до каз у фор -
мал ном кри вич ном по ступ ку, од но сно на са мом су ђе њу, ко ри сти би ло
ко ји до каз до ко јег је до шао не суд ски ор ган, без об зи ра да ли се ра ди о
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др жав ном ту жи о цу или по ли ци ји, осим ка да се ра ди о не спор ним ма те ри -
јал ним до ка зи ма, по пут тра го ва и пред ме та кри вич ног де ла. 

Ис ка зи, као тзв. лич ни до ка зи у ти пич ним адвер зи јал но кон стру и са -
ним кри вич ним про це ду ра ма, као што је то, на при мер, у САД, јед но -
став но ни су до пу ште ни као до ка зи на су ђе њу, уко ли ко не ма ју „суд ски ка -
рак тер”, па та ко на при мер, ако је из ја ву у свој ству „све до ка” по ли ци ји
или са мом др жав ном ту жи о цу дао гра ђа нин, ко ји је по том пре ми нуо
пре по чет ка су ђе ња, та кав „до каз” та да де фи ни тив но про па да, од но сно
ни је мо гу ће да чи та ње из ја ве тог ли ца (он фор мал но и ни је све док) за ме -
ни ње гов „жи ви” ис каз. Ис каз дат по ли ци ји, од но сно др жав ном ту жи о цу,
или би ло ко јем дру гом су бјек ту, од но сно ор га ну ко ји не ма ка рак тер су -
да, јед но став но уоп ште, по пра ви лу, и ни је до каз. 

За кон ска кон цеп ци ја ко јом се за ме њу је ис тра га ко ју је во дио „ис тра -
жни су ди ја” са ис тра гом ко ју во ди јав ни ту жи лац је у функ ци ји сво ђе ња
уло ге су да на „нај ну жни ји ми ни мум”. То се огле да и у то ме што за ко но -
да вац ни је оста вио мо гућ ност (ко ја би би ла са свим ло гич на, као што је то
об ја шње но у прет ход ном тек сту) да он да ка да су ди ја за прет ход ни по сту -
пак, на кон што ни је ус пео да „при ну ди” јав ног ту жи о ца на пред у зи ма ње
до ка зне рад ње у ко рист од бра не (члан 302), та кву рад њу сам пре ду зме.
Ти ме не са мо да би кон крет на до ка зна рад ња на чел но оства ри ва ла ви ши
сте пен до ка зног кре ди би ли те та у кри вич ном по ступ ку, већ би то би ло и
је ди но ло гич но ре ше ње. На и ме, не са мо што „при мо ра ва ње” јав ног ту -
жи о ца на рад њу ко ју он прет ход но ни је сма трао по треб ном ни је ефи ка -
сно из про стог раз ло га што је та да, по ло ги ци ства ри, ве о ма те шко, тј. не -
ре ал но оче ки ва ти не ки ве ли ки ен ту зи ја зам и по све ће ност код јав ног
ту жи о ца, као ни ефи ка сност и ква ли тет у вр ше њу та кве рад ње, већ и
сто га што су ка ко рок за јав ног ту жи о ца у сми слу чла на 302 став 3, а та -
ко и са ма ду жност пред у зи ма ња до ка зне рад ње на ло же не од стра не су ди -
је за прет ход ни по сту пак, у осно ви ин струк тив ног ка рак те ра.

Ко нач но, мо гу ће је да се и ов де – тј. у по гле ду иде је да се без не ких
по себ них иоле озбиљ них усло ва, сви не суд ски до ка зи ко ји по ти чу из ис -
тра ге, па и из пред ис тра жног по ступ ка, мо гу са свим јед но став но уве сти
у сам кри вич ни по сту пак, од но сно су ђе ње, уз мо гућ ност да се пре су да за -
сни ва на њи ма – ра ди о про мо ви са њу иде је о „по тре би над по тре ба ма”, а
то је да кри вич ни по сту пак бу де што је мо гу ће ефи ка сни ји. При том се
ефи ка сност при мар но и на гла ше но по и сто ве ћу је са бр зи ном кри вич ног
по ступ ка, иако не спор но – бр зи на и ефи ка сност ни су си но ни ми, а у кон -
крет ном при ме ру, нор ма тив но ре ше ње ко је ов де ана ли зи ра мо, ни у ком
слу ча ју не ће до при не ти ни бр зи ни, ни ти ефи ка сно сти бу ду ћег кри вич ног
по ступ ка.

Чланци 51



Мо гу ће је да су твор ци но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку Ср би -
је са свим упро шће но ре зо но ва ли да би обра ћа ње јав ног ту жи о ца су ди ји
за прет ход ни по сту пак у по гле ду из во ђе ња до ка за, за ко је по сто ји опа -
сност да не ће мо ћи да се по но ве на глав ном пре тре су, оду го вла чи ло ис -
тра гу, а са мим тим и цео кри вич ни по сту пак. При че му су мо жда сма тра -
ли и да за тим не ма не ке по себ не по тре бе, јер се (што је та ко ђе
по при лич но ло ше) у За ко ни ку омо гу ћа ва да се сви до ка зи ко је је јав ни
ту жи лац из вео у ис тра зи мо гу, прак тич но без по себ них про бле ма и усло -
ва, ко ри сти ти и на глав ном пре тре су, те се и пре су да на њи ма мо же за -
сно ва ти. Ра ди се о пот пу но по гре шној ло ги ци, ко ја је про из ве ла јед но ве -
о ма не пра вич но за кон ско ре ше ње.

4.1. По ве ра ва ње по је ди них до ка зних рад њи то ком ис тра ге 
ко ју во ди јав ни ту жи лац

У то ку ис тра ге јав ни ту жи лац мо же по ве ри ти пред у зи ма ње по је ди -
них до ка зних рад њи јав ном ту жи о цу ко ји по сту па пред су дом на чи јем
под руч ју тре ба пред у зе ти те рад ње, а ако је за под руч ја ви ше су до ва од -
ре ђен је дан суд за пру жа ње прав не по мо ћи – јав ном ту жи о цу ко ји по сту -
па пред тим су дом (члан 299 став 1). Јав ни ту жи лац ко ме је по ве ре но
пред у зи ма ње по је ди них до ка зних рад њи пред у зе ће по по тре би и дру ге
до ка зне рад ње ко је са овим сто је у ве зи или из њих про ис ти чу (члан 299
став 2). Ако јав ни ту жи лац ко ме је по ве ре но пред у зи ма ње по је ди них до -
ка зних рад њи ни је за то над ле жан, до ста ви ће пред мет над ле жном јав ном
ту жи о цу и о то ме ће оба ве сти ти јав ног ту жи о ца ко ји му је пред мет до ста -
вио (члан 299 став 3).

Јав ни ту жи лац мо же по ве ри ти по ли ци ји из вр ше ње по је ди них до ка -
зних рад њи у скла ду са од ред ба ма За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку (члан
299 став 4).

Да кле, у чла ну 299, ко ји се од но си на по ве ра ва ње до ка зних рад њи у
то ку јав но-ту жи лач ке ис тра ге, јав ни ту жи лац мо же та кве рад ње по ве ри -
ти дру гом јав ном ту жи о цу или по ли ци ји, а ни је про пи са на и мо гућ ност
да се та кве рад ње по ве ре су ди ји за прет ход ни по сту пак, уко ли ко је ве ро -
ват но да оне не ће мо ћи да се по но ве на глав ном пре тре су. 

Прак тич но сви за ко ни(ци) о кри вич ном по ступ ку у ко ји ма је ис тра -
га ту жи лач ка, омо гу ћа ва ју да не ке рад ње вр ши суд (тзв. хит не суд ске
рад ње), он да ка да по сто ји опа сност да оне не ће мо ћи да се по но ве на
глав ном пре тре су. 

Ra tio le gis та квих за кон ских ре ше ња у ве ћи ни др жа ва кон ти нен тал не
Евро пе у ко ји ма је ис тра га др жав но-ту жи лач ка (на при мер, у Не мач кој
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и Аустри ји, па и у на ма су сед ној Цр ној Го ри и БиХ), је ве о ма ра ци о на лан
и сво ди се на ло ги чан прин ци пи је лан став да су на чел но рад ње ко је је
спро вео суд увек не што ви шег сте пе на до ка зног кре ди би ли те та, не го оне
ко је је спро вео јав ни (др жав ни) ту жи лац. 

Да кле, иако и рад ње јав ног (др жав ног) ту жи о ца мо гу под од ре ђе ним
усло ви ма оства ри ва ти од го ва ра ју ћу до ка зну ве ро до стој ност и на глав ном
пре тре су (на при мер, чи та ње за пи сни ка о ис ка зу све до ка ко ји је умро), то
тре ба да бу де крај ње из у зет на мо гућ ност, због че га се и про пи су је да се
од ре ђе ни об лик суд ске функ ци о нал не над ле жно сти мо же за рад обез бе -
ђе ња до ка за у по гле ду ко јих по сто ји опа сност да се не ће мо ћи по но ви ти
на глав ном пре тре су, мо же ан га жо ва ти у др жав но (јав но)-ту жи лач кој
ис тра зи. Та ква ра ци о нал на ре ше ња на жа лост ни су при хва ће на у но вом
За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку Ср би је. 

Прет ход но об ја шње ни не до ста ци чла на 299 но вог За ко ни ка о кри -
вич ном по ступ ку Ср би је мо гли би се ис пра ви ти ин кор по ри са њем у тај
члан За ко ни ка три но ва ста ва, ко ји ма би се, као што је то и ина че свој -
стве но ве ћи ни кон ти нен тал но-европ ских за кон(ик)а о кри вич ном по -
ступ ку сход но ко ји ма је ис тра га др жав но/јав но ту жи лач ка, да у од ре ђе -
ним си ту а ци ја ма кон крет не до ка зне рад ње спро во ди су ди ја. 

То зна чи да би се и у чла ну 299 ЗКП/2011, на сле де ћи на чин мо гла
до да ти но ва три ста ва:

Стран ке и бра ни лац мо гу пред ло жи ти су ди ји за прет ход ни по сту пак
да он ис пи та од ре ђе ног све до ка, ако је ве ро ват но да све док због бо ле сти,
ста ро сти или дру гих ва жних раз ло га не ће мо ћи да бу де ис пи тан на глав -
ном пре тре су.

Ако су ди ја за прет ход ни по сту пак усво ји пред лог из ста ва 5 овог чла -
на, он ће омо гу ћи ти да ис пи ти ва њу све до ка при су ству ју стран ке и бра ни -
лац, ко ји ма су ди ја за прет ход ни по сту пак до ста вља за пи сник о ис пи ти -
ва њу све до ка.

Ако се су ди ја за прет ход ни по сту пак не сло жи са пред ло гом из ста ва 5
овог чла на, за тра жи ће да о то ме од лу ку до не се ве ће из чла на 21 став 6 овог
За ко ни ка.

5. Пот пу но адвер зи јал на ор га ни за ци ја глав ног пре тре са 
уз про мо ви са ње из ра зи те до ка зне па сив но сти су да

Сва ки са вре ме ни кри вич ни по сту пак се за сни ва на на че лу рас прав -
но сти, што је пре све га, ка рак те ри стич но за основ ну кри вич но про це сну
фа зу – глав ни пре трес, од но сно су ђе ње у ужем сми слу. За ви сно од уло ге
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ко ју на глав ном пре тре су има кри вич ни суд, што се сво ди на сте пен ње -
го ве про це сне, а пре све га до ка зне ак тив но сти, по сто је два основ на ти па
кри вич них по сту па ка у упо ред но прав ном сми слу: 1) европ ско-кон ти -
нен тал ни и 2) адвер зи јал ни, ко ји се тра ди ци о нал но, нај че шће озна ча ва
као „ан гло сак сон ски”.

По не кад се упро шће но, а што је по себ но ка рак те ри стич но за ауто ре
из ан гло сак сон ских прав них под руч ја, кон ти нен тал но-европ ски си стем
озна ча ва као ин кви зи тор ски, а ан гло сак сон ски као аку за тор ски, али та кво
тер ми но ло шко од ре ђе ње у осно ви ни је ко рект но, јер иако кон ти нен тал но-
европ ски си стем са др жи од ре ђе не ин кви зи тор ске еле мен те, он у ства ри
пред ста вља је дан ме шо ви ти си стем, као што ни број ни ан гло сак сон ски си -
сте ми ви ше ни су чи сто аку за тор ског ти па. 

Ве ћи на др жа ва кон ти нен тал не Евро пе има ме шо ви те кри вич не по -
ступ ке, са из у зет ком Ита ли је, ко ја је на кон по след ње ре фор ме свог кри -
вич ног про це сног за ко но дав ства кри вич ни по сту пак уре ди ла пре те жно
на адвер зи јал ним осно ва ма. Обр ну то, ве ћи на др жа ва ко је при па да ју тзв.
ен гле ском го вор ном под руч ју, где су нај ка рак те ри стич ни ји Ве ли ка Бри -
та ни ја, од но сно пре све га Ен гле ска и Велс, као и САД, има ју ти пич не
адвер зи јал не кри вич не по ступ ке. 

За кон ти нен тал но-европ ске кри вич не по ступ ке је ка рак те ри стич но
да у ис тра зи по сто је ја ки ин кви зи тор ски еле мен ти, али уз по што ва ње
пра ва на од бра ну и у тој фа зи кри вич ног по ступ ка. У овом ти пу по ступ -
ка су основ не кри вич но про це сне функ ци је стро го одво је не, али јав ни
(др жав ни) ту жи лац ипак ни је пра ва, од но сно ти пич на стран ка, јер је он,
као др жав ни ор ган, ду жан да осим стра нач ких ин те ре са уте ме ље них на
функ ци ји оп ту жбе, шти ти и оп ште ин те ре се, а пре све га ин те рес ко ји
про из ла зи из на че ла исти не, па сход но то ме, на при мер, он мо ра, осим
до ка за ко ји те ре те окри вље ног, при ку пља ти и до ка зе у при лог ње го вој од -
бра ни, од но сно мо ра их има ти у ви ду. По ред то га, сам суд је до ка зно из -
у зет но ак ти ван, он по пра ви лу сам из во ди све до ка зе то ком су ђе ња, уз да -
ва ње ма ње или ве ће до ка зне уло ге и са мим стран ка ма, а ни је огра ни чен
до ка зним пред ло зи ма стра на ка, већ има пра во и ду жност соп стве не до -
ка зне ини ци ја ти ве. Наш до са да шњи кри вич ни по сту пак, од но сно кри -
вич ни по сту пак устро јен у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2001. го -
ди не, слич но као и кри вич ни по ступ ци Не мач ке и Фран цу ске, али и ни за
дру гих европ ских др жа ва, при па да овом ти пу по ступ ка.

За ан гло сак сон ске, од но сно адвер зи јал не (стра нач ке) ти по ве по ступ -
ка је ка рак те ри стич но да је суд у до ка зном сми слу ве о ма па си ван, та ко
да је из во ђе ње до ка за у осно ви пре пу ште но стран ка ма, док се суд пре те -
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жно фо ку си ра на про це ну ко ја је стран ка у „до ка зном дво бо ју” пред њим
би ла успе шни ја. Су ђе ње по чи ње пре зен ти ра њем до ка за оп ту жбе, на ко -
је од бра на у од ре ђе ним про це сним фор ма ма од го ва ра, од но сно има при -
ли ку да да је од го вор, да би се по том из во ди ли до ка зи од бра не, уз мо гућ -
ност да на њих од го ва ра ту жи лац, док суд има ве о ма огра ни че не
мо гућ но сти то ком из во ђе ња до ка за. Са слу ша ње то ком су ђе ња је стра нач -
ког ка рак те ра, та ко да од ре ђе ног све до ка пр во са слу ша ва стран ка ко ја га
је по зва ла (exa mi na ti on-in-chi ef), а за тим про тив стран ка (cross-exa mi na ti -
on – уна кр сно са слу ша ње), а по том до ла зи до по нов ног са слу ша ња све до -
ка од стран ке ко ја га је по зва ла (re-exa mi na ti on).26 У су шти ни су ти пич ни
адвер зи јал ни кри вич ни по ступ ци ве о ма слич ни пар нич ном по ступ ку,
од но сно гра ђан ском по ступ ку уоп ште.

На че ло рас прав но сти, или прин цип кон тра дик тор но сти, по чи ва на по -
зна том и већ по сло вич ном пра ви лу – audi a tur et al te ra pars. Ово пра ви ло,
ко је по ти че још из ан тич ких вре ме на, ка рак те ри стич но је не са мо за кри -
вич ни по сту пак, те дру ге суд ске по ступ ке, већ и за чи тав низ ве о ма ра зно -
вр сних си ту а ци ја у ко ји ма је мо гу ће, по треб но или по жељ но да се ма ни фе -
сту ју раз ли чи та ми шље ња, раз ли чи ти по гле ди у од но су на не ки спор ни
пред мет или си ту а ци ју. Та кво пра ви ло је у осно ви и по сво јој де фи ни ци ји
има нент но јед ном ли бе рал ном и де мо крат ском дру штве ном ам би јен ту. 

Кроз мо гућ ност да се у свим фа за ма по ступ ка „чу је” и реч дру ге
стра не, од но сно да сва ка кри вич но про це сна стран ка има мо гућ ност да у
од го ва ра ју ћим про це сним фор ма ма из но си сво је ста во ве ка ко у од но су
на кри вич ни пред мет, та ко и у од но су на сва дру га пи та ња у кри вич ном
по ступ ку, те по себ но у по гле ду фор мал но из ра же них ста во ва су прот не
стран ке, из че га исто вре ме но про из ла зи и оба ве за за суд да омо гу ћи
такво рас пра вља ње кри вич не ства ри, оства ру је се и су штин ска свр ха
кри вич не про це ду ре – да се кроз све стра но рас пра вља ње о кри вич ном
пред ме ту, кроз ње го во пре тре са ње, утвр де све нео п ход не ре ле вант не чи -
ње ни це на те ме љу ко јих се кри вич ни пред мет у кри вич ном по ступ ку и
ре ша ва. Кон тра дик тор ност (од лат. con tra di ce re = про тив ре чи ти) пред ста -
вља мо гућ ност и пра во стра на ка и оба ве зу су да да сва кој стран ци обез бе -
ди да се из ја сни о сва ком до ка зу, чи ње ни ци и сва ком пред ло гу су прот не
стран ке (те за – ан ти те за), те да из ло жи свој став и по ну ди за кљу чак, иако
ко на чан за кљу чак да је суд.27
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26 Ви ше о то ме: E. E. Pe o ples, Ba sic Cri mi nal Pro ce du res, „Pe ar son – Pren ti ce Hall”, New
Jer sey, 2007, стр. 169–170. 

27 Б. Пе трић, При руч ник за при ме ну За ко на о кри вич ном по ступ ку, „НО По слов на по -
ли ти ка”, Бе о град, 1985, стр. 14.



По ло ги ци ства ри је на че ло кон тра дик тор но сти из ра же ни је у адвер -
зи јал ном не го у ти пич ном кон ти нен тал но-европ ском кри вич ном по ступ -
ку, али је то са ста но ви шта уоби ча је ног ти пич ног „европ ског” по гле да на
циљ кри вич ног по ступ ка са свим оправ да но, јер се стран ка ма омо гу ћа ва
да су ду да ју до ка зне пред ло ге, а да нас је тен ден ци ја и да им се у ве ли кој
ме ри пре пу шта и са мо из во ђе ње до ка за ко ји иду њи ма у при лог, али се
исто вре ме но од су да зах те ва да и сам по сво јој соп стве ној ини ци ја ти ви и
без пред ло га стран ке, из во ди све до ка зе ко ји су по треб ни за пот пу но и
ис прав но утвр ђи ва ње чи ње нич ног ста ња. Дру гим ре чи ма, ти пич не ев -
роп ско-кон ти нен тал не кри вич не про це ду ре до во де у склад на че ло рас -
прав но сти и до ка зну ан га жо ва ност стра на ка и на че ло исти не у кри вич -
ном по ступ ку, што је, по на шем ми шље њу, из у зет но до бро са ста но ви шта
оства ри ва ња ин те ре са еле мен тар не пра вич но сти. Од ово га се пот пу но
од сту па у За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, ко јим се
глав ни пре трес кон стру и ше на стрикт но адвер зи јал ним осно ва ма, уз из -
ра зи то ми ни ми зи ра ње до ка зне уло ге су да. 

Пре ма чла ну 15 ЗКП/2011. те рет до ка зи ва ња оп ту жбе је на ту жи о -
цу, а суд из во ди до ка зе на пред лог стра на ка. Прет ход но је већ об ја шње -
но, у ства ри суд ско ро да уоп ште ни не из во ди до ка зе, та ко да се чи ни да
је та од ред ба, по ко јој суд „из во ди до ка зе” на пред лог стра на ка, по све -
му су де ћи, ома шка тво ра ца но вог За ко ни ка. Суд мо же да ти на лог стран -
ци да пред ло жи до пун ске до ка зе, или из у зет но сам од ре ди ти да се та кви
до ка зи из ве ду, уко ли ко оце ни да је то нео п ход но да би се о ва жним чи -
ње ни ца ма от кло ни ле про тив реч но сти или не ја сно ће у до ка зи ма ко ји су
из ве де ни. Суд мо же по из у зет ку из во ди ти до ка зе и он да ка да њих ни су
пред ло жи ле стран ке, али за што би суд то чи нио ка да не ма ду жност
утвр ђи ва ња исти не? У чла ну 15 став 4 ЗКП/11 се чак ни не од ре ђу је да
ће суд, он да ка да се ра ди о бит ном до пун ском до ка зу, у по гле ду ко јег је
он стран ци дао на лог да га пред ло жи, а стран ка то ни је учи ни ла, сам суд
та да из ве сти та кав до каз, већ се на во ди да суд та да „из у зет но” мо же од -
ре ди ти да се та кви до ка зи из ве ду, што зна чи да би и та да те до ка зе у
ства ри, по пра ви лу, из во ди ле са ме стран ке, што је по при лич но бе сми -
сле но, јер за што би стран ка из во ди ла до каз, ко ји уоп ште ни је на ме ра ва -
ла да пред ло жи, те се чак и оглу ши ла о „на лог” су да да пред ло жи ње го -
во из во ђе ње?! Чуд но је да суд при мар но мо же да ти на лог стран ци да
пред ло жи до пун ске до ка зе уме сто, увек ка да сма тра да су та кви до ка зи
по треб ни, да их сам из ве де, што би би ло бр же, јед но став ни је и про це сно
знат но ло гич ни је, али би, исто вре ме но, та кво ло гич но и ра зум но ре ше -
ње би ло ду бо ко про тив но из ви то пе ре ној кон цеп ци ји по ко јој суд мо ра
би ти мак си мал но до ка зно па си ви зи ран. Ра ди се о не ра зум ном нор ма -
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тив ном ре ше њу, јер се у истом том За ко ни ку у ко јем се фор си ра сло бо -
да стра на ка у до ка зи ва њу и глав ни пре трес кон стру и ше адвер зи јал но,
са да су ду да је уло га не ке вр сте „са вет ни ка” стран ке, јер он стран ци „на -
ла же” да она из ве де до пун ске до ка зе и ако се та стран ка „твр до гла во”
оглу ши о на лог су да,28 он да суд мо же, али не мо ра, та кве до ка зе сам из -
ве сти. 

За ко ном се мак си мал но огра ни ча ва пра во су да да сам из ве де до ка зе,
и то чи ни са мо ка да је по треб но от кло ни ти про тив реч но сти или не ја сно -
ће у до ка зи ма ко ји су из ве де ни, а не и ра ди утвр ђи ва ња дру гих чи ње ни -
ца, од но сно по ку ша ја бо љег раз ја шње ња пред ме та кри вич ног по ступ ка,
или у крај њој ли ни ји, у ци љу тра га ња за исти ном. Ово је кључ на од ред ба
За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку,29 ко јом се, прак тич но, крај ње ли ми ти -
ра ак тив на уло га су да на глав ном пре тре су. Ти ме се, та ко ђе, пот пу но де -
вал ви ра фор мал но по сто је ћа мо гућ ност по би ја ња пре су де жал бом због
по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, јер ка ко стран ка
мо же на па да ти чи ње нич но ста ње ка да је, с јед не стра не, у пр вој ли ни ји
баш она од го вор на за ње го во утвр ђи ва ње, по што је до ка зи ва ње при мар -
но у ру ка ма са мих стра на ка, док, с дру ге стра не, суд уоп ште и не ма ду -
жност, не са мо утвр ђи ва ња исти не, већ чак ни те жње да се исти ни ма кар
при бли жи. Зар се стран ка мо же жа ли ти због соп стве не до ка зне не ак тив -
но сти?

6. По гре шно де фи ни са ње пред ме та до ка зи ва ња у кон тек сту
стрикт но адвер зи јал не кон струк ци је глав ног пре тре са 

уз не по сто ја ње на че ла исти не

Пре ма чла ну 394 став 2 ЗКП/11, у до ка зном по ступ ку се из во де до ка -
зи о чи ње ни ца ма ко је су пред мет до ка зи ва ња, при че му се упу ћу је на

Чланци 57

28 Ка кав је то на лог ко ји ни је оба ве зу ју ћи. Ра ди се у ства ри, о пред ло гу су да, јер стран -
ка та кав суд ски „на лог” мо же али не мо ра усли ши ти, па је сто га то што је фор мал но озна -
че но као „на лог”, од но сно „на ла га ње”, у ства ри са мо пред лог, тј. пред ла га ње, што је пот пу -
но бе сми сле но, јер та ко суд стран ци са мо пред ла же да она пред ло жи до пун ске до ка зе, а
ако стран ка то од би је суд мо же из у зет но сам од ре ди ти да се та кви до ка зи из ве ду. 

29 Из ово га се и ви ди су штин ски про блем са др жан у но вом За ко ни ку, а то је ње го во
уте ме ље ње на по гре шној кон цеп ци ји, ко ја не са мо да је пот пу но стра на на шој кри вич но -
про це сној тра ди ци ји и схва та њи ма овог пи та ња у кла сич ној кон ти нен тал ној Евро пи, већ
је су штин ски из ра зи то не ху ма на и ду бо ко не пра вич на. Ка да је са ма кон цеп ци ја За ко ни -
ка су штин ски по гре шна, он да та ква ду бин ска гре шка под му кло ква ри и оста ло „тки во” за -
кон ског тек ста, ко је и ка да са мо по се би ни је ло ше, или је чак са свим аде кват но, об јек тив -
но не мо же оства ри ти по зи ти ван ефе кат. 



члан 83 ст. 1 и 2 ЗКП/11.30 Пред мет до ка зи ва ња су две вр сте чи ње ни ца: 1)
оне ко је чи не обе леж ја кри вич ног де ла, или од ко јих за ви си при ме на не -
ке дру ге од ред бе кри вич ног за ко на (члан 83 став 1 ЗКП/11), те 2) чи ње -
ни це од ко јих за ви си при ме на од ре да ба кри вич ног по ступ ка (члан 83
став 2 ЗКП/11).

Ни је у осно ви за да так за ко но дав ца да на ова кав на чин утвр ђу је пред -
мет до ка зи ва ња, јер је то пре те жно те о риј ско пи та ње. Ка да за ко но да вац
на во ди да су пред мет до ка зи ва ња чи ње ни це „ко је чи не обе леж је кри -
вич ног де ла”, он ту про пу шта да озна чи да ли се ра ди о „еле мен ти ма би -
ћа кри вич ног де ла” или „бит ним обе леж ји ма”, или уоп ште би ло ком обе -
леж ју кри вич ног де ла. Мо гло би се сма тра ти да се, по ло ги ци ства ри,
ра ди о бит ним обе леж ји ма кри вич ног де ла, тј. о оним чи ње нич ним еле -
мен ти ма кри вич ног де ла ко ји, сва ка ко, у сми слу ма те ри јал ног кри вич ног
пра ва и сход но кон крет ној ин кри ми на ци ји, мо ра ју по сто ја ти да би се ра -
ди ло о кон крет ном кри вич ном де лу. Та ква фор му ла ци ја ипак не зна чи
мно го, јер се и ина че ра ди о пи та њу ко је је пред мет оце не ак те ра по ступ -
ка, те сло бод ног уве ре ња су да, али је оно са да још и до дат но на је дан ве -
о ма ма ли ган на чин ре ла ти ви зо ва но, јер се у За ко ни ку не го во ри ни ти о
по тре би утвр ђи ва ња исти не, ни ти о пот пу ном и тач ном утвр ђи ва њу чи -
ње нич ног ста ња. 

Би ло би сва ка ко нај ло гич ни је да су пред мет до ка зи ва ња у ма те ри јал -
но прав ном сми слу оне чи ње ни це ко је су по треб не за утвр ђи ва ње исти не.
То зна чи да би су бјек ти, ко ји су у функ ци ји из во ђе ња до ка за, мо ра ли из -
ве сти до ка зе нео п ход не за тач но и пот пу но чи ње нич но ста ње. Та кви до -
ка зни ак те ри би би ли: 1) стран ке – ако би из во ђе ње до ка за оста ло
стрикт но стра нач ко, од но сно 2) суд – уко ли ко би као и до са да он био
при мар ни до ка зни ак тер или ма кар, ако би суд суп си ди јар но био ду жан
да сам из ве де до ка зе ко ји су по треб ни, а ко је прет ход но ни су из ве ле
стран ке. Тек би у та квом слу ча ју за и ста има ло сми сла да ље по сто ја ње
жал бе ног раз ло га ко ји се ти че по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње -
нич ног ста ња (члан 440), о че му де таљ ни је пи ше мо и у да љем тек сту. 

Твор ци за ко на су учи ни ли још јед ну гре шку. На и ме, ти ме што је
стро го раз дво јен пред мет до ка зи ва ња ко ји се ти че ма те ри јал ног кри вич -
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30 У по след њој вер зи ји На цр та ЗКП-а, го во ри ло се о чи ње ни ца ма ко је су ва жне за пра -
вил но и за ко ни то пре су ђе ње, што је та ко ђе би ла не ве ро ват но пра зна и го ла фра за. Ка ко суд
уоп ште не ма ду жност утвр ђи ва ња исти ни тог и пот пу ног чи ње нич ног ста ња, он не рас по -
ла же ни би ло ка квим ре ал ним па ра ме тром у од но су на чи ње ни це ко је се утвр ђу ју до ка -
зи ма, па та ко, суд не ма ни на осно ву че га да од ре ђе не чи ње ни це сма тра ва жним за „пра -
вил но и за ко ни то пре су ђе ње”, а ова ствар ни је ни ма ло по пра вље на но вом фор му ла ци јом
са др жа ном у чла ну 394 став 2.



ног пра ва (члан 83 став 1 ЗКП/11) – „чи ње ни це ко је чи не обе леж ја кри -
вич ног де ла” и кри вич ног по ступ ка (члан 83 став 2 ЗКП/11) – „чи ње ни -
це од ко јих за ви си при ме на од ре да ба кри вич ног по ступ ка, ство рен је
пра зан про стор у по гле ду чи ње ни ца ко је ни је јед но став но свр ста ти у јед -
ну од ове две са да за кон ске ка те го ри је. На при мер, где спа да ју чи ње ни -
це ко је се ти чу до ка зи ва ња (не)по сто ја ња али би ја окри вље ног?  

До ка зи ва ње за ко је би пр вен стве но би ле над ле жне стран ке на глав -
ном пре тре су до не кле би има ло сми сла је ди но ако би окри вље ни увек,
без об зи ра на те жи ну кри вич ног де ла, мо рао има ти бра ни о ца (као што је
то, на при мер, слу чај у Ита ли ји), али би се и он да по ста ви ло пи та ње да ли
је бра ни лац, у кон крет ном слу ча ју, адво кат кри ви чар, ка квим ис ку ством
рас по ла же и сл.31

И као што су у Ор ве ло вој „Жи во тињ ској фар ми”, „све жи во ти ње рав -
но прав не, а не ке ма ло рав но прав ни је”, и пре ма За ко ни ку о кри вич ном
по ступ ку Ср би је, обе стран ке су рав но прав не, а јед на ма ло рав но прав ни -
ја.32 То се мо же уочи ти у чи та вом ни зу за кон ских од ред би, а на ро чи то у
пра ви ли ма ко ја се од но се на кон струк ци ју глав ног пре тре са.

Па жњу за слу жу је и члан 287 став 2 ЗКП-а (ко ји на пр ви по глед ни је
ди рект но по ве зан са глав ним пре тре сом) а сход но ко јем до ка зи ко је је
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31 Ово се не ре ша ва по тен ци јал но не у став ном од ред бом За ко ни ка о кри вич ном по -
ступ ку из 2011. го ди не (члан 73 став 2), по ко јој бра ни лац у по ступ ку за кри вич но де ло за
ко је је про пи са на ка зна за тво ра од де сет го ди на или те жа ка зна, мо же би ти са мо адво кат
са нај ма ње пет го ди на адво кат ске прак се, од но сно адво кат ко ји је нај ма ње пет го ди на вр -
шио функ ци ју су ди је, јав ног ту жи о ца или за ме ни ка јав ног ту жи о ца.

Ка да се ра ди о иза бра ном бра ни о цу, он да је про бле ма тич но да се на ова кав на чин
окри вље ном огра ни ча ва пра во из бо ра, док је, с дру ге стра не, це ла кон цеп ци ја ова кве „се -
лек ци је” адво ка та ве о ма ду би о зна, јер го ди не прак се са ме по се би ни су га ран ци ја ква ли -
те та кон крет ног адво ка та или не ка да шњег су ди је, од но сно јав ног ту жи о ца. На при мер,
адво кат мо же има ти и ви ше де це ни ја прак се, али не у кри вич ним пред ме ти ма, па је он -
да та ква ње го ва ви ше де це ниј ска прак са пот пу но ире ле вант на у сми слу ње го ве оспо со -
бље но сти да бу де бра ни лац у кри вич ном по ступ ку, што исто ва жи и за бив шег су ди ју који
се ис кљу чи во ба вио пар ни цом, од но сно ни је уоп ште по сту пао у кри вич ним пред ме ти ма.
Па ни са ма прак са у кри вич ним пред ме ти ма ни је са ма по се би га ран ци ја би ло че га, јер
та прак са мо же би ти и из ра зи то не у спе шна...

32 Ов де тре ба има ти у ви ду да ни јав ни ту жи лац ни је „про шао” до бро у но вом За ко -
ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, јер он са да има стра хо ви то по ве ћа не над ле -
жно сти и знат но уве ћан број ак тив но сти у кри вич ном по ступ ку. Јав ном ту жи о цу је, сход -
но пра ви ли ма но вог За ко ни ка, по ве рен чи тав низ рад њи у пред ис тра жном по ступ ку
(не ка да шњи прет кри вич ни по сту пак) а број тих рад њи и скуп овла шће ња и ду жно сти јав -
ног ту жи о ца да ле ко пре ва зи ла зи ње го ву уло гу у са да шњем прет кри вич ном по ступ ку.
По ред то га, јав ни ту жи лац, сход но но вом За ко ни ку, во ди ис тра гу (ко ја се по кре ће на ред -
бом, без мо гућ но сти по би ја ња прав ним ле ком), под но си оп ту жни цу и мо ра сам из во ди ти
до ка зе на глав ном пре тре су. 



по ли ци ја при ба ви ла пред у зи ма њем до ка зних рад њи (што ће, по ло ги ци
ства ри, сва ка ко би ти у пред ис тра жном по ступ ку) мо гу би ти ко ри шће ни
у да љем то ку кри вич ног по ступ ка (што зна чи и на глав ном пре тре су) ако
су до ка зне рад ње спро ве де не у скла ду са За ко ни ком о кри вич ном по -
ступ ку.

Иако би то у осно ви би ло бе сми сле но, те се све ло на из у зет но гру бо
и дра стич но од сту па ње од на че ла не по сред но сти у ње го вом објек тив -
ном, тј. до ка зном аспек ту, чи ни се да прак тич но сва ка до ка зна рад ња по -
ли ци је из пред ис тра жног по ступ ка (не ка да шњи прет кри вич ни по сту пак)
мо же без по себ них усло вља ва ња, по сред ством тзв. до ка зних тран сми си -
ја, као што је то слу чај са чи та њем за пи сни ка о ра ни је спро ве де ним до -
ка зним рад ња ма – оства ри ти до ка зни кре ди би ли тет, чак и на са мом
глав ном пре тре су и то у пу ном оби му, чак и без усло ва да се од лу ка су да
не мо же за сни ва ти са мо на та квом (не суд ском) до ка зу. 

6.1. До ка зи ва ње у но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку

За ко но да вац ни је де фи ни сао до каз у кри вич ном по ступ ку, тј. у кри -
вич но про це сном сми слу, од но сно ни је се упу стио у пој мов но од ре ђи ва -
ње до ка за у окви ру екс трем но ши ро ких од ред би чла на 2 ЗКП/11 ко је се
од но се на зна че ње из ра за. У чла ну 15 став 1 ЗКП/11 се утвр ђу је да се до -
ка зи при ку пља ју и из во де у скла ду са За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку.
Ра ди се о пот пу но не по треб ној нор ми, јер ка ко би се и ина че до ка зи у
фор мал ном сми слу из во ди ли и при ку пља ли а, с дру ге стра не, ни је у пи -
та њу ни са свим пре ци зно од ре ђе ње, јер сва ка до ка зна рад ња има, по ло -
ги ци ства ри, сво је фор мал но-нор ма тив не и са др жин ске аспек те. Фор -
мал но-нор ма тив ни аспек ти се уре ђу ју кри вич но про це сним пра ви ли ма,
док се са др жин ски аспек ти углав ном и пре те жно не ре гу ли шу, или се бар
не ре гу ли шу де таљ но, пра ви ли ма кри вич ног по ступ ка. На при мер, ка да
се ра ди о при ку пља њу до ка за, а у бит ној ме ри и ка да је у пи та њу њи хо во
из во ђе ње, пра ви ла ЗКП-а се ли ми ти ра ју на фор мал не усло ве, а не на са -
му са др жи ну. Та ко ђе, при ме ра ра ди, пра ви ли ма спро во ђе ња уви ђа ја и
ре кон струк ци је у са др жин ском сми слу се пре те жно ба ви кри ми на ли -
сти ка, исто ва жи и за ис пи ти ва ње све до ка, где су зна чај на уче ња суд ске
пси хо ло ги је и сл. Из во ђе ње и при ку пља ње до ка за се не сво ди са мо на
фор мал ни аспект, ко ји мо ра би ти у скла ду са За ко ни ком о кри вич ном
по ступ ку, већ се при ме њу ју и дру га пра ви ла, на при мер, по пут пра ви ла
од го ва ра ју ће на у ке и ве шти не ка да се ра ди о ве шта че њи ма. Углав ном,
не ма не ке по себ не ште те од од ред бе чла на 15 став 1 ЗКП/11, али од те
од ред бе се не мо же оче ки ва ти ни би ло ка ква по себ на ко рист. 
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6.2. Основ но и уна кр сно ис пи ти ва ње све до ка на глав ном пре тре су

На кон што све до ка ис пи та стран ка ко ја га је „пред ло жи ла”, тј. стран -
ка „чи ји је све док”, истог све до ка ис пи ту је су прот на стран ка. При ли ком
уна кр сног ис пи ти ва ња до пу ште на су су ге стив на пи та ња ко ја ни су до зво -
ље на то ком основ ног ис пи ти ва ња, што се, од стра не глав них ауто ра но -
вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку, об ја шња ва на сле де ћи на чин: „Мо -
гућ но сти ко је уна кр сно ис пи ти ва ње пру жа та ко ђе су де лом оправ да не и
на че лом јед на ко сти оруж ја. Прет по ста вља се, на и ме, да је стран ка ко ја је
пред ло жи ла ис пи ти ва ње ли ца упо зна та са са др жа јем ње го вог ис ка за и да
је у од ре ђе ној ме ри и уче ство ва ла у ње го вој при пре ми. Због то га се као
сред ство про це сне ком пен за ци је су прот ној стран ци да ју ши ра овла шће -
ња у оспо ра ва њу ова ко при пре мље ног ис ка за.”33 Да кле, прет по ста вља се
да је стран ка, а то је окри вље ни, ка да је реч о од бра ни, уче ство ва ла у при -
пре ми са др жа ја ис ка за све до ка, а при том, у истом За ко ни ку о кри вич ном
по ступ ку, ег зи сти ра као и ра ни је је дан кла си чан раз лог за при твор, а то
је ко лу зи о на опа сност, од но сно по сто ја ње осо би тих окол но сти да ће
окри вље ни оме та ти по сту пак ути ца њем на све до ке, са у че сни ке или при -
кри ва че (члан 211 став 1 тач ка 2 ЗКП). Про блем је ако се окри вље ни на -
ла зи у при тво ру, и ка ко мо же да при пре ма „са др жи ну ис ка за сво јих све -
до ка”, и сл.

7. Кон тра дик ци је из ме ђу пра ви ла о „стра нач ком” ис пи ти ва њу
све до ка на глав ном пре тре су и оп штих пра ви ла о до ка зној рад њи

ис пи ти ва ња све до ка

На чин на ко ји је у но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку ре гу ли са -
на до ка зна рад ња ис пи ти ва ња све до ка ни је са свим аде ква тан и ов де се
та ко ђе, као и у ни зу дру гих од ред би За ко ни ка, уоча ва на гла ше на по тре -
ба за сво је вр сном „ори ги нал но сти” и он да ка да то уоп ште ни је нео п ход -
но, или је чак кон тра про дук тив но. На при мер, ма те ри јал ни услов за све -
до че ње се де фи ни ше (члан 91), слич но као и до са да, та ко што се
од ре ђу је да је све док ли це за ко је је ве ро ват но да ће да ти оба ве ште ње о
кри вич ном де лу, учи ни о цу или о дру гим чи ње ни ца ма ко је се утвр ђу ју у
по ступ ку, али је не по треб но из бег нут атри бут „ва жна” уз оба ве ште ња,
што је по гре шно, јер би са да про из и шло да би све док мо гло би ти ли це ко -
је мо же да ти и са свим не бит на оба ве ште ња. По ред то га, гле да но стрикт -
но, пи та ње је да ли су и ли ца за ко ја је ве ро ват но да мо гу да ти ре ле вант -
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33 С. Бе љан ски, Г. П. Илић и М. Ма јић, op. cit., стр. 53.



на оба ве ште ња већ са мим тим све до ци, или они, што је знат но ло гич ни -
је, све до ци по ста ју тек ка да се као та кви по ја ве у кри вич ном по ступ ку. 

Про бле ми ко ји се ти чу де фи ни са ња све до ка ни су пре те ра но зна чај ни
и не ће сва ка ко до ве сти до не ких по себ них те шко ћа у прак си, што исто ва -
жи и за од ред бу чла на 92 став 1, где се пот пу но не по треб но утвр ђу је спо -
соб ност све до че ња, та ко што се озна ча ва да „сва ко ли це ко је мо же да пре -
не се сво ја са зна ња или опа жа ња у ве зи са пред ме том све до че ња има
спо соб ност све до че ња”. То би се, сва ка ко, и ина че мо ра ло под ра зу ме ва ти,
та ко да од ова кве де фи ни ци је „спо соб но сти све до че ња” не ма ни ка кве
прак тич не ко ри сти, а по се бан је про блем што се у од ред би као из дво је ни
по јам на во ди „пред мет све до че ња”, што ни је за кон ски тер мин. Иако не би
тре ба ло да бу де спор но шта спа да у пред мет све до че ња, ово је до бар при -
мер за по гре шан при ступ у За ко ни ку, ка да по ку шај де фи ни са ња све га и
сва че га (по пут де фи ни ци ја ко је се ти чу раз ли чи тих сте пе на сум ње, из ве -
сно сти, из ра за „кри вич ни за кон” итд.) у ства ри под ра зу ме ва да ће увек би -
ти са свим при сто јан број из ра за и пој мо ва ко ји се не ће у са мом За ко ни -
ку стрикт но де фи ни са ти (ни ти је то објек тив но мо гу ће, а на ро чи то, не и
по треб но) али ће то он да до дат но, у све тлу ге не рал не ин тен ци је ства ра ња
што ви ше за кон ских де фи ни ци ја, по при лич но „бо сти очи”.

Озбиљ ни ји је про блем што по сто ји зна чај на кон тра дик ци ја из ме ђу
од ре ђе них оп штих пра ви ла о ис пи ти ва њу све до ка (члан 95) и пра ви ла
ко ја се ти чу ис пи ти ва ња све до ка на глав ном пре тре су. 

Пре ма чла ну 98 став 3 ЗКП/2011. пи та ња све до ку не сме ју пред ста -
вља ти на во ђе ње на од го вор, осим ако се ра ди о уна кр сном ис пи ти ва њу на
глав ном пре тре су. То зна чи да је ин тен ци ја за ко но дав ца би ла да се (као и
до са да) за бра не су ге стив на пи та ња све до ку, као ка да ње га, на при мер,
ис пи ту је јав ни ту жи лац у ис тра зи, али да се та ква пи та ња до пу сте на
глав ном пре тре су ка да је пи та њу уна кр сно ис пи ти ва ње, тј. ка да све до ка
ис пи ту је стран ка ко ја га ни је пред ло жи ла. 

Ме ђу тим, ов де по сто је од ре ђе не кон тра дик ци је у са мим пра ви ли ма
ко ја се ти чу уна кр сног ис пи ти ва ња све до ка на глав ном пре тре су, где се у
чла ну 402 став 7 на во ди: „При ли ком ис пи ти ва ња све до ка, ве шта ка или
струч ног са вет ни ка сход но се при ме њу ју од ред бе чла на 397. став 4. и 5.
и чла на 398. став 3. до 5. овог за ко на”. У чла ну 398. став 3. на во ди се:
„Пред сед ник ве ћа ће за бра ни ти пи та ње или од го вор на већ по ста вље но
пи та ње ако је оно не до зво ље но (члан 86. став 3), или се не од но си на
пред мет (...)”. А у чла ну 86. став 3. се ка же: „Кад окри вље ни за вр ши свој
ис каз (...) по ста ви ће му се пи та ња (...) и не сме ју пред ста вља ти на во ђе ње
на од го вор.” Да кле, ту је тач ка. 
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Пи та ња не сме ју пред ста вља ти на во ђе ње на од го вор, што зна чи да се
су ге стив на пи та ња не до зво ља ва ју ни по из у зет ку, што је у ди рект ној су -
прот но сти са прет ход но ци ти ра ним чла ном ко ји их на вод но до зво ља ва
при ли ком уна кр сног ис пи ти ва ња. Ов де ће се, на рав но, у прак си при ме -
њи ва ти од ре ђе на „ко ри сна гим на сти ка”, али и то ука зу је на ква ли тет
тек ста но вог За ко ни ка, те ње го ву ко хе рент ност и у овом де лу, а при ча о
чуд ним си ту а ци ја ма ко је на ста ју, од но сно мо гу на ста ти, због пре у зи ма -
ња мо де ла стра нач ког ис пи ти ва ња све до ка из ти пич них адвер зи јал них
кри вич них про це ду ра, ов де ни је за вр ше на. У да љем тек сту ће мо об ја сни -
ти и не ло гич ност да за ко но пи сци, по све му су де ћи, им пли цит но под ра -
зу ме ва ју да су све до ци, ко је стран ке пред ла жу за ис пи ти ва ње на глав ном
пре тре су, прак тич но на од го ва ра ју ћи на чин „при пре мље ни” од стра не са -
мих стра на ка ко је их пред ла жу, при че му је је дан од раз ло га за од ре ђи -
ва ње при тво ра окри вље ном (а не за бо ра ви мо, окри вље ни је стран ка) и
опа сност да ће оме та ти по сту пак ути ца њем на све до ке (члан 211 став 1
тач ка 2).

8. „Сте пе но ва ње сум ње” и еле мен ти „прет по став ке кри ви це” и
пре ју ди ци ра ња кри ви це окри вље ног као по сле ди ца 

ло ших де фи ни ци ја сте пе на сум ње 

Члан 2 За ко ни ка са др жи „зна че ње из ра за”, од но сно пред ста вља пој -
мов ник, а ко ји пре ма свом оби му ве ро ват но пред ста вља ра ри тет у свет -
ским раз ме ра ма. Ра ди се о чла ну ко ји има два ста ва, а пр ви став у ко ме су
са др жа ни основ ни за кон ски пој мо ви има чак 38 та ча ка. У пи та њу је јед -
на не ве ро ват на „го ми ла нор ми”, а са ста но ви шта ци ља чла на 2 би ло би,
по све му су де ћи, са свим до вољ но да се за др жи све га око 1/3 ње го ве са др -
жи не, док је све оста ло углав ном „ви шак”. Ме ђу тим, иако у жи во ту
углав ном ва жи пра ви ло да „од ви шка гла ва не бо ли”, ов де то ни је слу чај,
јер је зна тан део са др жа ја чла на 2 став 1 из у зет но кон фу зног ка рак те ра
и, као што ће се то де таљ ни је об ја сни ти у да љем тек сту, чи тав низ из ра -
за, од но сно пој мо ва или де фи ни ци ја са др жа них у тим за кон ским од ред -
ба ма је из у зет но не ква ли те тан и ве о ма спо ран. 

На и ме, у ко нач ној вер зи ји ЗКП/2011, усва ја ју се од ре ђе ни пој мо ви
сте пе на сум ње (ко ји су би ли дру га чи је тре ти ра ни у фа зи На цр та за ко ни -
ка, а ко ји су упу ћи ва ли на прет по став ку кри ви це а не не ви но сти), та ко да
не ста је и из раз „мо гућ ност” у де фи ни ци ја ма раз ли чи тих сте пе на сум ње,
па се са да ти раз ли чи ти об ли ци сум ње од ре ђу ју на сле де ћи на чин: 
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Основ сум ње се озна ча ва као „скуп чи ње ни ца ко је по сред но ука зу ју да
је учи ње но кри вич но де ло или да је од ре ђе но ли це учи ни лац кри вич ног
де ла”.

Осно ва на сум ња је де фи ни са на као „скуп чи ње ни ца ко је не по сред но
ука зу ју да је од ре ђе но ли це учи ни лац кри вич ног де ла”.

Оправ да на сум ња се утвр ђу је као „скуп чи ње ни ца ко је не по сред но
пот кре пљу ју осно ва ну сум њу и оправ да ва ју по ди за ње оп ту жбе”.

Иако се овим де фи ни ци ја ма са да фор мал но не уво ди прет по став ка
кри ви це, као што је то би ло учи ње но у На цр ту за ко ни ка, ни њи ма ни је
на пра вљен ве ћи по мак, те се мо же сма тра ти да и оне пред ста вља ју при -
лич но гру бо огре ше ње о прет по став ку не ви но сти. 

Прет по став ка не ви но сти се им пли цит но кр ши ти ме што је на ве де но
да од ре ђе не чи ње ни це (без об зи ра да ли по сред но или не по сред но) ука -
зу ју да је од ре ђе но ли це учи ни лац кри вич ног де ла. 

Ка ко се мо же „ука зи ва ти” да је не ко учи ни лац кри вич ног де ла, а да
се он ти ме у ства ри стрикт но и не озна ча ва као учи ни лац? Ти ме се он у
ства ри обе ле жа ва као учи ни лац кри вич ног де ла, а овај про блем се мо гао
ла ко из бе ћи, са мо да је упо тре бље на реч „мо гућ ност”.

Наш за ко но да вац са да „у сво јим на о па ким де фи ни ци ја ма сте пе на
сум ње, ви ше не ко ри сти из ра зе као што су „по сред ни за кључ ци о чи ње -
ни ца ма (ин ди ци је)” и „не по сред ни за кључ ци о чи ње ни ца ма (до ка зи)”. То
пред ста вља из ве сни по мак, јер ма кар фор мал но наш но ви За ко ник о
кри вич ном по ступ ку не уво ди та кав ти пи чан ре ликт ста рих ин кви зи тор -
ских за кон(ик)а о кри вич ном по ступ ку, ко ји су по зна ва ли фор мал ну по -
де лу на по сред не до ка зе – ин ди ци је и „пра ве”, тј. не по сред не до ка зе, а
што је ина че, пот пу но бе сми сле но у са вре ме ном кри вич ном про це сном
пра ву, за ко је је ка рак те ри стич но де ло ва ње на че ла сло бод не оце не до ка -
за. Ме ђу тим, по де ла на ин ди ци је и не по сред не до ка зе је ипак и фор мал но
оп ста ла у на шем но вом За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку и то на је дан
прав но-тех нич ки ве о ма лош на чин. 

Ти ме што се основ сум ње за сни ва на чи ње ни ца ма ко је по сред но ука зу -
ју да је учи ње но кри вич но де ло, од но сно да је од ре ђе но ли це учи ни лац
кри вич ног де ла, те чи ње ни це се прак тич но тре ти ра ју не као до ка зи, већ
као ин ди ци је, док се им пли цит но са мо чи ње ни це ко је не по сред но ука зу -
ју да је од ре ђе но ли це учи ни лац кри вич ног де ла (осно ва на сум ња), са мо
та кве чи ње ни це свр ста ва ју у до ка зе. Ова кав ре зон је су штин ски пот пу но
по гре шан, јер се пи та ње свр ста ва ња од ре ђе не чи ње ни це у до каз, те да ва -
ње од го ва ра ју ћег сте пе на до ка зног кре ди би ли те та кон крет ној чи ње ни ци,
не мо же на ова кав на чин ре ши ти за ко ном, већ суд у скла ду са на че лом
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сло бод не оце не до ка за, те на те ме љу сло бод ног уве ре ња, це ни да ли су
од ре ђе не чи ње ни це до каз у кон крет ном слу ча ју, те ка кав сте пен до ка зне
ве ро до стој но сти по се ду ју. 

Пр ви пут се у наш кри вич ни по сту пак уво ди и тре ћи сте пен сум ње, а
то је оправ да на сум ња, ко ја не са мо да је та ко ђе (као и прет ход но де фи -
ни са на два бла жа сте пе на сум ње – основ сум ње и осно ва на сум ња) у
тек сту На цр та но вог За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку пред ста вља ла вид
кр ше ња прет по став ке не ви но сти, већ је би ла ве о ма не ја сно де фи ни са на,
јед ном вр ло ком пли ко ва ном фор му ла ци јом да се ту ра ди о „пот кре пље -
но сти осно ва не сум ње до ка зи ма ко ји чи не ве ро ват ном прет по став ку да је
од ре ђе но ли це учи ни ло кри вич но де ло и оправ да ва ју по ди за ње оп ту -
жбе”. Ова де фи ни ци ја је, из ме ђу оста лог, би ла кон тра дик тор на прет ход -
ној де фи ни ци ји осно ва не сум ње и из ње би ско ро мо гло про из и ћи да се
са да пра ви раз ли ка у ква ли те ту до ка за ко ји пот кре пљу ју осно ва ну сум њу
и оних из ко јих про из ла зи оправ да на сум ња. 

Ствар у по гле ду де фи ни са ња „оправ да не сум ње” ни је бит но по пра -
вље на ни у ко нач ној вер зи ји тек ста ко ји је по стао по зи тив ни За ко ник о
кри вич ном по ступ ку Ср би је из 2011. го ди не. Ти ме што се озна ча ва да је
оправ да на сум ња скуп чи ње ни ца ко је не по сред но пот кре пљу ју осно ва ну
сум њу, ни је уоп ште на пра вље на би ло ка ква ре ле вант на раз ли ка из ме ђу
чи ње ни ца ко је не по сред но ука зу ју да је од ре ђе но ли це учи ни лац кри вич -
ног де ла (а ко је би и ина че мо ра ле по сто ја ти да би се ра ди ло о осно ва ној
сум њи) и са да још не ких „до дат них” и „но вих” чи ње ни ца, ко је тре ба до -
дат но да „не по сред но пот кре пе” осно ва ну сум њу, од но сно дру гим ре чи -
ма, да „пот кре пе” чи ње ни це из ко јих већ про из ла зи осно ва на сум ња. Ра -
ди се о пот пу но кон фу зној де фи ни ци ји, ко ја не по ста је ја сни ја ни ти ме
што се још ку му ла тив но до да је да је по треб но да та кве чи ње ни це ко је не -
по сред но пот кре пљу ју осно ва ну сум њу, при том, још и „оправ да ва ју по ди -
за ње оп ту жбе”. Ка ко и чи ме оне оп ту жбу оправ да ва ју, за ко но да вац не на -
во ди. То ни је ни мо гу ће на ве сти, јер се ра ди о не че му што би мо ра ло
би ти ре зул тат сло бод не оце не до ка за и сло бод ног уве ре ња, а ре зо но ва ње
овог ти па се мо ра за сни ва ти и на већ уста ље ним ста во ви ма суд ске прак -
се, те уоп ште, прак се у кри вич ном по ступ ку. 

Од ова кве де фи ни ци је „оправ да не сум ње”, са др жа не у но вом За ко -
ни ку о кри вич ном по ступ ку из 2011. го ди не, али и од дру га два за кон ска
сте пе на сум ње (основ сум ње и осно ва на сум ња) ве ро ват но не мо же би ти
ни ка кве прак тич не ко ри сти, а ште те би ипак мо гло да бу де, јер та кав
скуп кон фу зних ре че ни ца по све му су де ћи мо же по при лич но да збу ни
не ке ак те ре кри вич ног по ступ ка. 
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Да су ова кве де фи ни ци је сте пе на сум ња из ло же не у не ком те о риј -
ском ра ду, оне би мо гле има ти од ре ђе ног ре зо на и мо гле би до не кле по -
слу жи ти као из ве сни ори јен тир прак си, као што је то уоби ча је но ка да се
ра ди о до ка зним пој мо ви ма у кри вич ном про це сном пра ву, ма да би се и
та да ра ди ло о ве о ма не ква ли тет ним де фи ни ци ја ма, али ка да оне по -
ста ну и део на шег по зи тив ног кри вич ног про це сног пра ва, он да је то
гру бо по и гра ва ње са јед ним из у зет но ва жним из во ром пра ва у прав ној
др жа ви.34
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Проф. др Ми ро слав Вр хов шек и 
до цент др Вла ди мир Ко зар
При вред на ака де ми ја, Но ви Сад

ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА БАН КАР СКОМ ГА РАН ЦИ ЈОМ У
РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ И ЗЕ МЉА МА У РЕ ГИ О НУ

Сажетак

У по сло ва њу при вред них су бје ка та пој мом „бан кар ска га ран ци ја” озна ча ва ју се раз -
ли чи ти прав ни ин сти ту ти, ко ји има ју за циљ обез бе ђе ње ис пу ње ња уго во ром пре у зе тих
оба ве за бан чи них ко ми те на та. Реч је о раз ли чи тим сред стви ма обез бе ђе ња, ка ко пер со -
нал ним (ме нич но јем ство, ак цеп ти ра ње ме ни це, до ку мен тар ни акре ди тив и сл.), та ко и
ре ал ним, од но сно ствар но-прав ним (руч на за ло га, хи по те ка, за ло жно пра во на хар ти ја -
ма од вред но сти). Обез бе ђе ње ис пу ње ња уго вор них оба ве за за јед нич ка је од ли ка на ве де -
них ин сти ту та ко ји у ши рем сми слу пред ста вља ју „бан кар ске га ран ци је” за ис пу ње ње уго -
вор них оба ве за. Ме ђу тим, бан кар ска га ран ци ја у ужем сми слу је по се бан прав ни
ин сти тут ко ји има спе ци фич не ка рак те ри сти ке, а ко је га, и по ред од ре ђе них до дир них
та ча ка, бит но раз ли ку ју од на пред на ве де них ин сти ту та.1

Пред мет овог ра да је обез бе ђе ње по тра жи ва ња бан кар ском га ран ци јом у Ре пу бли -
ци Ср би ји и зе мља ма у ре ги о ну. По ред од ре да ба За ко на о обли га ци о ним од но си ма из
1978. го ди не, по себ но су ана ли зи ра не од ред бе но вог За ко на о обли га ци о ним од но си ма из
2008. го ди не, ко ји се при ме њу је у Ре пу бли ци Цр ној Го ри, као и од ред бе о бан кар ској га -
ран ци ји на по зив из За ко на о об ве зним од но си ма Ре пу бли ке Хр ват ске, из 2005. го ди не,
са доц ни јим но ве ла ма. 

Та ко ђе, ука за но је и на но ва ре ше ња о бан кар ској га ран ци ји у на цр ту За ко на о обли -
га ци о ним од но си ма Фе де ра ци је БиХ/Ре пу бли ке Срп ске из 2003. го ди не.
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Од ред бе о бан кар ској га ран ци ји из на ве де них про пи са ко ји ва же или су у на цр ту у
зе мља ма у ре ги о ну има ју слич но сти, али и ве ли ке раз ли ке у од но су на од ред бе о бан кар -
ској га ран ци ји из За ко на о обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не.

Кључ не ре чи: бан кар ска га ран ци ја; обез бе ђе ње по тра жи ва ња; пи са на фор ма; ни шта -
вост; кон тра га ран ци ја; рок ва же ња; пре нос пра ва.

1. Бан кар ска га ран ци ја у За ко ну о обли га ци о ним од но си ма 
из 1978. го ди не

1.1. По јам и прав на при ро да бан кар ске га ран ци је

Бан кар ска га ран ци ја је бан кар ски услу жни по сао ко јим бан ка га ран -
ту је по ве ри о цу да ће ду жник уред но из вр ши ти сво ју оба ве зу, тј. да ће по -
ве ри о цу из ми ри ти оба ве зу о до спе ло сти ако то ду жник не учи ни. Бан ка
се код ових по сло ва по ја вљу је у уло зи јем ца. Бан кар ска га ран ци ја ре гу -
ли са на је у чл. 1083–1087. За ко на о обли га ци о ним од но си ма. 

Бан кар ском га ран ци јом оба ве зу је се бан ка пре ма при ма о цу га ран ци -
је (ко ри сни ку) да ће му за слу чај да му тре ће ли це не ис пу ни оба ве зу о
до спе ло сти из ми ри ти оба ве зу ако бу ду ис пу ње ни усло ви на ве де ни у га -
ран ци ји. Пре ма чла ну 1083. За ко на о обли га ци о ним од но си ма, га ран ци -
ја мо ра би ти из да та у пи сме ној фор ми. Из из ло же не за кон ске де фи ни ци -
је прав на те о ри ја је из ве ла за кљу чак да је бан кар ска га ран ци ја по сво јој
прав ној при ро ди јед но стра ни прав ни по сао (јед но стра ни акт), а не уго -
вор, јер оба ве за бан ке пре ма ко ри сни ку га ран ци је на ста је јед но стра ном
из ја вом во ље бан ке из ра же ној у да тој га ран ци ји.2

Оту да се по ве ри лац из основ ног прав ног по сла (ко ри сник га ран ци је)
мо же ко ри сти ти га ран ци јом и ка да ни је са гла сан са ње ним усло ви ма.3

Ме ђу тим по сто је и дру га ми шље ња пре ма ко ји ма је бан кар ска га ран -
ци ја јед но стра но-оба ве зни уго вор из ме ђу бан ке и ко ри сни ка га ран ци је,
јер оба ве за на ста је са мо за бан ку. У при лог овом дру гом ми шље њу го во -
ри и чи ње ни ца да је ин сти тут бан кар ске га ран ци је са др жан у дру гом де -
лу За ко на о обли га ци о ним од но си ма ко ји но си на слов „УГО ВО РИ”. 

Иако по сто је од ре ђе не слич но сти са уго во ром о јем ству, бит на раз -
ли ка се са сто ји у то ме што код јем ства је мац од го ва ра за ту ђу оба ве зу,
док год бан кар ске га ран ци је бан ка од го ва ра за сво ју оба ве зу и из вр ша ва
сво ју оба ве зу а не ду жни ко ву.4 Прав на за ви сност јем че ве оба ве зе у од но -
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су на оба ве зу глав ног ду жни ка из основ ног по сла озна ча ва се као ак це -
сор ност и пре ма схва та њу прав не те о ри је и прак се, пред ста вља основ ни
и глав ни кри те ри јум раз ли ко ва ња јем ства од бан кар ских га ран ци ја. Оту -
да јем ство пру жа по ве ри о цу си гур ност са мо про тив ри зи ка ин сол вент но -
сти ду жни ка из глав ног уго во ра, али не и про тив ри зи ка прав ног по сто -
ја ња оба ве зе тог ду жни ка, нпр. ако основ ни по сао ни је пу но ва жно
на стао, или је ка сни је пре стао, или по стао не пу но ва жан.5

Бан кар ска га ран ци ја раз ли ку је се од на ло га за пла ћа ње са ра чу на.
Бан кар ска га ран ци ја је сред ство обез бе ђе ња пла ћа ња у сми слу чла на
1083. За ко на о обли га ци о ним од но си ма. Бан кар ска га ран ци ја ни је на лог
за пла ћа ње са ра чу на у про пи си ма о плат ном про ме ту.6

1.2. Прав ни од но си по во дом из да ва ња га ран ци је

У прав не од но се по во дом из да ва ња бан кар ске га ран ци је сту па ју нај -
ма ње три прав на су бјек та, и то: на ло го да вац (ду жник из основ ног прав -
ног по сла), бан ка ко ја из да је га ран ци ју и ко ри сник га ран ци је (по ве ри лац
из основ ног прав ног по сла за кљу че ног са на ло го дав цем). 

На осно ву основ ног уго во ра на ста је прав ни од нос из ме ђу по ве ри о ца
и ду жни ка ко ји се по себ ном фи нан сиј ском кла у зу лом оба ве зу је да при -
ба ви га ран ци ју од ре ђе не бан ке ра ди обез бе ђе ња по ве ри о че вог по тра жи -
ва ња. Не ис пу ње ње ове оба ве зе да је по ве ри о цу пра во да рас ки не уго вор и
да од ду жни ка тра жи на кна ду ште те због не из вр ше ња уго во ра. Основ ни
уго вор мо же би ти уго вор о кре ди ту, уго вор о про да ји ро бе или не по крет -
но сти, уго вор о гра ђе њу, као и мно ге дру ге вр сте обли га ци о них уго во ра.
По се бан зна чај има ју уго во ри о при ва ти за ци ји, уго во ри о јав ним на бав -
ка ма, као и уго во ри о про да ји имо ви не сте чај ног ду жни ка или са мог
сте чај ног ду жни ка као прав ног ли ца.

Прав ни од нос из ме ђу на ло го дав ца (ду жни ка из основ ног прав ног
по сла), и бан ке ко ја из да је га ран ци ју на ста је за кљу че њем уго во ра о из да -
ва њу бан кар ске га ран ци је. Пре ма сво јој прав ној при ро ди ово је уго вор о
на ло гу, а мо гу по сто ја ти и еле мен ти уго во ра о кре ди ту. На и ме, ис пла том
из но са из га ран ци је ко ри сни ку, из ме ђу бан ке и на ло го дав ца за чи ји ра -
чун је из вр ше но пла ћа ње ус по ста вља се кре дит ни од нос. Из ло же на си ту -
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а ци ја на ста је ка да на ло го да вац на свом ра чу ну код бан ке не ма фи нан сиј -
ско по кри ће за из вр ше ње та квог на ло га. 

Бан ка га рант је у ства ри оси гу ра вач у по гле ду од ре ђе них ри зи ка.7 Са -
мо да ва ње га ран ци је (од нос из ме ђу бан ке и на ло го дав ца) ве зу је се за
пер со на ли тет од ре ђе не бан ке и реч је о уго во ру in tu i tu per so nae. На кон
при је ма зах те ва за из да ва ње бан кар ске га ран ци је бан ка вр ши про ве ру
бо ни те та на ло го дав ца и, по пра ви лу, при хва та зах тев на ло го дав ца уко ли -
ко је та бан ка по слов на бан ка ду жни ка, те као та ква зна за укуп но по сло -
ва ње на ло го дав ца.8

Од нос из ме ђу бан ке и ко ри сни ка га ран ци је ус по ста вља се из да ва њем
га ран ци је. Из да ва њем га ран ци је за бан ку на ста је оба ве за, да пре ма усло -
ви ма из га ран ци је, из вр ши ис пла ту га ран то ва ног из но са. На тај на чин на -
ста је са мо ста лан обли га ци о но-прав ни од нос из ме ђу бан ке – га ран та и
ко ри сни ка га ран ци је. Бан ка је, да кле, ду жник у обли га ци ји, а бан кар ска
га ран ци ја је из вор обли га ци је, ко ја се у прав ној те о ри ји де фи ни ше као
прав ни од нос из ме ђу две од ре ђе не стра не на осно ву ко јег је јед на стра -
на (по ве ри лац, cre di tor) овла шће на да зах те ва од дру ге стра не (ду жник,
de bi tor) од ре ђе но да ва ње, чи ње ње или уз др жа ва ње од не че га што би ина -
че има ла пра ва да учи ни, а дру га стра на је ду жна да то ис пу ни. По сма -
тра но са ста но ви шта по ве ри о ца, обли га ци ја пред ста вља по тра жи ва ње,
док са ста но ви шта ду жни ка она зна чи дуг.9 По ред то га, не ис пу ње ње оба -
ве зе из га ран ци је је основ за од го вор ност бан ке за ште ту ко ју је ко ри сник
услед то га пре тр пео.

По ред три на ве де на од но са ко ји увек по сто је, по во дом из да ва ња бан -
кар ске га ран ци је мо гу на ста ти и дру ги прав ни од но си. Та кви од но си
наста ју из ме ђу бан ке у зе мљи ко ри сни ка га ран ци је и бан ке на ло го дав ца
(кон тра га ран ци ја), или из ме ђу две до ма ће бан ке у слу ча ју су пер га ран -
ције. 

Суд ска прак са да ла је од го во ре на мно га пи та ња ко ја се ти чу на ве де -
них прав них од но са у ко је сту па ју бан ка – га рант, на ло го да вац и ко ри -
сник га ран ци је.
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2. Бан кар ска га ран ци ја у Ре пу бли ци Цр ној Го ри

У Ре пу бли ци Цр ној Го ри бан кар ска га ран ци ја уре ђе на је од ред ба ма
чл. 1186–1190. За кон о обли га ци о ним од но си ма („Слу жбе ни лист Цр не
Го ре” бр. 47/2008), го то во на исти на чин као и у За ко ну о обли га ци о ним
од но си ма из 1978. го ди не. У пот пу но сти су пре у зе те од ред бе о пој му
бан кар ске га ран ци је, из ми ре њу оба ве зе из га ран ци је у нов цу, по твр ди га -
ран ци је (су пер га ран ци ји), усту па њу пра ва из га ран ци је, као и га ран ци ји
„без при го во ра” из чл. 1083. до 1087. За ко на о обли га ци о ним од но си ма
из 1978. го ди не.

Је ди на раз ли ка са сто ји се у то ме што је у чла ну 1186. За кон о обли га -
ци о ним од но си ма, по сле ст. 1. и 2. ко ји ма је на исти на чин де фи ни сан по -
јам бан кар ске га ран ци је и про пи са на оба ве зна пи са на фор ма, до дат тре -
ћи став ко ји пред ви ђа да је ни шта ва га ран ци ја ко ја ни је из да та у пи са ној
фор ми. На овај на чин, за ко но да вац у Ре пу бли ци Цр ној Го ри из ри чи то је
про пи сао санк ци ју не до стат ка про пи са не фор ме, а ко ја је на оп шти на чин
ре гу ли са на у члан 64. став 1. истог за ко на, у ко ме је пред ви ђе но да уго вор
ко ји ни је за кљу чен у про пи са ној фор ми не ма прав но деј ство уко ли ко из
ци ља про пи са ко јим је од ре ђе на фор ма не про из ла зи што дру го. Да кле,
иста прав на по сле ди ца – не ва жност, од но сно ни шта вост бан кар ске га -
ран ци је ко ја ни је из да та у пи са ној фор ми, на сту пи ла би по оп штим пра -
ви ли ма о санк ци ји не до стат ка про пи са не фор ме, и да ни је на ве де не спе -
ци јал не нор ме. То ме се мо ра до да ти да је на опи са ни на чин за ко но да вац
у Ре пу бли ци Цр ној Го ри пре ци зни је од ре дио по сле ди цу не до стат ка фор -
ме, та ко што је из ри чи то про пи сао ни шта вост га ран ци је, док је оп шта
санк ци ја не до стат ка фор ме да уго вор „не ма прав но деј ство”. Та кво ре ше -
ње је бо ље, јер је на чи ње на раз ли ка из ме ђу ни шта вог прав ног по сла и не -
по сто је ћих прав них по сло ва, ко ји у За ко ну о обли га ци о ним од но си ма из
1978. го ди не, ни су ре гу ли са ни на оп шти на чин, већ се њи хов по јам из во -
ди на по сре дан на чин – из са др жа ја по је ди них нор ми, а у прак си се сво -
ди на ап со лут ну ни шта вост. Та ко нпр,. код за кљу че ња уго во ра уз са гла -
сност ор га на прав ног ли ца – ако са гла сност ни је да та, сма тра се да уго вор
ни је ни за кљу чен10 или код за кљу че ња уго во ра од стра не нео вла шће ног
ли ца – ако нео вла шће но за сту па ни ни у оста вље ном ро ку уго вор не одо -
бри, сма тра се да уго вор ни је ни за кљу чен.11

У Ре пу бли ци Цр ној Го ри на пра вљен је и јед на тер ми но ло шка из ме -
на ка да је у пи та њу озна ча ва ње фор ме уго во ра, та ко што је уме сто из ра -
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за „пи сме на фор ма” ко ји се ко ри сти у За ко ну о обли га ци о ним од но си ма
из 1978. го ди не, уве ден тер мин „пи са на фор ма” ко ји је је зич ки пра вил -
ни ји.

3. Бан кар ска га ран ци ја на по зив у За ко ну о об ве зним од но си ма
Ре пу бли ке Хр ват ске

Бан кар ска га ран ци ја на по зив ре гу ли са на је у За ко ну о об ве зним од -
но си ма Ре пу бли ке Хр ват ске, из 2005. го ди не, са доц ни јим но ве ла ма, и то
од ред ба ма чл. 1039. до 1043.12 Но ве ла ма је ре гу ли са на „бан кар ска га ран -
ци ју на по зив”, чи ме је у основ ном тек сту За ко на о об ве зним од но си ма
из 2005. го ди не, из ме њен део ко ји је ре гу ли сао „бан кар ско јам ство”.

Бан кар ска га ран ци ја на по зив у За ко ну о об ве зним од но си ма Ре пу -
бли ке Хр ват ске има слич но сти и раз ли ке са од ред ба ма о бан кар ској га -
ран ци ји из За ко на о обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не.

3.1. Слич но сти са од ред ба ма из За ко на о обли га ци о ним од но си ма 
из 1978. го ди не

Слич но сти са од ред ба ма из За ко на о обли га ци о ним од но си ма из
1978. го ди не, огле да ју се пре све га у де фи ни ци ји пој ма га ран ци је, про пи -
си ва њу оба ве зне пи са не фор ме и ис пла ти од ре ђе ног нов ча ног из но са.
Бан кар ска га ран ци ја на по зив је сва ка пи са на об ве за на пла ћа ње, без об -
зи ра ка ко је на зва на, ко јом се бан ка (га рант) об ве зу је да ће на пи са ни за -
хтјев ко ри сни ка ово ме ис пла ти ти од ре ђе ни нов ча ни из нос ако је удо во -
ље но увје ти ма из га ран ци је. (Чла нак 1039. став 1). За кон о об ве зним
од но си ма не са др жи из ри чи ту од ред бу да „бан ка из ми ру је оба ве зу из
га ран ци је у нов цу и у слу ча ју да се га ран ци јом обез бе ђу је не нов ча на
оба ве за”, као што је то ре гу ли са но у чла ну 1084. За ко на о обли га ци о ним
од но си ма из 1978. го ди не, али та кво пра ви ло по сред но про из ла зи из ци -
ти ра ног члан ка 1039. став 1. у ко ме је од ре ђе но да се бан ка оба ве зу је да
ће ко ри сни ку „ис пла ти ти од ре ђе ни нов ча ни из нос” ако је удо во ље но
увје ти ма из га ран ци је. Раз ли ка је и у то ме што се по од ред ба ма из За ко -
на о обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не бан ка оба ве зу је да ће ко ри -
сни ку из ми ри ти оба ве зу за слу чај да му тре ће ли це не ис пу ни оба ве зу о
до спе ло сти, што има слич но сти са јем ством, док је у За ко ну о об ве зним
од но си ма нов ча на оба ве за бан ке ре гу ли са на као соп стве на оба ве за бан -
ке, а не га ран ци ја за ту ђу оба ве зу.
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Та ко ђе, слич не су и од ред бе о по твр ди га ран ци је (су пер га ран ци ји):
Ако дру га бан ка по твр ди об ве зу из га ран ци је, ко ри сник мо же сво је за -
хтје ве из ње под ни је ти би ло га ран ту би ло бан ци ко ја ју је по твр ди ла
(Чла нак 1040).

3.2. Раз ли ке у од но су на од ред бе из За ко на о обли га ци о ним од но си ма 
из 1978. го ди не

Бит на раз ли ка са сто ји се у то ме што За кон о об ве зним од но си ма ре -
гу ли ше са мо ап стракт ну – са мо стал ну бан кар ску га ран ци ју, на зи ва ју ћи је
„бан кар ска га ран ци ја на по зив” ко ја је у чла ну 1087. За ко на о обли га ци о -
ним од но си ма из 1978. го ди не уре ђе на под на зи вом га ран ци ја „без при -
го во ра” (ко ја са др жи кла у зу лу „без при го во ра”, „на пр ви по зив”). Ме ђу -
тим, За кон о об ве зним од но си ма не ре гу ли ше ак це сор ну бан кар ску
га ран ци ју, ко ја је са др жа на у оп штем пој му бан кар ске га ран ци је из чла -
на 1083. За ко на о обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не. Као по сле ди -
ца те бит не раз ли ке на ста ле су и дру ге раз ли ке из ме ђу ова два за ко на.

Пре ма члан ку 1039. став 2. За ко на о об ве зним од но си ма бан кар ска
га ран ци ја је са мо стал на об ве за нео ви сна о основ ном по слу у ве зи с ко јим
је из да на, па и у слу ча ју да се тај по сао у њој спо ми ње. Ова од ред ба, по
сво јим прав ним деј стви ма, од го ва ра пра ви лу ко је ва жи за га ран ци ју „без
при го во ра” из чла на 1087. став 1. За ко на о обли га ци о ним од но си ма из
1978. го ди не, у ко ме је пред ви ђе но да „ако бан кар ска га ран ци ја са др жи
кла у зу лу „без при го во ра”, „на пр ви по зив” или са др жи ре чи ко је има ју
исто зна че ње, бан ка не мо же ис ти ца ти пре ма ко ри сни ку при го во ре ко је
на ло го да вац као ду жник мо же ис ти ца ти пре ма ко ри сни ку по обез бе ђе ној
оба ве зи. Из овог пра ви ла прав на те о ри ја и суд ска прак са из ве ли су пра ви -
ло о са мо стал но сти и не за ви сно сти га ран ци је „без при го во ра” у од но су на
основ ни прав ни по сао. Ре цеп ци ја на ве де них ста во ва из вр ше на је у За ко -
ну о об ве зним од но си ма, ци ти ра ном од ред бом да је бан кар ска га ран ци ја
са мо стал на об ве за нео ви сна о основ ном по слу у ве зи с ко јим је из да на.

За кон о об ве зним од но си ма (чла нак 1041) са др жи од ред бе о кон -
тра га ран ци ји, ко је не по сто је у За ко ну о обли га ци о ним од но си ма из
1978. го ди не, иако је кон тра га ран ци ја по сто ја ла у по слов ној прак си ба -
на ка, прав ној те о ри ји и суд ској прак си, на ста лој у при ме ни то га за ко на.
Кон тра га ран ци ја је пи са на об ве за на пла ћа ње, без об зи ра ка ко је на зва -
на, ко јом се бан ка (кон тра га рант) об ве зу је пре ма га ран ту да ће му ис пла -
ти ти нов ча ни из нос по пре до че њу пи са ног за хтје ва у скла ду с увје ти ма из
кон тра га ран ци је. Кон тра га ран ци ја је одво је на од га ран ци је и од основ ног
по сла на ко је се од но си, па и ка да их се спо ми ње у кон тра га ран ци ји.
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За кон о об ве зним од но си ма (чла нак 1043. ст. 1. и 2) ре гу ли ше при је -
нос пра ва на пла ћа ње из га ран ци је. Пра во по зи ва ња на пла ћа ње из га ран -
ци је не мо же се усту пи ти тре ће му осим ако то ни је из ри чи то пред ви ђе -
но у га ран ци ји или у ње зи ним до да ци ма (став 1). Ти ме се не утје че на
пра во при ми ти из нос из га ран ци је ко је би у га ран ци ји или у ње зи ним
дода ци ма би ло пре ни је то на не ког дру гог (став 2). На ве де не од ред бе раз -
ли ку ју се од усту па ња пра ва из га ран ци је из чла на 1086. За ко на о обли -
га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не, ко је мо гућ ност усту па ња ве зу је ис -
кљу чи во за усту па ње по тра жи ва ња ко је је обез бе ђе но га ран ци јом, што
зна чи да се пра ва из га ран ци је пу но ва жно не би мо гла усту пи ти без усту -
па ња обез бе ђе ног по тра жи ва ња, чак и да је та ко пред ви ђе но га ран ци јом.

За кон о об ве зним од но си ма за тим под истим на сло вом – При је нос
пра ва на пла ћа ње из га ран ци је (чла нак 1043. став 3) пред ви ђа да „ко ри -
сник јам ства ду гу је на ло го дав цу из нос при мљен по осно ви јам ства на
који ина че не би имао пра во због оправ да них при го во ра на ло го дав ца.”
Ни је ја сно за што за ко но да вац уме сто тер ми на „бан кар ска га ран ци ја на
по зив” ов де упо тре бља ва тер мин „јам ство”. У сва ком слу ча ју, реч је о
нор ми са истом су шти ном и прав ним по сле ди ца ма, ко је од го ва ра ју
одред би из члан 1087. став 3. За ко на о обли га ци о ним од но си ма из 1978.
го ди не, пре ма ко јој „ко ри сник га ран ци је ду гу је на ло го дав цу из нос при -
мљен по осно ву га ран ци је на ко ји ина че не би имао пра во због оправ -
даних при го во ра на ло го дав ца.” То пра ви ло по сле ди ца је пра ви ла са др жа -
ног у прет ход ном ста ву истог чла на, ко је пред ви ђа да је „на ло го да вац
ду жан пла ти ти бан ци сва ки из нос ко ји је бан ка пла ти ла по осно ву га ран -
ци је из да те са кла у зу лом из прет ход ног ста ва”,13 а ко је је из о ста вље но из
де ла За ко на о об ве зним од но си ма, ко ји ре гу ли ше бан кар ску га ран ци ју на
по зив. На и ме, с об зи ром да је бан кар ска га ран ци ја са мо стал на об ве за
нео ви сна о основ ном по слу у ве зи с ко јим је из да на, па и у слу ча ју да се
тај по сао у њој спо ми ње, то зна чи да бан ка пре ма ко ри сни ку га ран ци је не
мо же да ис ти че при го во ре из основ ног прав ног по сла (нпр. при го вор на
ква ли тет ис по ру че не ро бе, ка да је ис пла та це не ро бе обез бе ђе на га ран -
ци јом), па ни при го во ре ко ји се ти чу пу но ва жно сти основ ног прав ног по -
сла (нпр. при го вор да је уго вор за кљу чи ло нео вла шће но ли це) и сл., већ
мо ра да ко ри сни ку ис пла ти од ре ђе ни нов ча ни из нос ако је удо во ље но
увје ти ма из га ран ци је. За тим је на ло го да вац у оба ве зи да бан ци ре фун ди -
ра ис пла ће ни из нос – по чла ну 1087. став 2. За ко на о обли га ци о ним од -
но си ма из 1978. го ди не или, у не до стат ку по себ них од ре да ба, по оп шти -
јим од ред ба ма о на кна ди тро шко ва ко је ва же за оба ве зе на ло го дав ца из
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уго во ра о на ло гу – на ло го да вац је ду жан на кна ди ти на ло го прим цу, чак и
ако ње гов труд без ње го ве крив ње ни је имао успје ха, све по треб не тро -
шко ве што их је учи нио за из вр ше ње на ло га, с ка ма та ма од да на кад су
учи ње ни.14

Ка да на ло го да вац по јед ном или дру гом прав ном осно ву пла ти бан -
ци из нос ко ји је ко ри сни ку бан ка пла ти ла по осно ву га ран ци је, а ипак по -
сто је ва ља ни при го во ри на ква ли тет ис по ру че не ро бе, пу но ва жност
основ ног прав ног по сла или дру ги оправ да ни при го во ри на ло го дав ца, та -
да је ко ри сник у оба ве зи да ис пла ти на ло го дав цу из нос при мљен по осно -
ву га ран ци је,15 од но сно „по осно ви јам ства на ко ји ина че не би имао
пра во због оправ да них при го во ра на ло го дав ца.”16 На овај на чин оба за ко -
на уво де ко рек ци ју у прав ни по ре дак, ко ја је по сле ди ца при ме не на че ла
са ве сно сти и по ште ња. С дру ге стра не, га ран ци ја је оба ви ла сво ју функ -
ци ју обез бе ђе ња ко ри сни ка – по ве ри о ца из основ ног прав ног по сла. Ко -
ри сник је при мио но вац, те рет до ка зи ва ња и во ђе ња спо ра је обр нут. Ту -
жбу за ис пла ту мо ра да под не се на ло го да вац пред су дом над ле жним по
се ди шту ту же ног ко ри сни ка га ран ци је, мо ра да сно си тро шко ве спо ра,
као и те рет до ка зи ва ња. Док се не окон ча спор, но вац се на ла зи код ко -
ри сни ка, ко ји исти мо же да ко ри сти у свом по сло ва њу. На тај на чин, не
са мо те рет до ка зи ва ња, већ и еко ном ски те рет спор ног од но са пре ва љу -
је се на на ло го дав ца. Да ни је би ло га ран ци је, као сред ства обез бе ђе ња
пла ћа ња, си ту а ци ја би би ла са свим обр ну та, као и стра нач ка уло га у
спо ру, над ле жност су да, те рет до ка зи ва ња итд.

3.3. Пре ста нак ва ља но сти га ран ци је

Пре ста нак ва ља но сти га ран ци је уре ђен је у члан ку 1042. За ко на о об -
ве зним од но си ма. Рок ва ља но сти га ран ци је мо же њо ме би ти од ре ђен до
од ре ђе ног да ту ма или до пре до че ња ис пра ве ко јом се по твр ђу је на ступ
не ког до га ђа ја као мје ро дав ног за пре ста нак ње зи не ва ља но сти. Ако су у
га ран ци ји на ве де на оба ро ка за пре ста нак ва ља но сти га ран ци је, ње зи на
ва ља ност пре ста је про те ком пр вог од тих ро ко ва.

Од ред бе о пре стан ку ва ља но сти га ран ци је, од но сно ро ку ва же ња бан -
кар ске га ран ци је ни су са др жа не у За ко ну о обли га ци о ним од но си ма из
1978. го ди не, али су при хва ће не у по слов ној прак си ба на ка и суд ској
прак си на ста лој у при ме ни то га за ко на, ко ја рок ва же ња сма тра бит ним
еле мен том га ран ци је.
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3.3.1. Рок ва же ња и ак ти ви ра ње бан кар ске га ран ци је

По ста но ви шту суд ске прак се, на ста ле у при ме ни За ко на о обли га ци -
о ним од но си ма из 1978. го ди не, сва ка га ран ци ја па и га ран ци ја са кла у -
зу лом „на пр ви по зив” мо ра има ти рок ва жно сти га ран ци је и мо ра би ти
ак ти ви ра на до ис те ка ро ка ва же ња га ран ци је. Са ма чи ње ни ца да је за
исто по тра жи ва ње из да та још јед на га ран ци ја, не ма ути ца ја на пу но ва -
жност пр во бит но из да те га ран ци је.17

У обра зло же њу овог ста ва на во ди се да у сми слу чла на 1087. За ко на
о обли га ци о ним од но си ма, ако бан кар ска га ран ци ја са др жи кла у зу лу
„на пр ви по зив” или са др жи ре чи ко је има ју исто зна че ње, бан ка не мо -
же ис ти ца ти пре ма ко ри сни ку при го во ре ко је на ло го да вац као ду жник
мо же ис ти ца ти пре ма ко ри сни ку по обез бе ђе ној оба ве зи. Сва ка га ран ци -
ја па и га ран ци ја „на пр ви по зив” мо ра има ти бит не еле мен те, а је дан од
бит них еле ме на та је рок ва жно сти га ран ци је, јер на кон ис те ка ро ка ва -
жно сти га ран ци је пре ста ју пра ва по осно ву га ран ци је. У кон крет ном слу -
ча ју рок ва жно сти га ран ци је је од ре ђен до 28. ав гу ста 1995. го ди не. Спор -
но је да ли је ту жи лац на ве де ну га ран ци ју ак ти ви рао у ро ку ва жно сти
га ран ци је, од но сно да ли је га ран ци ју до ста вио на ре а ли за ци ју. Из из ја -
ве од 25. ав гу ста 1995. го ди не пра вил но је пр во сте пе ни суд утвр дио да је
ту жи лац оба ве стио ту же ног да фир ма „У”МН из С., ни је из вр ши ла оба ве -
зе по уго во ру, а за ко је оба ве зе је из да та га ран ци ја број 257/95. Исто га да -
на 25. ав гу ста 1995. го ди не, ту жи лац је до ста вио до пис ту же ном у ко ме
је из ри чи то на вео да је пред мет до пи са га ран ци ја број 257/95. У на ве де -
ном до пи су ту жи лац је оба ве стио ту же ног да ће ак ти ви ра ти га ран ци ју
број 257/95 да на 28. ав гу ста 1995. го ди не. из раз ло га што на ло го да вац
ни је ис по што вао упла ту по уго во ру и по ред упо зо ре ња да га ран ци ја ис -
ти че 28. ав гу ста 1995. го ди не. Уз на ве де ни до пис ту жи лац је до ста вио ко -
пи ју га ран ци је и из ја ву фи нан сиј ског ди рек то ра ту жи о ца. Дру го сте пе ни
суд на ла зи да је ту жи лац бла го вре ме но до ста вио га ран ци ју на ре а ли за ци -
ју, јер је га ран ци ју до ста вио и оба ве стио ту же ног о ак ти ви ра њу га ран ци -
је да на 25. ав гу ста 1995. го ди не, да кле у вре ме ва же ња бан кар ске га ран -
ци је. До след но из ло же ном, суд на ла зи да је одр жан рок ва жно сти
га ран ци је, да је ту жи лац у ро ку ва жно сти га ран ци је тра жио од ту же ног
на пла ту из но са по га ран ци ји, те да не сто ји на вод пр во сте пе ног су да да
ту жи лац ни је га ран ци ју ак ти ви рао у ро ку ва жно сти га ран ци је. Чи ње ни -
ца да је ту же ни из дао још јед ну га ран ци ју и на исти из нос и по истом уго -
во ру и то број 281/95 од 28. ав гу ста 1995. го ди не не ути че на оба ве зе ту -
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же ног по овој га ран ци ји јер на ве де ном га ран ци јом ни је ста вље на ван
сна ге га ран ци ја 257/95, ни ти су да ти до ка зи да је ту же ни до ста вио ту жи -
о цу га ран ци ју 281/95, као и да је ту жи лац дао сво ју са гла сност да се
стор ни ра га ран ци је 257/95. Пре ма то ме, ту жи лац је бла го вре ме но ак ти -
ви рао га ран ци ју 257/95, те је ту же ни ду жан по осно ву на ве де не га ран ци -
је да ис пла ти га ран то ва ну су му у из но су од 50.000,00 ди на ра.18

3.3.2. Ту жба као на чин ак ти ви ра ња бан кар ске га ран ци је

Та ко ђе, по ста но ви шту суд ске прак се, на ста ле у при ме ни За ко на о
обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не, ако је у пре ис те ка ро ка ва жно -
сти бан кар ске га ран ци је ко ри сник га ран ци је под нео ту жбу про тив бан ке
га ран та са зах те вом за из ми ре ње оба ве зе и га ран ци је, сма тра се да је на
тај на чин бла го вре ме но упу тио по зив за пла ћа ње.

У кон крет ном слу ча ју, пр во сте пе ном пре су дом оба ве зан је пр во ту же -
ни ДД „У.” да ту жи о цу бан ци „А.” АД ис пла ти од ре ђе ни нов чан из нос на
име глав ног ду га са ка ма том, с тим да се со ли дар но оба ве зу је и дру го ту -
же на бан ка „Б.”АД да ту жи о цу ис пла ти од ре ђе ни нов ча ни из нос са ка ма -
том. Дру го ту же на бан ка у жал би на во ди да се ра ди о са мо стал ним бан -
кар ским га ран ци ја ма пла ти вим на пр ви по зив. Ме ђу тим, ту жи лац овај
по зив ни је упу тио дру го ту же ном као га ран ту, а што је и утвр ђе но ве -
шта че њем, тј. уви дом де ло вод ник до став не књи ге за 1994. го ди ну. Жал -
ба ни је осно ва на. У то ку пр во сте пе ног по ступ ка из вр ше но је ве шта че ње.
На осно ву га ран ци је ко ја је да та по осно ву уго во ра о ин ве сти ци о ним
кре ди ти ма, утвр ђу је се да је дру го ту же ни као га рант со ли дар но оба ве зан
са пр во ту же ним а пре ма ту жи о цу да му ис пла ти од ре ђе ни нов ча ни из нос
са за кон ском за те зном ка ма том. На осно ву из ве шта ја ве шта ка за кљу че -
но је да ве штак уви дом у де ло вод но до став ну књи гу за 1994. го ди ну уста -
но вио да дру го ту же ни не ма еви ден ци је да је при мио опо ме не ту жи о ца за
пла ћа ње по га ран ци ја ма. Ка ко је ту жи лац под нео пред лог за из вр ше ње,
од но сно ту жбу у 1994. го ди ни, то је и по ста вио зах тев за на пла ту спор них
по тра жи ва ња од дру го ту же ног, па пр во сте пе ни суд пра вил но за кљу чу је
да је на овај на чин упу тио по зив за пла ћа ње дру го ту же ном по осно ву да -
тих га ран ци ја, а што је учи ње но у вре ме ка да су га ран ци је ва жи ле, па су
нео сно ва ни на во ди жал бе да ту жи лац ни је оба ве стио дру го ту же ног да ис -
пу ни оба ве зе по га ран ци ја ма.19
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4. Бан кар ска га ран ци ја у на цр ту За ко на о обли га ци о ним 
од но си ма Фе де ра ци ја БиХ / Ре пу бли ка Срп ска из 2003. го ди не

Бан кар ска га ран ци ја би ла је пред ви ђе на и у на цр ту За ко на о обли га -
ци о ним од но си ма Фе де ра ци ја БиХ / Ре пу бли ка Срп ска из 2003

У од но су на дру ге за ко не зе ма ља у ре ги о ну, на црт са др жи мно го ви -
ше нор ми, та ко да је ин сти тут бан кар ске га ран ци је де таљ ни је ре гу ли сан.

На црт ре гу ли ше га ран ци ју „без при го во ра” на сли чан на чин као и
За кон о обли га ци о ним од но си ма из 1978. го ди не. На црт пред ви ђа и но -
ве об ли ке га ран ци је, као што је ин ди рект на га ран ци ја, где уче ству ју две
бан ке, од ко јих пр ва бан ка по на ло гу свог кли јен та да је на лог дру гој бан -
ци да из да ди рект ну га ран ци ју, уго вор ном парт не ру кли јен та пр ве бан ке.

На црт де таљ но ре гу ли ше из ме ну га ран ци је уз прет ход но или на -
кнад но одо бре ње од стра не ко ри сни ка. Из мје на га ран ци је не ма ути ца ја
на пра ва и оба ве зе на ло го дав ца или по твр ди о ца га ран ци је, ако се он не
сло жи са из мје на ма. Ка ко у по слов ној прак си по сто ји из ме на га ран ци ја,
нпр. због про ду же ња ро ка ва жно сти услед ре про гра ма оба ве за и кре ди -
та, ко је су обез бе ђе не га ран ци јом, и сл., сма тра мо да су пред ло же не од -
ред бе ко ри сне.

На црт уре ђу је пре нос пра ва ко ри сни ка да зах ти је ва пла ћа ње, на сли -
чан на чин као За кон о об ве зним од но си ма.

Но ви на у од но су на по сто је ће за ко не је асиг на ци ја, од но сно мо гућ -
ност асиг ни ра ња пра ва. Ако ни је дру га чи је од ре ђе но у га ран ци ји или на
дру гом мје сту уго во ре но из ме ђу бан ке и ко ри сни ка, ко ри сник мо же дру -
гом ли цу асиг ни ра ти сва пра ва ко ја има или мо же има ти на осно ву га -
ран ци је. Ако је бан ка од ко ри сни ка при ми ла оба ви јест о нео по зи вом
асиг ни ра њу, ис пла та асиг ни ра ној стра ни осло ба ђа бан ку до из но са ис -
пла те даљ њих оба ве за по осно ву га ран ци је.

На црт де таљ но уре ђу је пре ста нак пра ва да се зах ти је ва ис пла та. Пра -
во ко ри сни ка да зах ти је ва ис пла ту по осно ву га ран ци је пре ста је: 1. ка да
је бан ка при ми ла из ја ву ко ри сни ка о осло ба ђа њу од оба ве за у фор ми ко -
ја је пред ви ђе на за за сни ва ње га ран ци је; 2. ка да су бан ка и ко ри сник до -
го во ри ли пре ста нак га ран ци је у фор ми ко ја је пред ви ђе на у га ран ци ји
или, ако у га ран ци ји ни је пред ви ђе на фор ма, у фор ми ко ја је пред ви ђе -
на за за сни ва ње га ран ци је; 3. ка да је рас по ло жи ви из нос по осно ву га ран -
ци је ис пла ћен, ако га ран ци ја не пред ви ђа ауто мат ско об на вља ње или
ауто мат ско по ве ћа ње рас по ло жи вог из но са, или на не ки дру ги на чин
пред ви ђа на ста вак га ран ци је; 4. ка да је ис те кло ври је ме ва же ња га ран ци -
је. На чин пре стан ка под тач ком 3. мо же би ти од зна ча ја ка да су у пи та -
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њу ца рин ске га ран ци је, ко ји ма се обез бе ђу ју оба ве зе за од ре ђе ни пе ри од,
док је пре ста нак због ис те ка вре ме на ва же ња уре ђен на сли чан на чин као
у За ко ну о об ве зним од но си ма.

На црт ре гу ли ше прав ни од нос из ме ђу бан ке и на ло го дав ца, тј. са др -
жи ну га рант ног на ло га, да кле на ло га за из да ва ње га ран ци је, у ко ме из ме -
ђу оста лог мо ра би ти на зна чен не са мо ко ри сник, већ и вр ста га ран ци је
(га ран ци ја по ну де, ис по ру ке, обез бје ђе ња, ис пу ње ња уго во ра), за тим из -
нос га ран ци је и пот пу не по дат ке кла у зу ле о пла ћа њу, итд.

Оба ве за отва ра ња и пла ћа ња је та ко ђе од ред ба, ко ју не са др же дру ги за -
ко ни. Бан ка је пре ма на ло го дав цу оба ве зна нео д ло жним оба вје ште њем
овла ште ни ка о из да ва њу га ран ци је отво ри ти га ран ци ју. За отва ра ње она
мо же и без по себ ног овла ште ња укљу чи ти дру гу бан ку (авис-бан ка). Ако је
у отва ра ње га ран ци је укљу че на авис-бан ка, она мо ра с при мје ре ном па -
жњом про вје ри ти ви дљи ву вје ро до стој ност га ран ци је. Нео ви сно о са мо -
стал ној оба ве зи пла ћа ња пре ма овла ште ни ку, бан ка је и пре ма на ло го дав -
цу уго вор но оба ве зна на пла ћа ње из но са га ран ци је овла ште ни ку код
на сту па ња слу ча ја га ран ци је. На овај на чин, ја сно је на пра вље на раз ли ка
из ме ђу уго во ра о из да ва њу га ран ци је, у ко ме су уго вор не стра не бан ка и на -
ло го да вац, од са ме га ран ци је где је бан ка ду жник, а ко ри сник је по ве ри лац.

Из у зе ци од оба ве зе пла ћа ња, та ко ђе су уре ђе ни на цр том. На и ме,
ако је не дво сми сле но и ја сно утвр ђе но 1. да не ки од до ку ме на та ни је вје -
ро до сто јан или је кри во тво рен; 2. да пла ћа ње ни је до спје ло пре ма осно -
ву на ве де ном у за хтје ву и пра те ћим до ку мен ти ма, или 3. да су де ћи пре -
ма вр сти и на мје ни га ран ци је за хтјев не ма ра зум ног осно ва, бан ка
по сту па ју ћи у до број вје ри мо же од би ти пла ћа ње пре ма ко ри сни ку. За -
тим се у на цр ту де фи ни шу си ту а ци је у ко ји ма за хтјев не ма ра зум ног
осно ва: 1. ако се слу чај или ри зик, про тив ко јег је га ран ци ја би ла на мије -
ње на да обез би је ди ко ри сни ка, ни је не сум њи во оства рио; 2. ако је оба ве -
за на ло го дав ца про гла ше на не ва же ћом од стра не су да или ар би тра жног
три бу на ла, осим ако га ран ци ја ин ди ци ра да та кав слу чај пред ста вља ри -
зик по кри вен га ран ци јом; 3. ако је оба ве за не сум њи во ис пу ње на на за до -
вољ ство ко ри сни ка; 4. ако је ис пу ње ње оба ве зе би ло ја сно спри је че но на -
мјер ним слу жбе ним про пу стом ко ри сни ка.

Закључак

Бан кар ска га ран ци ја је бан кар ски услу жни по сао ко јим бан ка га ран -
ту је по ве ри о цу да ће ду жник уред но из вр ши ти сво ју оба ве зу, тј. да ће по -
ве ри о цу из ми ри ти оба ве зу о до спе ло сти ако то ду жник не учи ни. Бан ка
се код ових по сло ва по ја вљу је у уло зи јем ца.
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Прав ни од нос из ме ђу на ло го дав ца (ду жни ка из основ ног прав ног
по сла), и бан ке ко ја из да је га ран ци ју на ста је за кљу че њем уго во ра о из да -
ва њу бан кар ске га ран ци је. Пре ма сво јој прав ној при ро ди ово је уго вор о
на ло гу, а мо гу по сто ја ти и еле мен ти уго во ра о кре ди ту.

Пре ма чла ну 1083. став 2. За ко на о обли га ци о ним од но си ма бан -
кар ска га ран ци ја мо ра би ти из да та у пи сме ној фор ми, из че га про из и ла -
зи да је бан кар ска га ран ци ја стро го фор мал ни прав ни по сао јер је пи сме -
на фор ма услов ње не пу но ва жно сти. Ме ђу тим, уго вор о из да ва њу
бан кар ске га ран ци је ко ји се за кљу чу је из ме ђу бан ке и на ло го дав ца не
мо ра би ти за кљу чен у пи сме ној фор ми, јер је реч о уго во ру о на ло гу, за
ко ји за ко ном ни је про пи са на фор ма.

У при вред ном пра ву по сто је три вр сте бан кар ских га ран ци ја, с тим
што је га рант увек пла тац. Реч је о га ран ци ји „без при го во ра”, га ран ци ји
уз до ста вља ње до ку мен та ци је и га ран ци ји уз пру жа ње до ка за да је уго во -
ре на оба ве за ис пу ње на. По ред на ве де не по де ле у прав ној те о ри ји по сто -
је и кла си фи ка ци је на осно ву дру гих ра зних кри те ри ју ма из ко јих про из -
и ла зе и дру ге вр сте, од но сно ти по ви бан кар ских га ран ци ја

Ако бан кар ска га ран ци ја са др жи кла у зу лу „без при го во ра”, „на пр ви
по зив” или са др жи ре чи ко је има ју исто зна че ње, бан ка не мо же ис ти ца -
ти пре ма ко ри сни ку при го во ре ко је на ло го да вац као ду жник мо же ис ти -
ца ти пре ма ко ри сни ку по обез бе ђе ној оба ве зи.

Да би ко ри сник бан кар ске га ран ци је оства рио сво ја пра ва из га ран -
ци је он исту мо ра ак ти ви ра ти у окви ру ро ка ва же ња га ран ци је. И на бан -
кар ску га ран ци ју „без при го во ра” при ме њу је се уго во ре ни рок ва жно сти
га ран ци је.

По сво јој прав ној при ро ди уго вор о из да ва њу бан кар ске га ран ци је је
уго вор о на ло гу. Пре ма чла ну 749. став 3. За ко на о обли га ци о ним од но -
си ма, на ло го при мац (у овом слу ча ју бан ка – га рант) има пра во на на кна -
ду (про ви зи ју) за свој труд, осим ако је друк чи је уго во ре но или про из и -
ла зи из при ро де ме ђу соб ног од но са, што зна чи да за кон пра во бан ке –
га ран та на на кна ду – про ви зи ју прет по ста вља.

Ис пла ту до спе лог из но са по да тој бан кар ској га ран ци ји мо же од га -
ран та тра жи ти са мо ко ри сник га ран ци је, а не и ли це за чи ју је оба ве зу
бан ка га ран то ва ла.

Од ред бе о бан кар ској га ран ци ји из на ве де них про пи са ко ји ва же или
су у на цр ту у зе мља ма у ре ги о ну има ју слич но сти, али и ве ли ке раз ли ке
у од но су на од ред бе о бан кар ској га ран ци ји из За ко на о обли га ци о ним
од но си ма из 1978. го ди не.
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Se cu ring Cla ims тhrough Bank Gu a ran tee иn the Re pu blic оf Ser bia 
аnd the Co un tri es иn тhe Re gion

Ab stract

The prac ti ce of com mer cial en ti ti es by the term of „bank gu a ran tee” me ans dif fe rent le -
gal in sti tu tes, aimed at en su ring the ful fil lment of con tract obli ga ti ons of the bank’s cli ents.
It is a dif fe rent me ans of se cu ring both per so nal (en dor se ment gu a ran tee, ac cep tan ce bill,
do cu men tary cre dit, etc.) and the ac tual or the real se cu ring re me di es (pled ge, mort ga ge, lien
on se cu ri ti es). En su ring the ful fil lment of con trac tual obli ga ti ons is a com mon fe a tu re of the -
se in sti tu tes in the wi der sen se of the „bank gu a ran tee” for the ful fil lment of con trac tual ob-
li ga ti ons. Ho we ver, the bank gu a ran tee in the nar row sen se is a se pa ra te le gal in sti tu tion that
has spe ci fic cha rac te ri stics, and that is, in spi te of cer tain com mon po ints, sig ni fi cantly dif-
 fe rent from the abo ve men ti o ned in sti tu tes. 

The su bject of this pa per is to pro vi de a bank gu a ran tee cla ims in the Re pu blic of Ser-
 bia and the co un tri es in the re gion. Be si des the pro vi si ons of the Law on Obli ga ti ons of 1978,
pro vi si ons of the new Law on Obli ga ti ons in 2008, which is in for ce in the Re pu blic of Mon-
 te ne gro, as well as the pro vi sion of the „bank gu a ran tee at call” of the Law on Obli ga ti ons of
the Re pu blic of Cro a tia in 2005, with the la test chan ges ha ve been par ti cu larly analyzed. Spe-
 cial at ten tion is paid to the draft Law on Obli ga ti ons of the Fe de ra tion of Bo snia and Her ze-
 go vi na/Re pu blic of Srp ska in 2003. The pro vi si ons re gu la ting the bank gu a ran tee that are
cur rently in for ce or ha ve been draf ted in the co un tri es in the re gion ha ve si mi la ri ti es but al -
so sig ni fi cant dif fe ren ces in re la tion to the pro vi sion of bank gu a ran tee of the Law on Obli-
 ga ti ons from 1978. 

Key words: bank gu a ran tee; se cu ring cla ims; writ ten form; nul lity; co un ter-gu a ran te es;
va li dity; as sig nment;
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Ср ђан Ра ду ло вић
Док то рант на Прав ном фа кул те ту 
Уни вер зи те та у При шти ни

СУ БЈЕК ТИ ЗА СТА РЕ ЛО СТИ У ГРА ЂАН СКОМ ПРА ВУ

Они ко ји рђа во ис ко ри шћа ва ју сво је вре ме пр ви су
ко ји се жа ле на ње го ву крат ко ћу.

Жан Ла Бри јер

Са же так

Ка ко је за ста ре лост је дан од нај че шће об ра ђи ва них прав них ин сти ту та, мо гли би смо
за кљу чи ти да је ова про бле ма ти ка у пот пу но сти пре тре се на, те да у ве зи са њом не ма го -
то во ни ка квих не до у ми ца. Ипак, ствар на је си ту а ци ја бит но дру га чи ја. У ве зи са овим ин -
сти ту том остао је отво рен чи тав низ су штин ских пи та ња, а јед но од њих је и пи та ње на ко -
га се за ста ре лост од но си, то јест ко су су бјек ти за ста ре ло сти.

Ду бо ко уве ре ни да пре ци зни је де фи ни са ње ове про бле ма ти ке ни је са мо ствар те о -
риј ске „пе дан те ри је”, већ да оно има и прак тич ни зна чај, овај смо рад ре зер ви са ли за
про у ча ва ње упра во су бје ка та за ста ре ло сти. У ту свр ху слу жи ли смо се ана ли тич ко-де дук -
тив ним при сту пом, али и пред но сти ма ап страк ци је и ге не ра ли за ци је као ме то да.

Кључ не ре чи: Су бјек ти за ста ре ло сти, ак тив ни су бјек ти за ста ре ло сти, па сив ни су -
бјек ти за ста ре ло сти, др жа ва као су бјект за ста ре ло сти, за ста ре лост.

Увод не на по ме не

Од мо мен та „Ве ли ког пра ска” вре ме је по ста ло је дан од нај зна чај ни -
јих кре а то ра све ко ли ке ствар но сти. Ствар ност по сто ји у вре ме ну, под
ње го вим је сна жним ути ца јем и све што се око нас де ша ва оме ђе но је
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вре ме ном, то јест де ша ва се у од ре ђе ном вре мен ском окви ру. Ја сно је да
се прет ход на кон ста та ци ја од но си, у пр вом ре ду, на при род не по ја ве, но
ни дру штве не по ја ве ни су иму не на ути цај вре ме на. Прав на је те о ри ја да -
ла свој огро ман до при нос по твр ди ове те зе, у пр вом ре ду до ка зу ју ћи да
и пра во као ре гу ла тор дру штве ног по на ша ња има свој вре мен ски оквир
и да је и те ка ко под ло жно ње го вом ути ца ју, исто вре ме но од ба цу ју ћи
ста тич ки кон цепт пра ва по ко ме је пра во у пот пу но сти одво је но од вре -
ме на1. По је ди ни ауто ри2, све сни про же то сти пра ва вре ме ном, ра до го во -
ре о сво је вр сној „тем по ра ли за ци ји” пра ва.

Да ови и слич ни ста во ви ни су пре те ра ни и без осно ва по твр ђу ју број -
ни при ме ри. Та ко се про те ком вре ме на сти че по слов на, де ликт на, рад на,
те ста мен тар на, кон сул та тив на спо соб ност, ства ра се услов за про гла ше -
ње не ста лог ли ца за умр ло, вре ме је по треб но за сту па ње за ко на на сна -
гу (va ca tio le gis), а про те ком вре ме на јед но фак тич ко ста ње мо же се пре -
тво ри ти у прав но. Ту иде ју на пра ви на чин, са до зом по е ти ке, из ра жа ва
ре че ни ца: „Не кад се вре мен ска ди мен зи ја ва же ња пра ва ме ри сто ле ћи -
ма, не ка да де це ни ја ма, по не кад да ни ма (чак и минутaма код астро ном -
ског ра чу на ња вре ме на – прим. ауто ра С. Р.), а из у зет но, прав ни про пис
мо же би ти упу ћен, као ка квим вре ме пло вом, у про шлост и та да го во ри -
мо о ре тро ак тив но сти прав них про пи са.”3

Вре ме је то ко је до при но си раз у ме ва њу за го нет ног, кат кад и не појм -
љи вог, па ра лел но до при но се ћи оства ри ва њу уни вер зал не прав де. Та ко и
Вла ди ка Ње гош му дро при ме ћу је да је вр(иј)еме мај стор ско ре ше то. 

Чи ни се да ни јед на прав на, па ни ши ре – дру штве на по ја ва, не од ра -
жа ва ту „фил три ра ју ћу” функ ци ју вре ме на као ин сти тут за ста ре ло сти.
Упра во он омо гу ћа ва да се јед на, до та да не ја сна си ту а ци ја ра све тли и
раз ре ши на нај пра вич ни ји на чин. 

Ка же мо, на нај пра вич ни ји на чин, без бо ја зни да у то ме има пре те ри -
ва ња, јер ми шље ња смо да у си ту а ци ји ка да не ко сво је пра во ре ла тив ног
ка рак те ра не вр ши до вољ но ду го по ми шље њу за ко но дав ца, та квом пра -
ву не тре ба при да ва ти онај зна чај ко ји је оно има ло до та да. Не ма свр хе
шти ти ти га и из два ја ти у ту свр ху огром на сред ства уко ли ко се онај у чи -
јем је ин те ре су оно уста но вље но, то јест ти ту лар пра ва, пре ма ње му оп -
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хо ди не мар но. У су прот ном, ду жник би без вре мен ског огра ни че ња мо -
рао да обез бе ђу је сред ства за по тен ци јал но ис пу ње ње тра жбе них пра ва
по ве ри ла ца, што би ње го ву еко ном ску сло бо ду учи ни ло бит но „ску че -
ном”, кат кад и са мо „го лим сло вом на па пи ру”4.

Већ из до са да шњег из ла га ња да се при ме ти ти да ин сти тут за ста ре ло -
сти де лу је пре ма од ре ђе ним су бјек ти ма, но од ре ђе ње да су ти су бјек ти
ду жник и по ве ри лац, нај бла же ре че но би ло би не пот пу но и то из ба рем
два раз ло га. 

Пр ви је раз лог тај што из ова квог од ре ђе ња не сти че мо це ло ви ту
сли ку о то ме ка ко су под ути ца јем за ста ре ло сти по де ље не уло ге и ко ја се
ли ца у ко јим уло га ма мо гу на ћи. Дру ги је раз лог тај што се, сма тра мо,
пра ви озби љан пре вид ти ме што се у прав ној ли те ра ту ри ко ја се овом
про бле ма ти ком ба ви, исти на вр ло скром ној, не де фи ни ше уло га др жа ве
у про це су за ста ре ва ња су бјек тив них пра ва.

Ипак, пре упу шта ња у од ре ђи ва ње су бје ка та за ста ре ло сти, ве ру је мо
да је по треб но ре ћи „реч-две” о са мом ин сти ту ту за ста ре ло сти и ње го вој
су шти ни, прав ном деј ству и при ро ди, ако ни због че га дру гог, он да ра ди
лак шег раз у ме ва ња оног што пред ста вља цен трал ну те му ра да.

1. О за ста ре ло сти

Има ју ћи у ви ду мно штво кри те ри ју ма – исто ри јат, при су ство у свим
обла сти ма пра ва, уло гу, а пре све га без из у зет ну при хва ће ност у свим
мо дер ним прав ним по ре ци ма, као јед ног од нај зна чај ни јих прав них ин -
сти ту та да на шњи це, са пра вом мо же мо из дво ји ти за ста ре лост. Ако до ма -
шај овог ин сти ту та су зи мо на те рен гра ђан ског пра ва5, за ста ре лост ће мо
од ре ди ти као огра ни че ње у не вр ше њу пра ва ко је на сту па уко ли ко се по
про те ку од ре ђе ног вре ме на у ко ме по ве ри лац ни је вр шио сво је пра во,
иако је био у при ли ци да га вр ши, ду жник по зо ве на њу. Ка да за ста ре лост
на сту пи, ма ни фе сту је се у ви ду не мо гућ но сти при нуд ног оства ри ва ња
гра ђан ског су бјек тив ног пра ва.
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У по ну ђе ној де фи ни ци ји за ста ре ло сти па жњу не ка ко нај ви ше при -
вла чи тер мин „огра ни че ње у не вр ше њу пра ва”, јер се у прав ној те о ри ји
го во ри о за ста ре ло сти као огра ни че њу у вр ше њу пра ва. Да ни је у пи та њу
са мо „игра ре чи”, ви ди се ја сно из су шти не ин сти ту та. На и ме, де фи ни ци -
ја ука зу је, нај јед но став ни је ре че но, да се под прет њом за ста ре ло сти ти -
ту лар пра ва при мо ра ва да вр ши сво је су бјек тив но пра во. Ово је тре ну так
ка да ће мо се за пи та ти, ни је ли на че ло Ne mo iure suo uti co gi tur, пре ма ко -
јем ни ко не мо же би ти при ну ђен на вр ше ње свог су бјек тив ног пра ва,
јед но од основ них у гра ђан ском пра ву? Је сте. Ли це ко је има од ре ђе но
гра ђан ско су бјек тив но пра во са мо од лу чу је да ли ће то пра во вр ши ти и,
сем у рет ким из у зе ци ма, ни ко га на то не мо же при ну ди ти6. То је не што
што је у крај њој ли ни ји при род но јер је су бјек тив но пра во при зна то ра -
ди оства ре ња од ре ђе них, пре те жно при ват них, ин те ре са ти ту ла ра и га -
ран ту је му од ре ђе ну прав ну власт. У скла ду с тим, уко ли ко ти ту лар оце -
ни да не ма ин те ре са за вр ше њем истог, он га и не мо ра вр ши ти.

Ка же се, ме ђу тим, да сва пра ва те же сво јој ре а ли за ци ји и до кле год
се она вр ше на ре до ван на чин, не ма ни по во да за „но вим” пра ви ли ма, то
јест ме ша њем за ко но дав ца7. При ро да ре ла тив них (обли га ци о них) пра ва
то у пот пу но сти по твр ђу је. Уко ли ко се де си да јед но ли це не вр ши сво је
су бјек тив но пра во ре ла тив ног ка рак те ра ду же вре ме, за дру гу стра ну ко -
ја у од но су на ти ту ла ра има оба ве зу, на ста је не из ве сност јер она не мо же
са си гур но шћу зна ти да ли је ти ту лар остао при свом пра ву или је од ње -
га евен ту ал но од у стао.

Чи ни се као да је обли га ци о ни од нос ин тер ног ка рак те ра ко ји де лу -
је in ter par tes. Ка же се, у скла ду с тим, да се та не из ве сност ко ја по сто ји
из ме ђу ду жни ка и по ве ри о ца не ти че дру гих (ali os ac ta), те да је дру штво
не за ин те ре со ва но за оно што се ме ђу њи ма де ша ва. Но, прав на си гур -
ност, прав на из ве сност и по тре ба да се прав ни од но си, то јест пра ва и
оба ве зе из њих, ре а ли зу ју бла го вре ме но, на ла жу да се по сто је ћи не склад
из ме ђу прав ног и фак тич ког пре ва зи ђе.

Не сме се, да кле, до зво ли ти да по ме ну та не из ве сност тра је у не до -
глед. Да би се она ели ми ни са ла по треб на је ре ак ци ја за ко но дав ца. Од ње -
га се оче ку је да „пре ло ми” и до не се од лу ку да ли ће пред ност да ти фак -
ти ма или пра ву. У ли те ра ту ри ко ја се ба ви овом про бле ма ти ком ре дов но
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се ис ти че да се под ути ца јем за ста ре ло сти пра во „по ви ја” пред фак ти ма
по пра ви лу „er ror co mu nis fa cit ius”, али да ли је то за и ста та ко? У ве зи с
тим по сто ји у прав ној те о ри ји из у зет но ин те ре сант на оп сер ва ци ја. По је -
ди ни ауто ри, на и ме, твр де да се спор ко ји по сто ји из ме ђу пра ва и фа ка -
та ов де не ре ша ва ис кљу чи во у ко рист фа ка та, већ да по сто ји је дан вид
„по рав на ња” из ме ђу прав ног и фак тич ког, уз обра зло же ње да је пра во то
ко је не ги ра фак те у јед ном од ре ђе ном вре ме ну, то јест у то ку ро ка за ста -
ре ло сти, а да се по про те ку тог вре ме на фак ту да је при мат уто ли ко што
се пра во од тог тре нут ка по ви ја пред њим8. За што? За то што дру штво
пре тен ду је да ус по ста ви кон тро лу ко ри сте ћи се по зи тив ним пра вом над
кон се квен ца ма до ко јих про тек вре ме на не ми нов но до во ди9. 

Ка ко за ста ре лост де лу је? Оства ри ва ње гра ђан ских су бјек тив них пра -
ва у нај ве ћем де лу по чи ва на до бро вољ ном по на ша њу у скла ду са на мет -
ну том оба ве зом. То је ре до ван, уоби ча јен на чин ре а ли за ци је гра ђан ских
су бјек тив них пра ва и та да не ма по тре бе за ме ша њем др жа ве. По тре ба за
њим на ста је тек он да ако и ка да је су бјек тив но пра во на не ки на чин по -
вре ђе но или угро же но. Ипак, ни та да др жа ва не ће са мо и ни ци ја тив но
по кре ну ти по сту пак за пру жа ње прав не за шти те.

На и ме, у скла ду са ра ни је по ме ну тим на че лом ауто но ми је во ље, ти -
ту лар су бјек тив ног пра ва не са мо да сам од лу чу је да ли ће га вр ши ти или
не, већ и сам од лу чу је да ли ће за тра жи ти за шти ту др жа ве уко ли ко ње го -
вом су бјек тив ном пра ву пре ти ка ква опа сност. Та ко, ти ту лар пра ва ко је
је по вре ђе но или угро же но, сем у рет ким из у зе ци ма ка да је са мо за шти -
та до зво ље на10 или ка да суд ex of fi cio по кре ће по сту пак11, ра ди за шти те
свог пра ва има се обра ти ти су ду као спе ци ја ли зо ва ном др жав ном ор га ну
за пру жа ње прав не за шти те. Уко ли ко се ти ту лар пра ва од лу чи да сво је
пра во за шти ти, по сту пак за пру жа ње прав не за шти те по кре ну ће ту жбом
као ини ци јал ном пар нич ном рад њом ко ја са др жи зах тев за пру жа њем
прав не за шти те и до но ше њем пре су де од ре ђе не са др жи не12. 
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Сти че се ути сак на осно ву ово га да је ту жба при па дак уз су бјек тив но
пра во, од но сно ње гов „вер ни пра ти лац”, но „мо гућ ност уту же ња и при -
нуд ног из вр ше ња чи ни ти пич но, али не и ну жно пој мов но обе леж је тра -
жби не”13. Дру гим ре чи ма, по је ди на су бјек тив на пра ва не ужи ва ју суд ску
за шти ту, ни ти се мо гу ка сни је при нуд но из вр ши ти. Та ква се пра ва на зи -
ва ју на ту рал ним, то јест при род ним обли га ци ја ма.

Под ути ца јем за ста ре ло сти се јед но пра во, то јест јед на тра жби на,
пре тва ра у на ту рал ну обли га ци ју. Пра во, да кле, и да ље по сто ји, али не
мо же се за шти ти ти суд ским пу тем. Ипак, у од но су на оста ле на ту рал не
обли га ци је, за ста ре ла по тра жи ва ња има ју јед ну спе ци фич ност, а то је да
су оне, да та ко ка же мо, са мо услов но на ту рал не. Да ли ће се јед на тра -
жби на пре тво ри ти у на ту рал ну обли га ци ју за ви си од во ље ду жни ка да у
по ступ ку пред су дом ис так не при го вор за ста ре ло сти. Тек уко ли ко ду -
жник ис так не по ме ну ти при го вор, пра во је за ста ре ло и ти ту лар пра ва га
не мо же уз по моћ др жа ве при ну ди ти на ис пу ње ње оба ве зе. Оно, су бјек -
тив но пра во, јед ном реч ју, по ста је не у ту жи во14, од но сно ли ше но прав не
санк ци је као раз ли ке из ме ђу прав них и оста лих дру штве них од но са15.

Ова је кон ста та ци ја, ипак, у огром ној ме ри убла же на пра ви лом пре -
ма ко ме уко ли ко ду жник и по ред на сту па ња за ста ре ло сти ис пу ни сво ју
оба ве зу не ма пра во на по вра ћај да тог јер он и ни је ис пла тио не ду го ва но.
По ве ри лац је сте остао без мо гућ но сти да при ну ди ду жни ка на ис пу ње ње
оба ве зе, но ду жни ку и да ље оста је мо гућ ност да ис пу ни сво ју оба ве зу
уко ли ко му то на ла же са вест. На рав но, не ма ни чег спор ног у то ме уко ли -
ко ду жник зна за на сту пље ну за ста ре лост, но сма тра се да ду жник не ма
пра во на по вра ћај да тог ни ка да му чи ње ни ца за ста ре ло сти ни је би ла по -
зна та16.
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13 Ј. Ра ди шић: Обли га ци о но пра во, Бе о град, 2004, стр. 47.
14 У на шој прав ној те о ри ји не бла го на кло но се гле да на из раз не у ту жи ва тра жби на

или пра во. Ти ту лар пра ва, објек тив но, и да ље мо же по ди ћи ту жбу за за шти ту пра ва,
иако је прет ход ни зах тев исте са др жи не од би јен због успе шно ис ко ри шће ног при го во ра
за ста ре ло сти. Ипак, сма тра мо да из раз ни је пот пу но не а де ква тан с об зи ром на то да суд
ту жбу не ће ни узе ти у раз ма тра ње, већ ће је у скла ду са на че лом ne bis in idem од ба ци ти
без упу шта ња у ме ри тор но од лу чи ва ње.

15 С. Пе ро вић: Обли га ци о но пра во, Бе о град, 1976, стр. 31.
16 Вал та зар Бо ги шић у чла ну 589 Оп штег имо вин ског за ко ни ка за Кња же ви ну Цр ну

Го ру (у да љем тек сту ОИЗ) из ра жа ва ту иде ју на сле де ћи на чин: „Ко из вр ши ка кву ду -
жност ко ју са мо са вјест, част или бла го на ра вље из и ску је, по гре шно ми сле ћи да је ду жан
то учи ни ти, као да је дуг ко ји се су дом на пла ти ти мо же, ни је вла стан тра жи ти да му се то
што је дао по вра ти”. (Ви де ти: В. Бо ги шић: Оп шти имо вин ски за ко ник за кња же ви ну Црну
Го ру и иза бра на дје ла, Под го ри ца–Бе о град, 1998, стр. 184).



2. Су бјек ти за ста ре ло сти

Иако је пи та ње на шта се за ста ре лост од но си, то јест објек та за ста ре -
ло сти, цен трал но пи та ње у ве зи са овим ин сти ту том, ни ка ко не тре ба пот -
це њи ва ти зна чај пи та ња ко јег се ти че за ста ре лост, од но сно ко су су бјек ти
за ста ре ло сти. На ша се прав на те о ри ја, ме ђу тим, ни је у ве ћој ме ри ба ви ла
овом про бле ма ти ком, не са мо због то га што је пи та ње објек та за ста ре ло -
сти сма тра но за при мар но, већ и за то што се, прет по ста вља мо, сма тра ло
да у ве зи са су бјек ти ма за ста ре ло сти ни чег не ја сног не ма. Ипак, из у зе ци у
прав ној те о ри ји по сто је и, иако те ана ли зе ове про бле ма ти ке ни су на ро чи -
то де таљ не, мо гу нам по слу жи ти као со лид не по ла зне осно ве. 

На са мом по чет ку тре ба зна ти да, по сма тра но кроз „при зму” за ста -
ре ло сти, мо же мо раз ли ко ва ти две вр сте су бје ка та. У прав ној се те о ри ји
на зи ва ју па сив ним и ак тив ним су бјек ти ма за ста ре ло сти, при че му је као
па сив ни озна чен онај на чи ју ште ту за ста ре лост те че, а као ак тив ни онај
су бјект у чи ју је ко рист за ста ре лост уста но вље на17.

2.1. Па сив ни су бјект(и) за ста ре ло сти

Ко мо же би ти па сив ни су бјект за ста ре ло сти? Па сив ни су бјект за ста -
ре ло сти је ти ту лар од ре ђе ног за ста ри вог пра ва, што зна чи да је то ли це
ко је је, на пр вом ме сту, прав но спо соб но, то јест ко је је уоп ште спо соб но
да бу де има лац пра ва и оба ве за. Дру гим ре чи ма, ако је дан су бјект ни је
прав но спо со бан, он не мо же ни да има пра ва, па се са мим тим про тив
ње га не мо же ко ри сти ти ни при го вор за ста ре ло сти.

Пи та ње по слов не спо соб но сти па сив ног су бјек та не што је сло же -
није. Да би ти ту лар од ре ђе ног пра ва мо гао уоп ште да вр ши сво је пра во,
по треб но је да бу де по слов но спо со бан. Уко ли ко је ти ту лар по слов но
спо со бан не ма ни чег не ја сног, али шта се де ша ва ако је ти ту лар пра ва
по слов но не спо со бан? Ту тре ба раз ли ко ва ти две си ту а ци је – пр ву ка да
по слов но не спо со бан ти ту лар има за кон ског за ступ ни ка и дру гу ка да за -
кон ског за ступ ни ка не ма.

У пр вој си ту а ци ји уло гу „вр ши те ља пра ва” игра за кон ски за ступ ник.
Ка ко је за сту па ни по слов но не спо со бан, ње го ва во ља ни је прав но ре ле -
вант на, те се о ње го вим пра ви ма ста ра за кон ски за ступ ник. Он је тај који
ће у име, не ки ће ре ћи и за ра чун за сту па ног18, вр ши ти пра во. Уко ли ко
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17 А. Чу бин ски: ibid., стр. 113 и да ље.
18 Ова ква фор му ла ци ја зах те ва по ја шње ње. У прав ној те о ри ји и прак си нај че шће се

ка же да за ступ ник вр ши пра во у име и за ра чун за сту па ног, но ми ће мо у сти лу про фе -
со ра Обре на Стан ко ви ћа ре ћи да не ма по тре бе до да ва ти део „за туђ ра чун”, те да би то 



за ступ ник не вр ши пра во у име за сту па ног у вре ме ну у ком то пра во за -
ста ре ва, не ма смет њи да се при го вор за ста ре ло сти ко ри сти. То нас до во -
ди до за кључ ка да па сив ни су бјект мо же би ти и по слов но не спо соб но ли -
це ко је има за кон ског за ступ ни ка. 

У тој пр вој си ту а ци ји пра ва по слов но не спо соб ног ти ту ла ра до вољ но
су до бро за шти ће на са мим по сто ја њем за кон ског за ступ ни ка, но по слов -
но не спо соб ном ли цу ко је не ма за кон ског за ступ ни ка по треб но је пру жи -
ти до дат ну за шти ту. Оно као по слов но не спо соб но не мо же са мо да се
ста ра о сво јим пра ви ма, па ни да их вр ши, сто га, без аде кват ног за кон -
ског ре ше ња, оно не би мо гло да се су прот ста ви про те ку вре ме на и ње го -
вим по сле ди ца ма. За то, ка ко по слов но не спо соб ни ти ту лар пра ва ко ји
не ма за кон ског за ступ ни ка не би био оста вљен на „ми лост и не ми лост”
ду жни ка због сво је прав не спре че но сти да вр ши пра во, наш ЗОО РС19

пред ви ђа да за ста ре лост те че и пре ма та квом ли цу20, али да она сво је
пра во мо гу оства ри ти у ро ку од две го ди не од да на сти ца ња по слов не
спо соб но сти, од но сно до би ја ња за кон ског за ступ ни ка21. Ов де, да кле, за -
ста ре лост те че, али је тре ну так ис те ка ро ка за ста ре ло сти по ме рен за не -
ки доц ни ји тре ну так ка ко би се пру жи ла на кнад на шан са да јед но по -
слов но не спо соб но ли це оства ри сво је пра во22.

Ме ђу тим, ЗОО РС има још јед но пра ви ло. Пре ма ње му, ако је за за -
ста ре лост по тра жи ва ња од ре ђе но вре ме кра ће од две го ди не, а ти ту лар
пра ва је по слов но не спо соб но ли це ко је не ма за кон ског за ступ ни ка, он -
да за ста ре лост по чи ње да те че од да на ка да ти ту лар по ста не по слов но
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би ло су ви шно, с об зи ром на то да за сту па ни не по сред но сти че пра ва и оба ве зе из за ступ -
ни ко вих де ла ња. (Ви де ти: O. Стан ко вић – В. В. Во ди не лић: Увод у гра ђан ско пра во, Бе о -
град, 1996, стр. 195).

19 За кон о обли га ци о ним од но си ма (у тек сту ЗОО РС), „Сл. лист СФРЈ” бр. 29/78,
39/85, 45/89, 57/89 и „Сл. лист СРЈ” бр. 31/93). Пре до но ше ња ЗОО РС, ин сти тут за ста ре -
ло сти био је ре гу ли сан За ко ном о за ста ре ло сти по тра жи ва ња (За кон о за ста ре ло сти по -
тра жи ва ња (у да љем тек сту ЗОЗП), „Сл. лист ФНРЈ”, бр. 40/53 и 57/54).

20 Ви де ти: ЗОО РС, чл. 385, ст. 1.
21 Ви де ти: ЗОО РС, чл, 385, ст. 2.
22 Ка же се да се у том слу ча ју рок за ста ре ло сти про ду жа ва за још две го ди не (та ко:

Р. Ко ва че вић, Ку штри мо вић – М. Ла зић: Увод у гра ђан ско пра во, Ниш, 2008, стр. 377), но
да ли је та ко? Прет по ста ви мо да по тра жи ва ње ма ло лет ни ка ко ји не ма за кон ског за ступ -
ни ка по ре дов ном то ку за ста ре ва у ње го вој 15-ој го ди ни и прет по ста ви мо да он до свог
пу но лет ства не до би је за кон ског за ступ ни ка. То зна чи да за ста ре лост ње го вог по тра жи -
ва ња на сту па у ње го вој 20-ој го ди ни, што да ље зна чи да је у овом слу ча ју рок про ду жен
за чак 5 го ди на. Ипак, ово пи та ње ни је ин спи ри са но про бле ми ма из прак се, већ чи стим
те о риј ским раз ма тра њем, јер се у прак си го то во не мо же до го ди ти да ма ло лет ник та ко
ду го оста не без за кон ског за ступ ни ка.



спо со бан, од но сно од тре нут ка ка да до би је за кон ског за ступ ни ка23. У
овом слу ча ју, за раз ли ку од прет ход ног где за ста ре лост те че, али рок ис -
ти че у не ком доц ни јем тре нут ку, за ста ре лост не те че уоп ште до мо мен -
та сти ца ња по слов не спо соб но сти, од но сно до би ја ња за кон ског за ступ ни -
ка, но ка ко је крај њи ефе кат го то во исти као у прет ход ном пра ви лу, не
ви ди мо не ки на ро чит раз лог по сто ја ња тог ста ва у ЗОО РС – прет ход ни
став са свим је до во љан. Као до дат ни ар гу мент у при лог на шем ми шље њу
на во ди мо од су ство ло ги ке и осе ћа ја пра вич но сти у ре ше њу ко јим се по -
слов но не спо соб ним ли ци ма, чи ја пра ва за ста ре ва ју у ду жем пе ри о ду,
пру жа бо ља за шти та оста вља њем ду жег пе ри о да за на сту па ње за ста ре ло -
сти не го ли ци ма чи ја по тра жи ва ња за ста ре ва ју у кра ћем пе ри о ду. Ми -
шље ња смо да се по слов но не спо соб ним ли ци ма чи ја по тра жи ва ња за ста -
ре ва ју у кра ћем пе ри о ду тре ба пру жи ти бо ља, а ако не бо ља, он да ма кар
иста за шти та као и по слов но не спо соб ним ли ци ма чи ја пра ва за ста ре ва -
ју кроз ду жи пе ри од24.

По ред ових ли ца, у уло зи па сив ног су бјек та за ста ре ло сти пре ма на -
шем ЗОО РС не мо гу се на ћи ни ти брач ни, ни ти ван брач ни парт нер ду -
жни ка, ње гов ро ди тељ или де те док тра је ро ди тељ ско пра во, ње гов шти -
ће ник, ста ра лац или ор ган ста ра тељ ства за вре ме ста ра тељ ског од но са25.
По што др жа ва мо ра по себ но да во ди ра чу на о при пад ни ци ма ње них ору -
жа них сна га, та ко ђе, па сив ни су бјек ти за ста ре ло сти не мо гу би ти ни ли -
ца на вој ној ду жно сти у вре ме ра та, мо би ли за ци је, или не по сред не рат -
не опа сно сти26, али ни ли ца ко ја се на ла зе на од слу же њу вој ног ро ка27.

То, да ље, не мо гу би ти ни ли ца за по сле на у ту ђем до ма ћин ству, на -
рав но, са мо у по гле ду по тра жи ва ња пре ма чла но ви ма до ма ћин ства и, на -
рав но, са мо за вре ме тра ја ња рад ног од но са, али то не мо гу би ти ни чла -
но ви до ма ћин ства у по гле ду по тра жи ва ња од ли ца за по сле них у
до ма ћин ству28. 

Нај зад, ка ко би из бе гао „зам ке” так са тив ног на бра ја ња, за ко но да вац
ге не рал ном кла у зу лом оста вља „си гур но сни вен тил”, те пре ви ђа да то не
мо гу би ти ли ца ко ја сво је по тра жи ва ње не мо гу оства ри ти суд ским пу тем
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23 Ви де ти: ЗОО РС, чл. 385, ст. 3.
24 С об зи ром на то да Ко ми си ја за из ра ду гра ђан ског за ко ни ка при Вла ди Ре пу бли -

ке Ср би је ни је у свом Пред на цр ту ни шта про ме ни ла (ви де ти: Пред на црт, чл. 432, ст. 3),
на ша пре по ру ка је да се овај став бри ше.

25 Ви де ти: ЗОО РС, чл. 381.
26 Ви де ти: ЗОО РС, чл. 382.
27 Ви де ти: ЗОО РС, чл. 386.
28 Ви де ти: ЗОО РС, чл. 382.



због не са вла ди вих пре пре ка, пре пу шта ју ћи су ди ји да у сва ком кон крет -
ном слу ча ју оце ни да ли је пре пре ка не са вла ди ва29.

2.2. Ак тив ни су бјект(и) за ста ре ло сти

Ко мо же би ти ак тив ни су бјект за ста ре ло сти? Ак тив ни су бјект за ста -
ре ло сти је ду жник ти ту ла ра од ре ђе ног за ста ри вог пра ва, па се у овој
уло зи мо же на ћи, пре све га, су бјект ко ји је прав но спо со бан, од но сно су -
бјект ко ји је спо со бан да бу де има лац пра ва и оба ве за. Уко ли ко су бјект
ни је прав но спо со бан, он да он не мо же ни сти ца ти прав не ду жно сти, па
ни осло бо ди ти их се упо тре бом при го во ра за ста ре ло сти.

Пре ма прет ход но по ме ну тим од ред ба ма у уло зи ак тив ног су бјек та
за ста ре ло сти не мо гу се на ћи ду жни ци по слов но не спо соб них ли ца уко -
ли ко она не ма ју за кон ског за ступ ни ка све до про те ка за ко ном пред ви ђе -
ног ро ка ко ји те че тек од мо мен та кад она стек ну по слов ну спо соб ност
или им бу де по ста вљен за кон ски за ступ ник. У тој се уло зи не мо гу на ћи
ни брач ни или ван брач ни парт нер ти ту ла ра за ста ри вог пра ва, ни ње гов
ро ди тељ или де те док тра је ро ди тељ ско пра во, ни ње гов шти ће ник, ста ра -
лац или ор ган ста ра тељ ства за вре ме ста ра тељ ског од но са. Не мо гу се у
тој уло зи на ћи ни ду жни ци ли ца ко ја су на од слу же њу вој ног ро ка или
ду жни ци ли ца на вој ној ду жно сти у вре ме ра та, не по сред не рат не опа -
сно сти или мо би ли за ци је. У тој се уло зи, да ље, не мо гу на ћи ни по сло да -
вац ни чла но ви ње го вог до ма ћин ства у по гле ду по тра жи ва ња ли ца за по -
сле них у до ма ћин ству, али ни ли ца за по сле на у до ма ћин ству у по гле ду
по тра жи ва ња ко ја чла но ви до ма ћин ства има ју. Нај зад, ак тив ни су бјек ти
за ста ре ло сти не мо гу би ти ни ду жни ци ли ца ко ја због не са вла ди вих пре -
пре ка не мо гу сво је по тра жи ва ње оства ри ти пред су дом.

Но, по ред ове мо гућ но сти по сред ног из во ђе ња за кљу ча ка, наш ЗОО
РС не ну ди ком плет но од ре ђе ње ста ту сних еле ме на та ак тив ног су бјек та,
иако је ви ше не го по треб но ре ши ти пи та ње по слов не спо соб но сти по -
треб не за сти ца ње ове вр сте „су бјек ти ви те та”. Си ту а ци ја је вр ло јед но -
став на уко ли ко је ли це по слов но спо соб но или уко ли ко ни је, али има за -
кон ског за ступ ни ка. Но, пи та ње је шта се де ша ва уко ли ко јед но ли це
ни је по слов но спо соб но и не ма за кон ског за ступ ни ка? Да ли оно мо же
по ста ти ак тив ни су бјект за ста ре ло сти?

За ста ре лост те че у ко рист та квог ли ца, то не би тре ба ло да бу де спор -
но, па је пра во пи та ње да ли се оно успе шно мо же ко ри сти ти при го во ром
за ста ре ло сти. Тим се при го во ром мо же ко ри сти ти пред су дом у по ступ -
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ку ко ји је по кре нуо ти ту лар пра ва као ту жи лац. Да би се ко ри стио овим
при го во ром, по треб но је да ду жник као ту же ни има пар нич ну спо соб -
ност, то јест спо соб ност пу но ва жног пред у зи ма ња пар нич них рад њи. Ову
спо соб ност има ју по слов но спо соб ни су бјек ти. Уко ли ко по слов на спо соб -
ност не до ста је, он да ће пар нич не рад ње, а при го вор је пар нич на рад ња,
у ње го во име пред у зи ма ти ње гов за кон ски за ступ ник. 

Ка ко смо прет по ста ви ли да по ме ну ти по слов но, са мим тим и пар -
нич но не спо соб ни су бјект не ма за кон ског за ступ ни ка, суд ко ји по слу -
жбе ној ду жно сти во ди ра чу на о то ме30 обра ти ће се над ле жном ор га ну
ста ра тељ ства и за тра жи ти по ста вља ње за кон ског за ступ ни ка31. До по ста -
вља ња за кон ског за ступ ни ка суд не ма дру гог из бо ра не го да об у ста ви
пар нич ну де лат ност и пре ки не по сту пак32. По сту пак се на ста вља тек ка -
да по ста вље ни за кон ски за ступ ник пре у зме по сту пак или кад га суд на
пред лог про тив не стран ке по зо ве да то учи ни, од но сно кад стран ка са ма
стек не пар нич ну спо соб ност. 

Ка ко су не до ста так пар нич не спо соб но сти и не а де кват но за сту па ње
бит не по вре де од ре да ба пар нич ног по ступ ка и као та кве раз лог по кре та -
ња жал бе ног по ступ ка33, сле ди за кљу чак да ни по слов но не спо соб но ли -
це ко је не ма за кон ског за ступ ни ка ни је ли ше но мо гућ но сти да се на ђе у
уло зи ак тив ног су бјек та за ста ре ло сти. Оно ни је ли ше но ни мо гућ но сти
да тај свој по ло жај ис ко ри сти и ис так не при го вор за ста ре ло сти, јер по -
сто је све про це сне га ран ти је у том сми слу да ће ње го во пра во на при го -
вор би ти за шти ће но до по ста вља ња за кон ског за ступ ни ка, од но сно сти -
ца ња по слов не и пар нич не спо соб но сти.

2.3. Др жа ва као су бјект за ста ре ло сти

До са да шњим из ла га њем, сма тра мо, про бле ма ти ка су бје ка та за ста ре -
ло сти ни је у пот пу но сти рас пра вље на. Сто ји мо на ста но ви шту да је, по -
ред па сив них и ак тив них су бје ка та за ста ре ло сти, ну жно уве сти још јед -
ног су бјек та ко јег не би смо мо гли свр ста ти ни у јед ну од ове две гру пе,
али чи ја је уло га у про це су за ста ре ло сти огром на. Тај су бјект је дру штво,
то јест др жа ва као до ми нант ни об лик дру штве ног ор га ни зо ва ња.

От куд по тре ба за од ре ђе њем др жа ве као су бјек та за ста ре ло сти? Ви -
ше је раз ло га, а њи хо вом син те зом, ве ру је мо, до би ја се до вољ но ја сан
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од го вор. Др жа ва је та ко ја је, и по ред друк чи јих ста во ва, за ду же на за
ства ра ње, али и при ме ну пра ва34. Ка ко би се спре чи ло да про кла мо ва на
пра ва оста ну са мо „сло во на па пи ру”, сва ко днев но се, на свим ни во и ма
др жав ног ор га ни зо ва ња, ула жу огром на сред ства и енер ги ја у из град њу
си сте ма у ком ће она би ти аде кват но за шти ће на. Но, баш за то др жа ва
ову за шти ту по је ди ним ка те го ри ја ма пра ва не ће пру жа ти нео гра ни че но
ду го, на ро чи то ако се сам ти ту лар пра ва по на ша не мар но пре ма свом
пра ву.

На и ме, уко ли ко ти ту лар сво је за ста ри во пра во не вр ши до вољ но ду -
го, из пер спек ти ве др жа ве ко ја то ли ко ула же у за шти ту ти ту ла ра и њи хо -
вих пра ва, та ула га ња де лу ју као ра си па ње и енер ги је и сред ста ва. Упра -
во због то га, уко ли ко се ду жник ис ти ца њем при го во ра за ста ре ло сти
„са гла си” са тим, др жа ва ће ус кра ти ти сво ју за шти ту ти ту ла ру за ста ре лог
пра ва. Др жа ва је, да кле, вр ло зна ча јан уче сник у про це су за ста ре ло сти и
без ње се он не би ни мо гао за ми сли ти, па је нео прав да но из о ста ви ти је
из из ла га ња о су бјек ти ма за ста ре ло сти.

Шта ви ше, из ла га њем о др жа ви као су бјек ту пра ва, до би ли смо до каз
на ше те зе о су бјек тив ном пра ву као објек ту за ста ре ло сти, јер упра во оно
за ста ре ва и то из пер спек ти ве др жа ве, а не из пер спек ти ве ду жни ка или
по ве ри о ца [нагласио аутор С. Р.]. Дру гим ре чи ма, иако пра во и да ље по -
сто ји, др жа ва од би ја да му пру жи за шти ту јер је оно за њу [нагласио
аутор С. Р.] за ста ре ло, то јест из гу би ло на зна ча ју.

Уме сто за кључ ка

За ста ре лост као ин сти тут ја вља се прак тич но у свим гра на ма пра ва.
У окви ру кри вич ног пра ва, на при мер, она до во ди до не мо гућ но сти над -
ле жног др жав ног ор га на да по кре не и во ди кри вич ни по сту пак, од но сно
да из вр ши кри вич ну санк ци ју. И у јед ном и у дру гом слу ча ју су бјек ти за -
ста ре ло сти су тач но од ре ђе ни, зна се ко и про тив ко га не мо же во ди ти
по сту пак или из вр ши ти из ре че ну санк ци ју, и с тим у ве зи не ма ни ка квих
зна чај ни јих не до у ми ца.

У ве зи са су бјек ти ма за ста ре ло сти у окви ру гра ђан ског пра ва, ме ђу -
тим, си ту а ци ја ни је ни при бли жно та ко ја сна. Ни је увек ја сно ко је тај на
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чи ју је ште ту или ко рист за ста ре лост уста но вље на. Дру гим ре чи ма, не
зна се ко мо же, а ко не мо же да се на ђе у уло зи па сив ног, од но сно ак тив -
ног су бјек та за ста ре ло сти. 

Да бу де мо пре ци зни ји, ни је те шко утвр ди ти ко је ак тив ни, а ко па -
сив ни су бјект за ста ре ло сти у кон крет ном слу ча ју, али те о риј ска по тре ба
за ап стра хо ва њем у ци љу бо љег раз у ме ва ња про бле ма ти ке, зах те ва да се
из диг не мо из над кон крет них слу ча је ва и от кри је мо сми сао по сто је ћих
за кон ских од ред би, ка ко би смо по сто је ћа ре ше ња бо ље раз у ме ли и у не -
ком доц ни јем тре нут ку мо жда их и уна пре ди ли.

Има ју ћи у ви ду жи ву ак тив ност на из ра ди и до но ше њу гра ђан ског за -
ко ни ка, а на ро чи то има ју ћи у ви ду тен ден ци је у окви ру пра ва Европ ске
уни је чи ји део же ли мо да по ста не мо, сма тра мо да је пра ви тре ну так упу -
сти ти се у све ни јан се ове про бле ма ти ке и по мо ћи Ко ми си ји за ду же ној
за из ра ду овог ак та да иза ђе пред јав ност са што ква ли тет ни јим и пот пу -
ни јим ре ше њи ма, ко ја ће се сво јом је дин стве но шћу, ори ги нал но шћу,
али пре све га ис прав но шћу из два ја ти у од но су на ре ше ња у оста лим зе -
мља ма, те као та ква по слу жи ти као узор за из град њу је дин стве ног европ -
ског прав ног про сто ра.

Srđan Radulović

The Su bjects of ob so le scen ce in ci vil Law 

Con si de ring the fact that ob so le scen ce is one of the most pro ces sed law in sti tu tes, we
co uld con clu de that this pro ble ma tic had been fully se ar ched, and so the re are al so no di lem-
 mas abo ut it. Ne vert he less, the real si tu a tion is a lot dif fe rent. Con cer ning this in sti tu tion,
the re had been a who le row of sub stan ti ve is su es, and one of them is the qu e sti on to whom
ob so le scen ce is re la ted to, that is who are the su bjects of ob so le scen ce. 

Strongly con vin ced that a pre ci se de fi ni tion of this pro ble ma tic is not just a thing of the-
 ory, but that it has so me prac ti cal sig ni fi can ce, due to this we re ser ved this work for study-
ing the su bject of ob so le scen ce. In this pur po se we used the analyti cal-de duc ti ve ap pro ach,
but we al so used the advan ta ges of ab strac tion and ge ne ra li za tion as a met hod. 

Ob so le scen ce as an in sti tu te is prac ti cally fo und in all bran ches of law. In the cri mi nal
law, for exam ple, it le ads to the in ca pa bi lity of the com pe tent sta te aut ho ri ti es to start and
ca rry on with the cri mi nal pro ce e dings or to per form cri mi nal san cti ons. In both ca ses the su -
bjects of ob so le scen ce are exactly spe ci fied – it is known who and aga inst whom the re can-
 not per form a pro ce du re or exe cu te an im po sed san ction, and so the re are no sig ni fi cant con-
 cerns. 

In con nec tion with the su bjects of ob so le scen ce wit hin the ci vil rights, ho we ver, the si t-
u a tion is not even clo sely cle ar. It is not al ways cle ar on who’s da ma ge or be ne fit the ob so-
 le scen ce was esta blis hed. By ot her words, it can not be known who can, and who can not be fo -
und in the ro le of the pas si ve or ac ti ve su bject of ob so le scen ce.
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ОСВР ТИ

UDK BROJEVI: 347.96:929 
Цветић В.

Вељ ко Гу бе ри на
адво кат из Бе о гра да у пен зи ји

Бра ни ла штво од 1945. го ди не до да нас са ево ка ци јом на ве ли ке адво ка те
Адво кат ска ко мо ра Ср би је на ста вља тра ди ци ју ор га ни зва ња ко ја су

посве ће на се ћа њи ма на ве ли ка не адво ка ту ре Ср би је

ЖИ ВОТ И РАД ВЕ ЛИ МИ РА ЦВЕ ТИ ЋА (1924–2001)
(по во дом 10 го ди на од ње го ве смр ти)

Ови ре до ви су по све ће ни јед ној од из у зет них лич но сти на ше про фе -
си је чи ји жи вот ни пут на нај бо љи на чин осли ка ва жи вот и рад, а још ви -
ше лик чо ве ка ко ји је свој људ ски а још ви ше адво кат ски ин те гри тет са -
чу вао и у нај те жим при ли ка ма ка ко за се бе та ко и за Срп ску адво ка ту ру.

По треб но је да се се ти мо Ве ли ми ра Цве ти ћа, ње го вог са мо пре гор ног
ра да то ком 31 го ди не адво кат ске про фе си је и то у нај те жим тре ну ци ма
кроз ко је је про ла зи ла на ша про фе си ја и на ша зе мља. То нас под сти че да
ево ци ра ње на ова кве лич но сти бу де кон стан та на ше про фе си је. На тај
на чин се ти ће мо се ко ле га ко ји су сво јим ра дом и жи во том у раз ли чи тим,



по себ но спе ци јал ним окол но сти ма – а то тре ба под ву ћи и на гла си ти –
до при не ли угле ду на ше про фе си је, али и сопственом угледу као адво ка -
та. Ујед но се ис ку пљу је мо за про те кли пе ри од ка да то ни смо ра ди ли, а
са да поново то чинимо, са же љом да тра си ра мо пут бу ду ћим ге не ра ци ја -
ма адво ка та, да на ста ве ову тра ди ци ју, јер је то све та оба ве за свих нас,
тако ће се на ста вља чи на ше про фе си је упо зна ли са њеним ве ли ка ни ма.

То тре ба да бу де стал ни ме мен то мо ри, упо зна ва ње на ше јав но сти са
про фе си јом ко ја је би ла и ко ја ће увек оста ти јед на од ин те лек ту ал но и
обра зов но нај ја чих струк ту ра сва ког ци ви ли зо ва ног, кул тур ног и прав ног
дру штва.

Се ћа ју ћи се тих ко ле га, ујед но хо ће мо да под се ти мо све садашње и
бу ду ће на ше ко ле ге да не сме ју да за бо ра ве пе ри од од 1944. го ди не. Као
илу стра ци ја ка кво је то би ло вре ме не ка нам по слу жи из ја ва јед ног на шег
ко ле ге ко ју је дао ка да је по стао адво кат: „У на шем дру штву по сле ра та
увре жи ло се, да ка ко пот пу но нео прав да но, по ма ло при ми тив но схва та ње
да је адво кат са мим тим што бра ни гра ђа ни на и сам не при ја тељ овог дру -
штва.” Док је био ми ни стар пра во су ђа НР Ср би је, то ни је го во рио.

Да на ве демо још је дан дра стич ни ји слу чај. У то вре ме тзв. „Бо гом да -
ни” Ми ло ван Ђи лас пре ко штам пе је на пао, по ње го вом ми шље њу, јед ну
бла гу пре су ду, од две го ди не за тво ра, Окру жног су да у Бе о гра ду, тако да
је та пре су да од мах би ла уки ну та и до шло је до но вог су ђе ња. Из ре че на
је смрт на пре су да ко ја је од мах из вр ше на.

У следећој фа зи на шег дру штва до ла зе но ве ге не ра ци је – до ду ше и оне
су снаб де ве не цр ве ним књи жи ца ма, али ко је ни су оп те ре ће не „кла сним не -
при ја те љем”, са да се за кон при ме њу је она ко ка ко је пред ви ђе но. Је ди но је
из у зе так био уколико се ра дило о тзв. „кри вич ним по ли тич ким де ли ма” и
оним де ли ма где је не ко из кру га „моћ них” за ин те ре со ван за ту пре су ду.

Мо ра мо да ка же мо да се не мо же све ге не ра ли зо ва ти, али је заиста
та ко би ло.

У том про те клом пе ри о ду од ско ро по ла ве ка адво ка ти су, упр кос
свим су ко би ма и те шко ћа ма ко ји ма су би ли из ло же ни, на ста вља ли да ра -
де без ре зер вно, бес пре кор но и упор но у скла ду са сво јом са ве шћу и по -
сто је ћим за ко ни ма. Исту па ју ћи та ко пред су до ви ма и ор га ни ма вла сти,
без об зи ра у ком кра ју зе мље би ли, адво ка ти су си гур ни да ве ли чи на бра -
ни лач ког по зи ва и је сте у то ме да се оста не уз сво га бра ње ни ка и он да ка -
да се мо ра при ми ти оди јум јав но сти, а че сто и мно ге не при јат но сти сре -
ди не у ко јој се жи ви.

То је до при но си ло да они по ста ну по пу лар ни, углед ни и вр ло це ње -
ни у јав но сти.

Број 1–2/201298



Адво ка ти су сло бод но ра ди ли и исту па ли, по го то во у пе ри о ду ка да се
на ша зе мља, по чев ши од 1990. го ди не, вра ћа ви ше пар тиј ском си сте му.
Учвр шћи ва ло се уве ре ње да се и на ша до мо ви на, по сле по ла ве ка, вра ћа
жи во ту ко ји је свој ствен свим ци ви ли зо ва ним, кул тур ним и прав ним др -
жа ва ма.

На жа лост, до ла зи до раз би ја ња Ју го сла ви је, од но сно др жа ва се рас -
ту ра и то чи не они ко ји су је ства ра ли по сле 1945. го ди не. По сле смр ти
Бро за, раз би ја се др жа ва на не за ви сне ре пу бли ке ко је про гла ша ва ју сво -
ју не за ви сност. Ово са мо на по мињемо, без де таљ ни јег образлагања. 

То је је дан од нај ва жни јих раз ло га за што се да је пред лог да се при-
реди Ју го сло вен ска адво кат ска исто ри ја, а по го то во да се у ту исто ри ју
уврсте адво ка ти ко ји су сво јим ра дом од ска ка ли од сре ди не у којој су жи-
ве ли, те су по ста ја ли пример и личности за углед по сто је ћим адво ка ти -
ма – а по себ но бу ду ћим ге не ра ци ја ма адво ка та, да својим деловањем до-
при носе афир ма ци ји на ше про фе си је. Сто га је Адво кат ска ко мо ра 16.
ок то бра 1993. го ди не до нела од лу ку ко јом ће се та кви адво ка ти про гла -
си ти ве ли ка ни ма, што ће уједно би ти под стрек мла дим људима ко ји су са
љу ба вљу кре ну ли пу тем ве ли ког и уз ви ше ног адво кат ског по зи ва.

Исто ри је и подсећања ра ди, ову од лу ку је до не ла Адво кат ска ко мо ра
Ср би је (на че лу са пред сед ни ком То мом Фи лом, а на пред лог Вељ ка Гу -
бе ри не) – да се у на шој про фе си ји про гла се ве ли ка ни ма адво ка ти ко ју су,
ка ко у су ду та ко и ван су да, до при не ли афир ма ци ји на ше про фе си је.
Наводимо имена ових адво ка та:
1. 1993. го ди не про гла шен је ве ли ка ном Фи ло та Фи ла.
2. 1994. го ди не про гла шен је ве ли ка ном Сло бо дан Су бо тић
3. 1995. го ди не про гла шен је ве ли ка ном Дра гу тин Та сић
4. 1996. го ди не про гла шен је ве ли ка ном Вељ ко Ко ва че вић
5. и 6. 1997. го ди не про гла ше ни су ве ли ка ни ма др Дра гић Јок си мо вић
и Ни ко ла Ђо но вић ко ји су би ли бра ни о ци Дра го љу ба Ми хај ло ви ћа. 
7. 1998. го ди не про гла шен је ве ли ка ном др Јан ко Ба ри че вић
8. 1999. про гла шен је ве ли ка ном др Са во Стру гар
9. 2000. про гла шен је ве ли ка ном Сав ко Ду ка нац
10. 2001. го ди не про гла шен је ве ли ка ном Ни ко ла Вој во дић

По сле пре ки да од 9 го ди на, ко ле га Жи во јин Ше стић и ја, до не ли смо
од лу ку да на ста ви мо рад на за дат ку ко ји је не ка да фор му ли са ла Адво кат -
ска ко мо ра Ср би је, а уз са гла сност пред сед ни ка Адво кат ске ко мо ре Ср -
би је Дра го љу ба Ђор ђе ви ћа.
11. 2010. про гла шен је ве ли ка ном Дра го слав Тр ни нић
12. 2012. про гла шен је ве ли ка ном Ве ли мир Цве тић
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По треб но је са да ка за ти нешто ви ше о чо ве ку ко ји је цео свој жи вот
по све тио те шким али уз ви ше ним за да ци ма адво кат ске про фе си је.

ВЕ ЛИ МИР ЦВЕ ТИЋ ро ђен је 23. сеп тем бра 1924. го ди не у се лу Је -
зди не код Чач ка. Основ ну шко лу за вр шио је у род ном ме сту а на кон то -
га по стао је пи то мац Вој но-тех нич ког за во да у Чач ку, где је као ђак до че -
као на пад Не мач ке на Ју го сла ви ју 1941. го ди не. Од мах по из би ја њу ра та,
у ју ну 1941. го ди не, са јед ном гру пом ђа ка и при ја те ља по стао је уче сник
НОБ-а. Због то га је ка сни је при мио ор ден Пар ти зан ске спо ме ни це 1941.
го ди не.

Убр зо је са гру пом бо ра ца био ухап шен од стра не оку па то ра. Не ко
вре ме је про вео у ло го ру на Ба њи ци да би ода тле био ин тер ни ран у Нор -
ве шку. Ус пео је да по бег не из ло го ра у Нор ве шкој и да се при дру жи нор -
ве шким пар ти за ни ма, где је остао све до кра ја ра та. По стао је чак и офи -
цир, до бив ши и ви со ко од ли ко ва ње Нор ве шке др жа ве.

Вра тив ши се у домовину, сво јом огром ном енер ги јом до при носио је
об нови земље, уно се ћи у свој рад целу личност, али и углед ко ји је сте као
то ком рат них годи на.

Ме ђу тим, као ам би ци о зан мла ди чо век ви део је да но вом по рет ку
тре ба ју но ви, по го то во шко ло ва ни ка дро ви. Пр во је по чео до вр ша ва ње
сред ње шко ле, да би по том упи сао Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду. Пра во га
је посебно при вла чи ло – јер је ви део да на тај на чин мо же нај ви ше да ко -
ри сти љу ди ма из чи је је сре ди не и сам по те као. За вр шив ши Прав ни фа -
кул тет 1956. го ди не за по слио се као мла ди адво кат ски при прав ник у
кан це ла ри ји адво ка та Бог да на Пут ни ка. У кан це ла ри ји оп ште по зна тог и
углед ног адво ка та сте као је из у зет но зна чај но прав но зна ње, те је по ло -
жио адво кат ски ис пит 1961. го ди не, ка да и отва ра сво ју адво кат ску кан -
це ла ри ју у Бе о гра ду.

Јед на од ње го вих осо би на би ла је да сав свој ен ту зи ја зам и огром ну
енер ги ју ста ви у слу жбу бор бе за при ме ну и по што ва ње за ко на, а још ви -
ше по што ва ње лич но сти оних ко ји су му се ја ви ли за по моћ.

Од пр вих да на био је су о чен са ста во ви ма остра шће них при пад ни ка
вла да ју ћег си сте ма ко ји су сма тра ли да је до зво ље но све што ко ри сти
вла да ју ћем ре жи му, не во де ћи при то ме ра чу на о за ко ни ма ко је су са ми
до но си ли.

Све је то до при не ло да се Ве ли мир уда љи од оне пар ти је ко јој је при -
па дао од пр вих да на сво је мла до сти.

За то се ис кљу чи во по све тио сво јој про фе си ји, во де ћи ра чу на о њој, а
још ви ше о ње ној ети ци, сма тра ју ћи да сво јим ра дом нај ви ше мо же да
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до при не се раз во ју про фе си је, а по ма жу ћи оно ме ко од ње га тра жи прав -
ну по моћ.

То је и оства рио, јер на са мом по чет ку своје ка ри је ре до био је слу чај
сво га при ја те ља глум ца Па вла Ву ји си ћа, ко ји је био оп ту жен од стра не
Окру жног јав ног ту жи о ца из Срем ске Ми тро ви це да је 21. де цем бра
1961. го ди не „не про пи сном и не пра вил ном во жњом угро зио јав ни са о -
бра ћај на ин тер на ци о нал ном пу ту у бли зи ни Ста ре Па зо ве, не и спа ван и
под ути ца јем по пи је не ве ће ко ли чи не ал ко хо ла, био не до вољ но спо со бан
да упра вља сво јим ко ли ма „фи јат 600”, су да рио се са ауто бу сом ауто -
тран спорт ног пред у зе ћа „Ла ста”, ко јом при ли ком су те шко по вре ђе ни
Сло бо дан Ђор ђе вић и сам Ву ји сић, док је тре ћи из ко ла Ми о драг Или ја -
ше вић по ги нуо.

Су ди ло је ве ће пе то ри це Окру жног су да у Срем ској Ми тро ви ци.
Ву ји сић је огла шен кри вим и осу ђен на ка зну 4 го ди не стро гог за -

твора.
Ње гов бра ни лац, адво кат Ве ли мир Цве тић уло жио је жал бу због не -

пот пу ног чи ње нич ног ста ња, по гре ше не оце не из ве де них до ка за и за -
тра жио уки да ње пре су де и по нов но су ђе ње.

Вр хов ни суд Ср би је је уки нуо пр во сте пе ну пре су ду и на ре дио но во
су ђе ње.

На по нов ном су ђе њу 8. ја ну а ра 1965. го ди не ту жи лац је остао при
сво јој оп ту жни ци, твр де ћи да је оп ту же ни по знат као глу мац, али исто
та ко, по знато је да во ли да по пи је.

По но во су про чи та ни спи си, са слу ша ни све до ци и ве шта ци.
Бра ни лац је ис ту пио, али је са да био у пре и мућ ству, јер оно што је

го во рио на пр вом су ђе њу на пи сао је и у жал би. То је при хва тио Вр хов ни
суд, при хва тив ши све из не те на во де у жал би у по гле ду чи ње ни ца и њи хо -
ве оце не. 

Ппо чео је са ре чи ма:
„Не пла шим се, по што ва ни дру го ви су ди је, што ћу би ти сло бо дан и
што ћу ка за ти да је ту жи лац био су ви ше су бјек ти ван. Он је та ко исто
го во рио пре не го је Ву ји си ћу из ре че на пре су да, то јест пре не го што
је осу ђен. Са да јав ни ту жи лац по на вља исто. Као да та пр во сте пе на
пре су да ни је уки ну та и као да Вр хов ни суд ни је из нео свој став ко ји
са да мо же да ути че на про ме ну по гре шно утвр ђе ног прав ног ста ва.
Сто га ћу и ја, ко ји сам те шко слу шао за вр шну реч ту жи о ца, до кра ја
би ти објек ти ван и го во ри ти са мо оно што ће до ка за ти да оп ту же ни
Ву ји сић ни је крив.”
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Осе ћа ло се да је бра ни лац че као свој тре ну так у пре пу ној са ли, а осе -
ћа ло се као да су и сви че ка ли овај тре ну так. Са да је „ле те ло пер је и па -
пер је”, ка ко је то ре као но ви нар ко ји је пра тио пре трес.

По че ло је расправом о бр зи ни ко ла, јер об ја шње ње ве шта ка је би ло
ло гич но. Ко ла ни су ни мо гла да се са ве ћом бр зи ном кре ћу на кли за вом
ко ло во зу по кри ве ном за ле ђе ним сне гом. Струч но су из ја ви ли да бр зи на
ни је мо гла да бу де ни 25, а ка мо ли до 30 км на сат. 

Потом је пре шао на све до ке, у ве зи са коришћењем ал ко хо ла. Са слу -
ша но је више све до ка ко ји су се на ла зи ли у ло ка ли ма у ко ји ма су кри тич -
не но ћи би ли оп ту же ни и дво ји ца ње го вих при ја те ља. По сле све стра ног
ис пи ти ва ња кон ста товано је да је Ву ји сић, иако је са сапутницима свра -
ти о на три ме ста, са мо на пр вом ме сту по пио не пу не две ча ше „шпри це -
ра”, што је ка зао и сам оп ту же ни. Да Ву ји сић ни је био пи јан из ја вио је са -
слу ша ни ко ман дир са о бра ћај не ми ли ци је, ко ји ни је упо тре био фил тер за
утвр ђи ва ње при су ства ал ко хо ла у кр ви. 

Зна чи, две рад ње ко је је ту жи лац ста вио оп ту же ном на те рет (бр зи на
и пи јан ство) су от па ле. Са да су сви оче ки ва ли да се чу је шта ће од бра на
да ка же, за што је он да во зач, то јест оп ту же ни, скре нуо уле во уочи на и -
ла ска ауто бу са.

Од бра на се по зи ва ла на ис ка зе во за ча и све до ка Ђор ђе ви ћа, а што су
они још у ис тра зи ка за ли, да је не што уда ри ло у „шо фер шајб ну” и раз би -
ло је, а што их је све из не на ди ло. Ја сно је да је мо ра ло да из не на ди и во -
за ча ко ји је због то га скре нуо уле во, да ли од стра ха, из не на ђе ња и гу бље -
ња кон тро ле над во ла ном у тре нут ку ка да је на и шао ауто бус, а на ко га је
он на ле тео. Ме ђу тим, тој из ја ви ту жи лац ни је ве ро вао, твр де ћи да је она
не и сти ни та, иако је још је дан све док Вла да Ми ко лић ре као да је до шло
до раз би ја ња „шо фер шајб не” од ка ме ни це ко ја је уда ри ла у ста кло. 

На кнад но по зван, као све док – струч њак инг. Ву ко са вљев је пред су -
дом из ја вио: „И ма ли ка ми чак, као орах, мо же да раз би је „шо фер шајб -
ну”. Инг. Ву ко са вље вић зна, из сво је струч но сти, да се та кви слу ча је ви
де ша ва ју на пу ту ко ји је био лошег квалитета.

Адво кат Цве тић је био у пу ном за ма ху свог пле до а јеа ка да је по сле
ско ро чи та вог са та го во ра, исти за вр шио ре чи ма: „Оп ту же ни Ву ји сић
ни је во зио ни пи јан, ни бр зо, а ни је ни крив за на сту пе лу не сре ћу. Она се
до го ди ла из не над но и не за ви сно од ње го ве све сти и во ље, те за то не мо -
же би ти од го во ран.” Адво кат Цве тић је за вр шио сво ју го вор по зи ва ју ћи
се на не ке слу ча је ве баш из над ле жно сти ово га су да где је до шло до не -
срећ них слу ча је ва услед ба че ног би ло ког пред ме та на „шо фер шајб ну”,
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као што је био и овај слу чај. По звао се на не ке од лу ке сво јих ко ле га ко ји
су би ли бра ни о ци у тим слу ча је ви ма. 

За вр шне ре чи би ле су по здра вље не од пре пу не са ле при сут них гра -
ђа на.

Па вле Ву ји сић је био осло бо ђен.
Из ја вље на жал ба ту жи о ца ни је ува же на.

Овај слу чај је опи сан у књи зи Реч има од бра на – два де сет по зна тих
бе о град ских адво ка та. Књи га је из да та 1966. го ди не, а на пи са ли су је по -
зна ти но ви на ри „По ли ти ке” Ђор ђе Бу зга но вић и Жи ка Ми но вић.

Тај слу чај је имао из у зет ни пу бли ци тет, па је Цве тић по стао вр ло по -
знат и по пу ла ран као бра ни лац. Бра нио је и глум ца Јо ва на Ја ни ћи је ви ћа,
у то вре ме глумио по пу лар ног „Бур ду ша”, али је бранио и мно ге дру ге
лич ности из све та кул ту ре и умет но сти. 

По себ но је уче ство вао у од бра ни љу ди због кри вич ног де ла про па -
ган де и шпи ју на же.

Бра нио је сле пог сли ка ра Јо ви ћа из Ту зле, ин же ње ра Ша ри ћа због
шпи ју на же у Су бо ти ци, где је по сле 15 го ди на, до не та осло ба ђа ју ће пре -
су да, али на жа лост окри вље ни је умро не ко ли ко да на по сле из ри ца ња
исте. Адво кат Цве тић је бра нио но ви нар ку Чи чак, но ви на ра Го лу бо ви ћа,
др Ан ти ћа, сто ма то ло га Ни ко ли ћа, књи жев ни ка Ки ша и дру ге.

Свет ску сла ву сте као је од бра ном и за сту па њем Ђор ђа Мар ти но ви ћа
из Гњи ла на 1985. го ди не, стра дал ни ка са Ко со ва ко ји је био оп ту жен за
иза зи ва ње на ци о нал не, ра сне и вер ске мр жње, јер се твр ди ло да је он
навод но „сам се бе уна ка зио”, 1. ма ја 1985. го ди не а да је за то оп ту живао
дво ји цу Ал ба на ца. У овом слу ча ју Цве тић је на пао це ло куп но та да шње
ју го сло вен ско ру ко вод ство, на че лу са са ве зним ми ни стром уну тра шњих
по сло ва Ста не том До лан цем, ко ји је узео у заштиту ал бан ско ру ко вод -
ство Ко со ва и Ме то хи је, ко је је ста ло у од бра ну Ал ба на ца, твр де ћи да они
то ни су ура ди ли, те да их Мар ти но вић ла жно оп ту жу је. С об зи ром на то
да је Ти то 1974. го ди не до при нео да Ко со во и Ме то хи ја до би ју ста тус као
и све ре пу бли ке у Ју го сла ви ји, До ланц је тврдио да су са мо Ал бан ске вла -
сти над ле жне да во де ис тра гу, а оне су утвр ди ле да је Мар ти но вић све то
из ми слио из мр жње пре ма Шип та ри ма.

То је би ло вре ме ка да се Ју го сла ви ја на ла зи ла ско ро пред рас па дом,
Цве тић је од лу чио да покуша да издејствује да о овом до га ђа ју сво је ми -
шље ње да ју независни стра ни ве шта ци. 

Зло чин ко ји је на пра вљен над Мар ти но ви ћем иза звао је огор чење
наше јав но сти, због тога је адво кат Цве јић у својим активностима био
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помог нут од вр ло ис так ну тих лич но сти у на шој зе мљи. Посебно се иста-
као по зна ти филм ски ре жи сер до ку мен тар них фил мо ва у Ср би ји и Ју го -
сла ви ји Ми ло рад Ба јић. Такође, за слу чај се за ин те ре со вао ве ли ки број
наших и стра них љу ди и све то је омогућило да се Мар ти но вић по ша ље
на преглед у Лон дон. Чу ве ни Ен гле ски струч ња ци су пре гле да ли Мар ти -
но ви ћа – кон ста то ва ли су да је над њим из вр шен те жак зло чин, такође су
оповргли тврдње да је Мар ти но вић мо гао сам себе да повреди. 

Цве тић је по сти гао оно што му је омо гу ћи ло да са сво јом ду го го ди -
шњом са рад ни цом адво ка том Ве сном Ра до са вље вић под не се ту жбу за
на кна ду ште те Пр вом основ ном су ду у Бе о гра ду, про тив СФРЈ др жа ве,
Ауто ном не по кра ји не Ко со ва и Ме то хи је као и про тив оп шти не Гњи ла не. 

Пред мет је во ђен под П 6977/88 од 26. ок то бра 1990, а ту пре су ди је
по тврдио Окру жни суд у Бе о гра ду Гж. бр. 2153/91 од 7. 06. 1991. го ди не.
У обе пре су де је утвр ђе но да је пра вил но утвр ђе но „да је ту жи лац 1. ма -
ја 1985. го ди не пре тр пео те шку те ле сну по вре ду те су у оба ве зи да му на -
док на де ште ту”. Ме ђу тим бор ба се на ста вља јер, по ми шље њу оште ће ног,
ни је за до во љан у по гле ду нов ча ног из но са. С об зи ром на то да је до шло
до раз би ја ња Ју го сла ви је про цес се оду жио

Ми ло рад Ба јић је на пра вио до ку мен тар ни филм под на сло вом
Старх од исти не и по том дру ги филм под на сло вом Оп ту жу је мо. Оба
фил ма су се од но си ла на слу чај Ђор ђа Мар ти но ви ћа, али власт је за бра -
ни ла при казивање тих фил мо ва. Ба јић је штам пао по себ ан ле так, на во -
де ћи име на љу ди ко ји су оба ве сти ли јав ност о за бра ни при ка зи ва ња ових
фил мо ва. За бра на је још увек на сна зи. 

Уче шће у овом про це су, и све му што се де ша ва ло око ње га, учи ни ло
је Цве ти ћа вр ло по пу лар ним и до при не ло је ње го вом угле ду и афир ма -
ци ји срп ске адво ка ту ре.

По себ ну за хвал ност ду гу је мо адво ка ту Ве сни Ра до са вље вић – пет -
нае сто го ди шњој са рад ни ци Ве ли ми ра Цве ти ћа ко ја нам је усту пи ла све
ин фор ма ци је о том слу ча ју, и Ми ло ра ду Ба ји ћу ре жи се ру до ку мен тар -
них фил мо ва, ко је ни смо мо гли да ви ди мо због ло шег здрав стве ног ста -
ња ре жи се ра. Ње го ви фил мо ви су још увек за бра ње ни и ни су при ка зи ва -
ни на др жав ној те ле ви зи ји иако су по сти гли успе хе у ино стран ству.

У сво јој бо га тој ка ри је ри Ве ли мир се са ве ли ким успе хом ба вио од -
бра на ма окри вље них за нај те жа кри вич на де ла.

У све од бра не уно сио је це лог се бе и врло че сто до ла зио је у су коб са
по сто је ћом вла шћу. Био је по знат по то ме што је за вре ме сво га енер гич -
ног исту па ња знао да из ва ди сво ју спо ме ни цу из 1941. го ди не (јер је био
од пр вих да на ра та у пар ти за ни ма) и да каже ту жи о цу да се он (Цве тић)
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бо рио за дру штво у ко ме тре ба да се по шту је за кон и лич ност окри вље -
ног, а због то га су и ус пе ли да по бе де у ра ту и осво је власт.

Знао је да та ко исту па пред су до ви ма у це лој Ју го сла ви ји, због че га је
по стао је дан од оп ште по зна тих и по пу лар них адво ка та Ју го сла ви је. Сто -
га је Ве ли мир Цве тић, ка да су на овим про сто ри ма по че ли да ду ва ју но -
ви ве тро ви, ка да је успостављен ви ше стра нач ки по ли тич ки систем, фор -
ми рао Со ци јалде мо крат ску пар ти ју Ју го сла ви је (1990. го ди не).

Као до бар па три о та, вра тио је ор ден Нор ве шкој др жа ви ко ји је до био
за бор бу про тив оку па то ра ка да је био у Нор ве шкој за вре ме Другог свет-
ског ра та. Јав но је то ура дио јер је био ду бо ко раз о ча ран ка да је ње го ва
зе мља на пад ну та од стра не НА ТО пак та, а Нор ве шка им се при дру жи ла.
Це ли срп ски на род му је одао при зна ње.

Та кав пер ма нент ни рад и ула га ње це лог се бе, ка ко у судске пред ме -
те та ко и у по ли тичко деловање, на ру ши ло је ње го во здра вље, те је три
пу та опе ри сан, угра ђе на су му три бај па са.

Ме ђу тим, ње го ва љу бав и ве за ност за адво ка ту ру посебно је до шла до
из ра жа ја ка да се пен зи о ни сао 1997. го ди не. Већ по сле два ме се ца ак ти -
ви рао се на по слу оста ју ћи му ве ран до по след њег да на.

Ко ле га Цве тић је че сто го во рио да је он сам „иза брао да бу де адво -
кат” али је „мо жда и адво ка ту ра та ко ја је ње га иза бра ла”.

Ње го ва кан це ла ри ја по ста ла је ра сад ник број них мла дих вр сних
адво ка та, на че лу са ње го вим си ном Го ра ном

Жи вео је ус прав но и хра бро на че лу, сви ко ји су га познавали мо гу да
бу ду по но сни, а адво ка ту ра је има ла зна чај ног чла на и не ће га ни кад за -
бо ра ви ти, јер је он пу то каз бу ду ћим ге не ра ци ја ма, по ка зу ју ћи на ко ји се
на чин мо же по све ти ти сво јој про фе си ји ка ко би се оправ дао жи вот ни
пут.

За то Ти хва ла и сла ва!
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ПРИ КА ЗИ 

Др Не дељ ко Јо ван че вић
Глав ни и од го вор ни уред ник 

ПРОЦЕС КП 5/03 – УБИ СТВО ЗО РА НА ЂИН ЂИ ЋА 

ауто ри: До ро теа Чар нић и Алек сан дра Пе тро вић

(Пр ви том 376 стр., дру ги 387 стр. и тре ћи 539 стр.), 
у из да њу „Седме силе”, Бе о град, 2008.

www.tri lo gi ja pro ces.com; email: alek san dra.pe tro vic @po li ti ka.rs

Три ло ги ја Про цес КП 5/03 – уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа је до ку мен -
тарни ро ман о су ђе њу оп ту же ни ма за атен тат на пре ми је ра Ср би је 12.
мар та 2003. го ди не. Аутор ке три ло ги је Алек сан дра Пе тро вић и До ро теа
Чар нић, но ви нар ке ли ста „По ли ти ка”, пр ви су ла у ре а ти на гра де за пу -
бли ци сти ку „Де си мир То шић”, ко ју до де љу је Јав но пред у зе ће „Слу жбе ни
гла сник” за пу бли ци стич ко де ло „ко је афир ми ше исти ну, вред но сти и по -
зи тив ну кри ти ку дру штва и вре ме на” и „из ра жа ва не за ви сан и упе ча тљив
став ауто ра, без иде о ло шке и дру ге остра шће но сти и ис кљу чи во сти”.
Пра те ћи су ђе ње то ком три и по го ди не, аутор ке су у три то ма аутен тич -
но опи са ле ток су ђе ња јер су сма тра ле да је то зна ча јан исто риј ски до ку -
мент о Ср би ји с по чет ка 21. ве ка. 

У пр вом то му опи са ни су до га ђа ји од 12. мар та до по чет ка су ђе ња и
ток глав ног пре тре са до мар та 2005. го ди не. Дру га књи га пре но си су ђе -
ње до за кљу че ња глав ног пре тре са 2007. го ди не, а тре ћи том по све ћен је
за вр шним ре чи ма ту жи о ца, пу но моћ ни ка оште ће них, адво ка та од бра не
и оп ту же них, као и усме ном обра зло же њу пр во сте пе не пре су де.

Ни је ла ко од ре ди ти жан ров ску при пад ност књи ге Про цес КП 5/03 –
уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа, јер у њој има мно го ве о ма раз ли чи тих са др жин -
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ских еле ме на та, што је на рав но, за чи та о це већ са мо по се би ве ли ки иза -
зов. Ова књи га је, с јед не стра не, пре ци зна хро ни ка атен та та на пре ми је -
ра Ре пу бли ке Ср би је и од го ва ра ју ћег суд ског епи ло га тог тра гич ног до га -
ђа ја, али је она, с дру ге стра не, пу на ди на ми ке ти пич не за на пе те
кри ми на ли стич ке ро ма не. Иако је стро го до ку мен тар ног ка рак те ра, пр -
вен стве но за сно ва на на чи ње ни ца ма утвр ђе ним у кри вич ном по ступ ку,
са др жај ове књи ге има по се бан „ри там” ка рак те ри сти чан за за ни мљи ву
ква ли тет ну бе ле три сти ку, што је ре зул тат не са мо та лен та и осе ћа ја за
пи са ну реч ње них ауто ра, већ и са ме те ме, ко ја је већ на пр ви по глед –
ве ли ка са ма по се би, јер се ти че до га ђа ја ко ји да ле ко пре ва зи ла зи уоби -
ча је не окви ре „цр не хро ни ке” по све ће не нај те жим кри вич ним де ли ма,
већ не ми нов но по ста је са став ни део исто риј ског при ка за Ср би је ко ја је
за ко ра чи ла у 21. век. Тај ду ги и муч ни „ко рак” Ср би је, из му че не кр ва вим
епи ло гом не стан ка бив ше СФРЈ, гра ђан ским ра том на ју жно сло вен ским
про сто ри ма, „ми ло срд ним” бом ба р до ва њем, стал ним вр ло оштрим по -
ли тич ким по де ла ма, кон стант ним по ку ша ји ма оти ма ња ве ли ког де ла те -
ри то ри је, стал ним при ти сци ма ве за ним за ха шка су ђе ња, као да још увек
про ду же но тра је, без пот пу но ја сне пред ста ве о прав цу и сме ру кре та ња. 

Хи ци ис па ље ни 12. мар та 2003. го ди не, уве ли су Ср би ју и ње не гра -
ђа не у још јед ну ве о ма „за ни мљи ву исто риј ску ета пу”, а дав но је ре че но
да јед на од те жих кле тви гла си: „Да Бог да жи вео у за ни мљи вим вре ме ни -
ма”. Ср би ја је ду го жи ве ла у ве о ма „за ни мљи вим вре ме ни ма” и за то
увек пла ћа ла ви со ку це ну. И љу ди ко ји су у Ср би ји за у зи ма ли ви со ке др -
жав нич ке по ло жа је су че сто пла ћа ли ви со ку или нај ви шу це ну свог ба -
вље ња по ли ти ком, функ ци је ко ју су вр ши ли, ис прав них или по гре шних
по те за, али и вре ме на и окол но сти у ко ји ма су жи ве ли. Не ки од по зна тих
атен та та из вр ше них у Ср би ји, као онај на кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, а
у из ве сној ме ри и су ро во уби ство Алек сан дра Обре но ви ћа и ње го ве су -
пру ге Дра ге, ни су у пот пу но сти раз ја шње ни или су чак и на кон во ђе ног
суд ског по ступ ка оста ле из ве сне озбиљ не ди ле ме, као што је то слу чај са
уби ством кне за Ми ха и ла. С дру ге стра не, уби це вла дар ског па ра Обре но -
вић ни ка да ни су ни ста ли пред „ли це прав де”, а пре су да ко ја је 1917. го -
ди не су сти гла Дра гу ти на Ди ми три је ви ћа – Апи са, ни је се ти ца ла ње го ве
уло ге у офи цир ској за ве ри 1903. го ди не, већ је би ла ре зул тат об ра чу на
но ве ди на сти је са тим са да и за њих опа сним чо ве ком, та ко да се ту ра -
ди ло о јед ној вр сти „суд ског уби ства”. 

Је дан по зна ти пред рат ни про фе сор пра ва, по знат као ве ли ки ле га ли -
ста и „Обре но ви ће вац”, је сва ке го ди не на го ди шњи цу уби ства кра ља
Алек сан дра и кра љи це Дра ге под но сио кри вич ну при ја ву про тив уби ца,
али на рав но, они ни ка да ни су го ње ни, ни ти је о тој ње го вој при ја ви ика -
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да др жав ни ту жи лац до нео би ло ка кву од лу ку. То је до бар исто риј ски
при мер да атен та ти тог ти па че сто не до би ју оче ки ва ни или ре дов ни суд -
ски епи лог, и сто га ве ро ват но ни је слу чај но ни што је осум њи че ни за уби -
ство аме рич ког пред сед ни ка Ке не ди ја уби јен пре не го што је за по че ло
су ђе ње и пре не го што му је да та при ли ка да из не се не ку сво ју вер зи ју о
атен та ту. Уби ство др Зо ра на Ђин ђи ћа је има ло свој суд ски епи лог, а сам
тај кри вич ни по сту пак не ми нов но пре ва зи ла зи уоби ча је не прав не окви -
ре ре ша ва ња јед ног кри вич ног пред ме та, па та ко, мно ги ње го ви аспек ти
има ју не по сре дан исто риј ски зна чај и увек ће, из ме ђу оста лог, би ти и
пред мет раз ли чи тих ту ма че ња. 

Књи ге ко је су пред на ма да ју вр ло те ме љан при каз свих ре ле вант них
чи ње ни ца утвр ђе них у кри вич ном по ступ ку про тив окри вље них за уби -
ство Зо ра на Ђин ђи ћа, при че му се пре са мог пре зен ти ра ња то ка по ступ -
ка, об ја шња ва не по сре дан чин атен та та, ван ред но ста ње ко је је усле ди ло,
по тра га за осум њи че ни ма и опе ра ци ја „Са бља”, да би се по том де таљ но
при ка зао ток кри вич ног по ступ ка, од ис тра ге па до оп ту жни це и глав ног
пре тре са. По себ на је па жња по кло ње на не ким на ро чи то ин те ре сант ним
про це сним си ту а ци ја ма, као што су то од ре ђе ни аспек ти од бра не оп ту -
же них, те ис ка зи све до ка са рад ни ка. Оби ман до ку мен тар ни ма те ри јал
ко ји ова књи га са др жи не са мо да је вр ло ин те ре сан тан мно гим по тен ци -
јал ним чи та о ци ма, без об зи ра на њи хо во по зна ва ње или не по зна ва ње
пра ва, већ је он и дра го цен из вор чи ње ни ца за сва ко га ко је за ин те ре со -
ван да се бо ље упо зна не са мо са суд ским ис хо дом јед ног ве ли ког кри -
вич ног слу ча ја, већ и са до га ђа јем ко ји са др жи ве о ма зна чај не исто риј -
ске ком по нен те. 

Циљ кри вич ног по ступ ка је утвр ђи ва ње исти не о до га ђа ју ко ји је
пред мет по ступ ка, али на рав но, на на чин ко ји је свој ствен пра ви ли ма
кри вич ног по ступ ка и у скла ду са на че лом пра вич ног во ђе ња по ступ ка,
уз да ва ње јед на ких про це сних шан си ка ко оп ту жби, та ко и од бра ни.
Исти на се у прав ном сми слу, ка да су у пи та њу кри вич на де ла о ко ји ма се
ре ша ва у кри вич ном по ступ ку, сво ди на оно што је утвр ђе но у прав но -
сна жној од лу ци су да. Суд, на рав но, ни је све мо гућ и он ре ал ну, жи вот ну
исти ну утвр ђу је у оној ме ри у ко јој је то мо гу ће, с об зи ром на на во де оп -
ту жбе и од бра не, те рас по ло жи ве до ка зе, а у скла ду са на че лом сло бод -
не оце не до ка за и пре ма свом сло бод ном уве ре њу. 

Не ка да се мо гу раз ли ко ва ти „суд ска” и „исто риј ска” исти на, али суд -
ска исти на увек слу жи као од го ва ра ју ћа под ло га у по тра зи за исто риј -
ском исти ном. У тој ве ли кој по тра зи ко ја, не ми нов но и по ло ги ци ства ри,
већ тра је и тра ја ће, не за ви сно од ис хо да кри вич ног по ступ ка, али сва ка ко
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узи ма ју ћи у об зир ње го ве ре зул та те, књи ге Про цес КП 5/03 – уби ство
Зора на Ђин ђи ћа, по слу жи ће као вр ло ко ри стан из вор са зна ња и она ће
сва ка ко би ти не за о би ла зна ли те ра ту ра за сва ког ко се бу де озбиљ но ба -
вио не са мо кри вич но прав ним, већ и исто риј ским зна ча јем до га ђа ја ко -
ји је основ ни пред мет те књи ге. По ред то га, сва ки чи та лац ових књи га ће
има ти при ли ку да из њих мно го на у чи и о јед ном кон крет ном, ве ли ком
и вр ло сло же ном кри вич ном по ступ ку, пре пу ном ве о ма за ни мљи вих
про це сних си ту а ци ја и кри вич но прав них про бле ма, ка кви се рет ко или
прак тич но ни ка да не сре ћу у уоби ча је ним кри вич ним по ступ ци ма. То је
све из у зет но ин те ре сант но не са мо прав ни ци ма про фе си о нал ци ма, јер у
се би са др жи не са мо прав не аспек те, већ се при ка зу ју и жи вот не окол но -
сти ко је су ди рект но или ин ди рект но до ве ле до тог до га ђа ја, а ко је ути чу
на фор ми ра ње прав них ста во ва о про бле ми ма „зло чи на и ка зне”, те број -
них ин те ре сант них пси хо ло шких и фи ло зоф ских аспе ка та. 

Не ма чо ве ка ко ји се бар не ка да ни је за пи тао за што је из вр ше но не -
ко кон крет но кри вич но де ло, на ко ји је на чин учи ње но, ка ква је свр ха ка -
зне или ка кву ка зну за слу жу је од ре ђе но кри вич но де ло или ње гов учи ни -
лац и сл., што је очи гле дан до каз ве ли ког ин те ре са јав но сти за кон крет не
кри вич не по ступ ке, а ка да се ра ди о кри вич ном по ступ ку по све ће ном та -
ко зна чај ном до га ђа ју, као што је то уби ство пред сед ни ка Вла де, он да је
ин те ре со ва ње јав но сти и ви ше стру ко ве ће. За то, из ме ђу оста лог, ове
књи ге, ко је се том те ма ти ком ба ве на је дан озби љан и про ми шљен на чин,
а при том су на пи са не ле пим сти лом, зна чај но до при но си бо љем по гле ду
јав но сти на суд ску по зор ни цу, пре ко ко је је са да „спу ште на за ве са”, што
ни ка ко не зна чи да је „при ча за вр ше на”. Ко нач но, књи ге су пи са не ла га -
ним сти лом за чи та ње, оби лу ју про це сном гра ђом ко ја је из не ше на из ра -
жај ном сна гом аутор ки, та ко да је искре но пре по ру чу је мо сви ма а по себ -
но ко ле га ма, јер се ра ди о ве о ма до брим књи га ма, до број ли те ра ту ри,
ко је не оста вља ју чи та о ца рав но ду шним. 
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Др Не дељ ко Јо ван чевћ
Глав ни и од го вор ни уред ник

Др Је ле на Ђ. Ло пи чић Јан чић: Ста тус ра ње ни ка и бо ле сни ка у
међу на род ном и кри вич ном пра ву

Бе о град, 2012, Му зеј жр та ва ге но ци да, стр. 300.

Не дав но је у из да њу Му зе ја жр та ва ге но ци да из Бе о гра да иза шла из
штам пе књи га др Је ле не Ђ. Ло пи чић Јан чић: Ста тус ра ње ни ка и бо ле сни -
ка у ме ђу на род ном и кри вич ном пра ву. Ре цен зен ти су проф. др Зо ран
Сто ја но вић, проф. др Ми о драг Стар че вић и проф. др Вла дан Јон чић. 

Аутор ка ове књи ге–мо но гра фи је др Је ле на Ђ. Ло пи чић Јан чић, адво -
кат из Бе о гра да, ба ви се про бле ма ти ком ме ђу на род ног кри вич ног пра ва
пет на е стак го ди на и до са да је из те обла сти об ја ви ла че ти ри мо но гра фи -
је, као и два де се так чла на ка у на шој прав ној пе ри о ди ци. 

На ста нак ра то ва и ору жа них су ко ба ве зан је за на ста нак др жа ва и
они по сто је у кон ти ну и те ту од ста рог ве ка па све до да на шњих да на. По -
сле ди це ра то ва и ору жа них су ко ба су увек би ле огром не, ве ли ки број по -
ги ну лих и ра ње них вој ни ка и ци вил ног ста нов ни штва, за тим ра за ра ња
гра до ва, на се ље них ме ста, се ла, при вред них обје ка та и дру ге ин фра -
струк ту ре. У нај ве ћим бро јем слу ча је ва ште те и гу би ци су не на док на ди -
ви, пре све га ка да су у пи та њу људ ски жи во ти. Чи ње ни ца је да су у про -
шла два ве ка до не те мно ге ме ђу на род не кон вен ци је ко је су за бра њи ва ле
ра то ве, или про пи си ва ле пра ви ла во ђе ња ра то ва, као и ње го ву ху ма ни за -
ци ју, пре све га од ре ђи ва њем ка те го ри ја за шти ће них ли ца у ра то ви ма и
ору жа ним су ко би ма. У спре ча ва њу ра то ва и ору жа них су ко ба ни је би ло
мно го успе ха, иако су у то ме уче ство ва ле и Ује ди ње не на ци је и мно ге
дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је, ра то ви на жа лост ни су спре че ни. Ме ђу -
тим, ра то ви и ору жа ни су ко би се на ста вља ју и да нас са кра ћим или ду -
жим па у за ма и све до ци смо ра то ва у ра зним де ло ви ма све та. На жа лост,
у ра то ви ма, од њи хо вих на ста на ка па у кон ти ну и те ту све до да нас, кр ше
се број не ме ђу на род не кон вен ци је и вр ше се ма сов ни и стра вич ни рат ни
зло чи ни.

У ра то ви ма, по ред вој них ли ца, нај ви ше стра да ци вил но ста нов ни -
штво, рат ни за ро бље ни ци, ра ње ни ци и бо ле сни ци. Рат ни зло чи ни у свим
ра то ви ма и ору жа ним су ко би ма нај ви ше су вр ше ни над ци вил ним ста -
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нов ни штвом и, што је и ра зу мљи во, иза зи ва ло је нај ве ће ин те ре со ва ње
нај ши ре јав но сти. Чи ње ни ца је да рат ни зло чи ни ко ји су вр ше ни про тив
ра ње ни ка и бо ле сни ка ни су би ли у цен тру ин те ре со ва ња нај ши ре ме ђу -
на род не јав но сти, сем ка да су у пи та њу не ки број ни и ма сов ни рат ни зло -
чи ни. Об ја шње ње за ово је, ве ро ват но, да је број ра ње ни ка и бо ле сни ка
био знат но ма њи од бро ја вој них ли ца, ци вил ног ста нов ни штва и рат них
за ро бље ни ка.

На ве де на ин те ре со ва ња нај ши ре ме ђу на род не јав но сти има ла су од -
ра за и на на у ку ме ђу на род ног кри вич ног пра ва у свет ским раз ме ра ма,
ко ја ни су до вољ но по све ти ла па жњу про у ча ва њу, са прав ног аспек та,
про бле ма ти ке ста ту са ра ње ни ка и бо ле сни ка у ра ту и ору жа ним су ко би -
ма, као и рат ним зло чи ни ма ко ји су из вр ше ни над њи ма. 

Ра ни ја ју го сло вен ска, као и са да шња срп ска на у ка ме ђу на род ног
кри вич ног пра ва сле ди ла је ино стра ну на у ку ме ђу на род ног кри вич ног
пра ва, та ко да ни она ни је по све ти ла ду жну па жњу про бле ма ти ци ра ње -
ни ка и бо ле сни ка у ра то ви ма и ору жа ним су ко би ма. На и ме, ова про бле -
ма ти ка је об ра ђи ва на код нас до ста су мар но у уџ бе ни ци ма кри вич ног
ма те ри јал ног пра ва, ко мен та ри ма кри вич них за ко ни ка, уџ бе ни ци ма ме -
ђу на род ног јав ног пра ва, за тим у збор ни ци ма ра до ва из кри вич ног или
ме ђу на род ног јав ног пра ва. У на шој прав ној пе ри о ди ци је об ја вље но све -
га де се так чла на ка, рас пра ва, ко мен та ра, ана ли за, при ка за и освр та о
овој ма те ри ји. Об ја вље но је све га де се так суд ских пре су да ко је се од но -
се на рат не зло чи не из вр ше не над ра ње ни ци ма и бо ле сни ци ма и об ја вље -
не су у пет збир ки суд ских пре су да. За тим, у на шој прав ној ли те ра ту ри
не по сто ји ни јед на књи га, мо но гра фи ја или си сте мат ски рад ко ји об ра ђу -
је кри вич но прав ну про бле ма ти ку и ста тус ра ње ни ка и бо ле сни ка. Очи -
глед но је да је ова ма те ри ја у на шој прав ној ли те ра ту ри ре ла тив но ве о ма
ма ло об ра ђе на и за сту пље на, што је за и ста не до вољ но ка да је у пи та њу
јед на зна чај на ма те ри ја у ме ђу на род ном кри вич ном пра ву и у кри вич -
ном пра ву. За то је књи га др Је ле не Ђ. Ло пи чић Јан чић до шла у пра во вре -
ме да се на ша прав нич ка и струч на јав ност упо зна са про бле ма ти ком ра -
ње ни ка и бо ле сни ка у ме ђу на род ном пра ву и у кри вич ном пра ву.

Књи га Ста тус ра ње ни ка и бо ле сни ка у ме ђу на род ном и кри вич ном
пра ву са др жи шест по гла вља.

У пр вом по гла вљу об ра ђен је пре глед исто риј ског раз во ја ме ђу на -
род не и кри вич но прав не за шти те ра ње ни ка и бо ле сни ка од ста рог и
сред њег ве ка па све до са вре ме них да на. Дру го по гла вље са др жи ме ђу на -
род но прав но ре гу ли са ње кри вич но прав не за шти те ра ње ни ка и бо ле сни -
ка у XIX и XX ве ку од Кон вен ци је о по бољ ша њу суд би не вој них ра ње ни -
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ка у вој ска ма у ра ту од 22. ав гу ста 1864. го ди не па све до Же нев ских кон -
вен ци ја из 1949. го ди не и До пун ских про то ко ла I и II из 1977. го ди не.
Тре ће по гла вље са др жи пре глед упо ред ног пра ва кри вич но прав не за -
шти те ра ње ни ка и бо ле сни ка, где је об ра ђе но 29 стра них за ко но дав ста ва
Евро пе, Ази је, Афри ке, Аме ри ке и Аустра ли је. Че твр то по гла вље об ра ђу -
је кри вич но прав ну за шти ту ра ње ни ка и бо ле сни ка у срп ском кри вич ном
пра ву. По пис ко ри шће ња до ма ће и стра не ли те ра ту ре дат је на кра ју
књи ге. 

Од мах да на гла си мо да је ово пр ва и за са да је ди на књи га-мо но гра -
фи ја об ја вље на у срп ској прав ној ли те ра ту ри о про бле ма ти ци ра ње ни ка
и бо ле сни ка у ме ђу на род ном пра ву и кри вич ном пра ву. То је вр ло ко ри -
сна и зна чај на књи га, ко ја је на пи са на по свим са вре ме ним на уч ним
стан дар ди ма ко је зах те ва ју си сте мат ска де ла. На и ме, ма те ри ја ра ње ни -
ка и бо ле сни ка у ме ђу на род ном и кри вич ном пра ву је ве о ма обим на и
ком плек сна и не мо же се об ра ди ти у јед ној књи зи ни ти мо же би ти об у -
хва ће на сва про бле ма ти ка. Чи ње ни ца је да је у овој књи зи об ра ђе на ве -
ћи на нај ва жни јих пи та ња ма кар и су мар но, та ко да чи та лац мо же да до -
би је са зна ња о овој ма те ри ји и про бле ма ти ци, по чев од ста рог ве ка па све
до да на шњих да на. Аутор ка је вр ло склад но и зна лач ки при ме ни ла исто -
риј ско-прав ни ме тод, за тим ком па ра тив но-прав ни ме тод и нај зад по зи -
тив но-прав ни ме тод, та ко да ко ри сник књи ге до би ја пот пу ни ја са зна ја о
овој ма те ри ји на нај ши рем пла ну. Књи га је пи са на вр ло пре глед но, ја -
сним и ра зу мљи вим је зи ком та ко да је мо гу чи та ти и ко ри сни ци ко ји ни -
су прав ни ци. Из по пи са ли те ра ту ре ви дљи во је да је аутор ка ко ри сти ла
сву по сто је ћу до ма ћу ли те ра ту ру, као и ве ли ки број стра не ли те ра ту ре,
ко ја се у ве ћи ни пр ви пут код нас об ја вљу је. 

Тре ба на гла си ти да су рат ни зло чи ни, на жа лост, још увек вр ло ак ту -
ел на те ма и ма те ри ја ка ко у по ли ти ци, та ко и у ме ђу на род ном пра ву и у
кри вич ном пра ву, па за то и сви ко ји се ба ве ме ђу на род ним пра вом и кри -
вич ним пра вом, ка ко у на у ци та ко и у прак си, тре ба да се упо зна ју са
овом ма те ри јом.

Ова књи га ће та ко ђе би ти ко ри сна сви ма ко ји про у ча ва ју или се баве
про бле ма ти ком ра ње ни ка и бо ле сни ка у ме ђу на род ном пра ву и кри вич -
ном пра ву, од на уч ни ка до прак ти ча ра и свих ко ји има ју ин те ре со ва ње за
ову ма те ри ју ко ја је, да не за бо ра ви мо, де це ни ја ма би ла нео бра ђе на и
нео прав да но за по ста вље на. Са свим је из ве сно да ова књи га пред ста вља
пи о нир ски по ду хват из ове ма те ри је и да је то зна ча јан до при нос на шој
на у ци и прак си, сва ка ко и под стрек да се овој обла сти по све ти ве ћа па -
жња, због че га је искре но пре по ру чу је мо.
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