
  

  

СУЂЕЊЕ У ОДСУСТВУ 

У СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ 

  

  

                        Окривљеном који није претходно саслушан, може се у 

скраћеном поступку судити у одсуству, уколико су испуњени услови из 

члана 304.став 2. ЗКП. 

  

Из образложења: 

                        

                        „Наиме, одредбе које регулишу скраћени поступак уведене су 

са циљем да поступак буде једноставнији и бржи. У том циљу, одредбом члана 

445. став 3. ЗКП предвиђено је да се главни претрес у скраћеном поступку 

може одржати без присуства окривљеног који је уредно позван или му се позив 

није могао уручити због непријављивања суду промене адресе или боравишта, 

под условом да његово присуство није нужно и да је пре тога био саслушан. 

  

                        Сасвим другачија од претходне је процесна ситуација када се, 

под условима одређеним законом, окривљеном може судити у одсуству – ако је 

у бекству или иначе није достижан државним органима а постоје нарочито 

важни разлози да му се суди иако је одсутан (члан 304. ЗКП), а управо таква 

процесна ситуација постоји у конкретном предмету. 

  

                        Таква процесна ситуација, међутим, није предвиђена 

одредбама Законика о кривичном поступку о скраћеном поступку, али је 

одредбом члана 433. став 1. ЗКП предвиђено да се у поступку за кривична дела 

за која је као главна казна прописана новчана казна или затвор до три године 

примењују одредбе члана 434. до 448. ЗКП, а уколико у тим одредбама није 

нешто посебно прописано примењиваће се сходно остале одредбе Законика о 

кривичном поступку. 



  

                        Сходно наведеном, у конкретном случају, морала је бити 

примењена одредба члана 304. ЗКП, јер би у супротном,  ускраћивање суђења 

без присуства окривљеног који претходно није саслушан, значило прећутну 

дозволу за наступање застарелости, а претња застарелости представља важан 

разлог, у смислу одредбе члана 304. ЗКП, за суђење окривљеном у његовом 

одсуству. 

  

                        Према томе, окривљеном који није претходно саслушан, може 

се у скраћеном поступку судити у одсуству, уколико су испуњени услови из 

члана 304.став 2. ЗКП.“ 

  

  

(Сентенца из пресуда Врховног касационог суда Кзз. 12/10 од 14.04.2010. 

године, утврђена на седници Кривичног одељења 25.06.2010. године) 


