
ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ИЗ ЧЛАНА 438. СТАВ 2. ТАЧКА 1) 

ЗКП – НЕЗАКОНИТ ДОКАЗ 

 

 Признање окривљеног које је саставни део споразума о признању кривичног 

дела нема форму ни карактер исказа у смислу одредаба чл. 85. и 86. ЗКП и стога се не 

може извести као доказ у кривичном поступку против другог окривљеног лица.  

 

Из образложења: 

 

 ''Другостепени суд је, на претресу одржаном пред тим судом, у смислу одредбе 

члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП, извео доказ вршењем увида у записник о рочишту за 

закључење  споразума о признању кривичног дела окривљеног у предмету Вишег суда у 

Новом Саду,  те је из истог утврдио да је окривљени  продавао опојну дрогу кокаин 

другом окривљеном, који је набављену опојну дрогу даље неовлашћено продавао 

купцима, утврдио је количину опојне дроге кокаин, па је оценом овог доказа и његовим 

довођењем у везу са осталим изведеним доказима утврдио да су се у радњама другог 

окривљеног лица стекли сви битни елементи кривичног дела неовлашћена производња и 

стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 1. у вези става 5. КЗ, а како је то 

наведено у образложењу другостепене пресуде. 

 

 Одредбом члана 406. став 1. тачка 5) ЗКП је предвиђено да се, осим у случајевима 

посебно прописаним у овом законику, упознавање са садржином записника о исказима 

сведока, саоптужених или већ осуђених саучесника у кривичном делу, као и записника о 

налазу и мишљењу вештака, може по одлуци већа обавити сходном применом члана 405. 

овог законика, ако је реч о исказу саоптуженог према којем је кривични поступак 

раздвојен или је већ окончан правноснажном осуђујућом пресудом.  

 

 При томе, а у смислу напред цитиране одредбе, под исказом саоптуженог  или већ 

осуђеног саучесника, подразумева се само онај исказ  који је искључиво прибављен  под 

условима  прописаним  у одредбама о доказним радњама и то  у члану 85. и 86. ЗКП о 

саслушању окривљеног и само такав  исказ представља дозвољени доказ.  

 

 Са друге стране, признање окривљеног, као саставни и неопходни део споразума о 

признању кривичног дела између њега и јавног тужиоца, а сагласно одредбама чл. 313-

319. ЗКП, нема ни форму, ни карактер исказа у смислу одредаба ЗКП о испитивању 

окривљеног у истрази и на главном претресу, већ је то воља  тужиоца и окривљеног као 

странака да одређена кривичноправна ствар буде правноснажно решена на одређени 

начин  у погледу којег међу њима  постоји сагласност.  

 

 Стога, по налажењу Врховног касационог суда, а у смислу одредбе члана 406. став 

1. тачка 5) ЗКП није дозвољено упознавање са садржином признања на записнику  о 

рочишту за споразум о признању кривичног дела.  

 

 Врховни касациони суд је имајући у виду све наведено усвојио као основан захтев 

за заштиту законитости браниоца окривљеног и на основу одредбе члана 492. став 1. тачка 



1) ЗКП укинуо правноснажну пресуду Апелационог суда у Новом Саду, те списе предмета 

вратио на поновно одлучивање у смислу разлога изнетих у овој пресуди''.  

 

 (Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Кзз 1433/2016 од 21.12.2016. 

године, утврђена на седници Кривичног одељења 2.12.2019. године) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вж 


