КАКО ИЗГЛЕДА
СУЂЕЊЕ?

Будите спремни за
сведочење

ДОЛАЗАК У СУД
• Понесите позив који сте добили од суда.
• Кад уђете у зграду, на пријавници покажите позив и биће Вам
објашњено како да дођете до суднице.

КО ЈЕ СВЕ У СУДНИЦИ
Поред судског већа, у судници ће бити присутан тужилац као и
окривљени и његов бранилац.

ЗАКЛЕТВА
Пре сведочења суд ће од Вас затражити да положите заклетву
тако што ћете је сами прочитати или дати потврдан одговор након што судија прочита текст заклетве.
„Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем питан, говорити само истину и да ништа од оног што ми је познато нећу
прећутати.“

ТОК СВЕДОЧЕЊА, КО ПОСТАВЉА ПИТАЊА И
КОЈИМ РЕДОСЛЕДОМ
• После општих питања (име, презиме, име родитеља, адреса, итд.)
бићете позвани да кажете све што вам је познато о предмету.
• Потом ће Вам поставити питања ради проверавања, допуне и
разјашњења.
• Најпре Вам питања поставља страна која Вас је предложила за
сведока (тужилаштво или одбрана), а потом супротна страна
као и судско веће.

Пројекат „Имплементација новог Законика о кривичном поступку Републике Србије” финансира Европска унија, а спроводи га конзорцијум предвођен
компанијом Б&С Јуроп (B&S Europe). Директна корисничка институција је Правосудна академија.

Били сте жртва
или сведок
кривичног дела
и потребно
је да о томе
сведочите.
Збуњени сте,
све Вам изгледа
компликовано,
а идеја да
морате пред
суд, делује Вам
застрашујуће.

Ако сте добро
информисани и
припремљени
лакше ћете проћи
кроз поступак
сведочења!

СИТНИЦЕ КОЈЕ ЗНАЧЕ

• Ако су вам потребне наочаре за вид, слободно их користите док
читате заклетву.

• Док сведочите, можете да седите.
• Будите слободни да затражите чашу воде.
• Можете затражити паузу ако Вам је потребна.

АКО ВАС ВРЕЂАЈУ, ПРЕТЕ, НАПАДАЈУ
Окривљени и његов бранилац могу бити присутни током вашег испитивања од стране јавног тужиоца. То је њихово законско право.
Окривљени и његов бранилац ће такође бити присутни и у судници.
Али, ако дође до недоличног понашања ТУЖИЛАЦ И СУД СУ ДУЖНИ
ДА ВАС ЗАШТИТЕ од увреда, претњи и сваког другог напада.

Циљ ове брошуре је да Вам помогне
да боље разумете:
Ова брошура је настала уз подршку Европске уније. Садржај брошуре је искључива одговорност пројекта „Имплементација новог Законика о кривичном поступку Републике Србије“ и ни на који начин не одражава ставове
Европске уније.

• ТОК КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
• ПРАВНЕ ПОЈМОВЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ
• ШТА ПОДРАЗУМЕВА ВАША УЛОГА У
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
• КОЈА СУ ВАША ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

Упознајте се са својим законским правима и обавезама!
УКОЛИКО СТЕ БИЛИ ЖРТВА КРИВИЧНОГ ДЕЛА:
Правни термин који се употребљава да означи Ваш положај у кривичном поступку јесте оштећени. Тужилац и суд су дужни да Вас
упознају са Вашим правима која између осталог укључују право да:
1) поднесете предлог за остваривање имовинскоправног захтева;
2) предлажете доказе који су од важности за поступак;
3) ангажујете пуномоћника из реда адвоката;
4) будете обавештени о одбацивању кривичне пријаве или о одустанку јавног тужиоца од кривичног гоњења и поучени о Вашим
правима након тога;
5) присуствујете суђењу;
6) будете обавештени о исходу поступка и да Вам се достави пресуда.
ВАША ЈЕ ДУЖНОСТ ДА ОБАВЕСТИТЕ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА ИЛИ СУД
О СВАКОЈ ПРОМЕНИ АДРЕСЕ ПРЕБИВАЛИШТА ИЛИ БОРАВИШТА.

ПРЕДЛОГ ОШТЕЋЕНОГ И ПРИВАТНА ТУЖБА
Треба да знате да се нека кривична дела ГОНЕ САМО ПО ПРЕДЛОГУ
ОШТЕЋЕНОГ који се подноси надлежном јавном тужиоцу, ИЛИ ПО
ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ која се подноси суду.
Уколико нисте сигурни у коју групу спада кривично дело којим сте
оштећени, обратите се полицији или тужилаштву и они ће Вам дати
сва потребна обавештења.
Рок за подношење предлога или приватне тужбе је три месеца од
дана када сте сазнали за кривично дело и осумњиченог.
КО ЈЕ СВЕДОК?
Сведок је лице за које је вероватно да ће дати обавештења о кривичном делу, учиниоцу или о другим чињеницама које се утврђују
у поступку.
ДА ЛИ ЖРТВА МОЖЕ БИТИ И СВЕДОК?
Да. Као жртва, то јест, оштећени, можете имати и својство сведока. У
том случају, имате иста права и дужности као и сваки други сведок
у кривичном поступку.
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Редослед корака
ДА ЛИ МОРАТЕ ДА ОДГОВОРИТЕ
НА СВА ПИТАЊА?

КОНТАКТИРА ВАС ПОЛИЦИЈА
а

б

Полиција Вас може
посетити.

Може Вас позвати да
дођете у станицу.

Иако је сведочење Ваша законска обавеза,
можете одбити да одговорите на одређена питања уколико је вероватно да бисте тиме себе
или неко од претходно наведених лица изложили:
• тешкој срамоти
• знатној материјалној штети или
• кривичном гоњењу.
Јавни тужилац је дужан да Вас упозна са овим
Вашим правом.

У оба случаја, полицијски службеник ће Вас
упозорити да нисте дужни да пружите тражена
обавештења осим уколико бисте тиме учинили
кривично дело.
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Следи ПОЗИВ ОД СТРАНЕ
ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
ДУЖНИ СТЕ ДА СЕ ОДАЗОВЕТЕ ПОЗИВУ
И ДА ДАТЕ ИСКАЗ
Уколико се не одазовете позиву или одбијете да
дате исказ можете бити новчано кажњени.
Дужни сте да кажете све што знате
и да говорите истину.
Давање лажног исказа представља кривично
дела и јавни тужилац ће Вас на то упозорити.

ИЗУЗЕЦИ
Нисте дужни да сведочите уколико је окривљени:
1) Л
 ице са којим живите у брачној, ванбрачној или
другој трајној заједници живота;
2) Ваш сродник по крви у правој линији, у побочној
линији до трећег степена закључно, као и сродник по тазбини до другог степена закључно;
3) Ваш усвојеник или усвојитељ.
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ПОЗИВАЊЕ ОД СТРАНЕ СУДА
И ДОЛАЗАК У СУД
Током суђења, добићете позив од стране суда
да дођете на главни претрес и поново дате
свој исказ.
ВАША ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСТАЈУ ИСТЕ У ОВОЈ
ФАЗИ ПОСТУПКА.
ДУЖНИ СТЕ ДА СЕ ОДАЗОВЕТЕ ПОЗИВУ СУДА И
ДА СВЕДОЧИТЕ!

О сваком насиљу или озбиљној претњи која Вам
је упућена као оштећеном или сведоку у току
кривичног поступка обавестите полицију, јавног
тужиоца или суд.
Они ће Вам пружити одговарајућу заштиту.

