Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
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Докторске академске студије
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Кривично процесно право
Проф. др Војислав Ђурђић
Проф. др Саша Кнежевић

Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
12
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Садржај предмета

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Циљ предмета је развијање научних сазнања, способности и
академских вештина у процесу истраживања у области кривичног
процесног права, развијање аналитичког размишљања
упоређивањем теоријских ставова и могућности њихове примене
у реалном правном и политичком окружењу, овладавање
научним методама у изучавању релевантне литературе, правних
извора, историјске и друге истраживачке грађе, у складу са
савременим правцима кривичног процесног права као научне
дисциплине.
Очекује се да савладавањем програма студент стекне потребна
знања, вештине, способности и компетенције да: (1) анализира
принципе и установе кривичног процесног права и понуди
критичке и аналитичке одговоре везане за кривично процесно
законодавство; (2) компетентно и научно аргументовано
дискутује, истражује и презентује резултате свог научног рада на
научним конференцијама и објављује их у научним часописима;
(3) самостално решава практичне и теоријске проблеме кривичне
процедуре и доприноси развоју научне мисли у области
кривичног процесног права; (4) прати савремена достигнућа у
процесној науци и струци и стечена знања примени у пракси,
посебно у остваривању основних принципа правне државе.

Теоријска
настава

Дефинисање кривичног процесног права, кривичног поступка и
предмета кривичног поступка; начела кривичног процесног
права; начело правичног поступка; кривичнопроцесни субјекти;
кривични суд; независност суда и судија; кривичнопроцесне
странке; овлашћени тужилац и организовање кривичне тужбе;
оштећени; ресторативна правда; окривљени; право на правично
суђење; право на одбрану; претпоставка невиности;
кривичнопроцесне радње; процесне радње доказивања;
незаконити докази; процесноправни значај и дејство признања
окривљеног; процесне радње одлучивања; радње процесне
принуде; међународни и европски стандарди заштите личне
слободе; форме кривичног поступка; адверзијални елементи у
континенталном типу кривичног поступка; редовни кривични
поступак; претходни кривични поступак; главни поступак;
поступак по правним лековима; посебни кривични поступци;
диверзионе форме процедуре.

Практична настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истражива-чки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања
Вежбе ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
5
1
Методе
извођења
наставе

•
•
•
•
•

предавања,
анализа судских одлука
јавна одбрана семинарских радова,
часови семинара на актуелне теме,
индивидуалне консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена Завршни испит
поена
активност у току
5
писмени испит
предавања
практична настава
10
усмени испит
50
истраживање праксе
15
семинари
15
есеј
5
Одабране теме
1.
1. Савремени
кривични поступак
2. Предмет кривичног
поступка
3. Начело правичног
поступка
4. Начело легалитета и
опртунитета
кривичног гоњења
5. Начело
непосредности
и
начело
контрадикторности
6. Начело
заштите
личне слободе
7. Организација
и

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

уређење кривичног
правосуђа
Независност суда и
судија
Кривичнопроцесне
странке
Организовање
кривичне тужбе
Заштита оштећеног
у
кривичном
поступку
Ресторативна
правда и кривични
поступак
Положај
окривљеног
у
кривичном поступку
Право на правично
суђење
Претпоставка
невиности
Право на одбрану
Обавезна стручна
одбрана
Положај браниоца у
кривичном поступку
Форма
и
врсте
процесних радњи
Примена
научних
достигнућа
у
поступку
доказивања
Конвалидација
правно неваљаних
доказа
Процесноправни
значај
признања
окривњеног
Судске одлуке
Радње
процесне
принуде
Међународни
и
европски стандарди
заштите
личне
слободе
Сврха и основи за
одређивање
притвора

27. Трајање притвора
28. Адверзијални
и
континентални тип
кривичног поступка
29. Форме
кривичног
поступка
30. Општа
форма
кривичног поступка
31. Стадијум
претходног
кривичног поступка
32. Тужилачка истрага –
тенденција
у
упоредном праву
33. Судска
контрола
оптужбе
34. Споразум
о
признању кривице
35. Ток
главног
претреса
у
савременом
кривичном поступку
36. Адверзијални
елементи у поступку
доказивања
на
главном претресу
37. Систем
правних
лекова
38. Правна сигурност и
начело ne bis i idem
39. Упрошћавање
процесних форми
кривичне
процедуре
40. Пресуђење
без
главног претреса
41. Диверзионе форме и
кривични поступак

