Mjere osiguranja prisutnosti
okrivljenika i druge mjere
opreza
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Glava IX.
MJERE OSIGURANJA NAZOČNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE
MJERE OPREZA
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

1. Zajedničke odredbe
2. Poziv
3. Dovođenje
4. Mjere opreza
5. Jamstvo
6. Uhićenje
7. Zadržavanje
8. Općenite odredbe o pritvoru
9. Osnove za određivanje pritvora
10. Rješenje o određivanju pritvora
11. Sudbena vlast nadležna za određivanje i ukidanje pritvora
12. Trajanje pritvora
13. Žalba protiv rješenja o određivanju, ukidanju ili produljenju pritvora
14. Izvršenje pritvora i postupanje s pritvorenicima
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Glava IX.
MJERE OSIGURANJA PRISUTNOSTI OKRIVLJENIKA I DRUGE
MJERE OPREZA
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1. Zajednička odredba
2. Poziv okrivljeniku
3. Dovođenje
4. Mjere opreza
5. Jamstvo
6. Uhićenje
7. Pritvor
8. Kućni zatvor
9. Istražni zatvor
a) Opće odredbe o istražnom zatvoru
b) Osnove za određivanje istražnog zatvora
c) Rješenje o određivanju i produljenju istražnog zatvora
d) Ukidanje istražnog zatvora i opoziv rješenja o istražnom zatvoru
e) Sudbena vlast nadležna za određivanje, produljenje i ukidanje istražnog zatvora
f) Ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru
g) Trajanje istražnog zatvora
h) Žalba protiv rješenja o određivanju, ukidanju ili produljenju istražnog zatvora
i) Izvršenje istražnog zatvora i postupanje sa zatvorenicima
j) Očevidnik istražnog zatvora
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1. zajednička odredba ( čl. 95.),
2. poziv okrivljeniku ( čl. 96.),
3. dovođenje (čl. 97.),
4. mjere opreza ( čl. 98. – 101.),
5. jamstvo ( čl. 102. – 105),
6. uhićenje ( čl. 106. – 111),
7. pritvor ( čl. 112. – 118.),
8. kućni zatvor ( čl. 119. – 121.) i
9. istražni zatvor( čl. 122. – 144.).
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Zajednička odredba (čl. 95.) ili načelo
razmjernosti
zUstav RH u čl. 16. st. 2. normira
ustavnopravno načelo razmjernosti,
propisujući da: „Svako ograničenje
slobode ili prava mora biti razmjerno
naravi potrebe za ograničenjem u svakom
pojedinom slučaju.”
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z sud i druga državna tijela pri odlučivanju o mjerama
osiguranja prisutnosti okrivljenika i drugim mjerama
opreza po službenoj dužnosti moraju paziti da se ne
primjenjuje teža mjera ako se ista svrha može postići
blažom mjerom, te su po službenoj dužnosti obvezni
ukinuti određenu mjeru ili ju zamijeniti blažom mjerom
kad prestanu zakonski uvjeti za njihovu primjenu, ili kad
nastupe uvjeti da se ista svrha može postići blažom
mjerom.
z okrivljenik ima pravo zahtijevati da se o njegovom
uhićenju ili određivanju pritvora ili istražnog zatvora
obavijesti obitelj ili druga bliska osoba sukladno čl. 7.
stavak 2. točka 4.).
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Poziv okrivljeniku ( čl. 96.)
zPrisutnost okrivljenika pri obavljanju radnji
u kaznenom postupku osigurava se
njegovim pozivanjem. Poziv okrivljeniku
upućuje se prema čl. 175. ZKP-a.
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Dovođenje ( čl. 97.)
z ZKP normira dovođenje sa nalogom i dovođenje bez
naloga.
z Nalog za dovođenje izdaje sud, ali iznimno državni
odvjetnik ili policija.
z Dovedbeni nalog izdaje sud: ako je doneseno rješenje o
istražnom zatvoru; ako uredno pozvani okrivljenik ne
dođe, a svoj izostanak ne opravda; ako se nije mogla
obaviti uredna dostava poziva, a iz okolnosti očito
proizlazi da okrivljenik izbjegava primiti poziv, te u
slučaju da je potrebno dovesti okrivljenika na ročište za
odlučivanje o istražnom zatvoru osim ako je nedostupan
ili je raspravno nesposoban.
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z Državni odvjetnik ili policija izdaju dovedbeni
nalog tijekom provođenja izvida kaznenih djela.
z Prema čl. 208. st. 3. policija uz prethodnu
obavijest državnom odvjetniku, može prisilno
dovesti osumnjičenik koji se nije odazvao pozivu
kad je u pozivu bio na to upozoren ili iz okolnosti
očito proizlazi da odbija primitak poziva.
z Osoba koja se odazvala pozivu ili je bila prisilno
dovedena, a odbije dati obavijesti, ne može se
ponovno pozivati zbog istog razloga.
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z O izdavanju dovedbenog naloga sud mora
donijeti odluku u roku od dvanaest sati od
primitka zahtjeva. Sam dovedbeni nalog izdaje
se u pisanom obliku.
z Dovedbeni nalog izvršava policija, na način da
policijski službenik kojem je povjereno izvršenje
naloga, predaje nalog okrivljeniku i poziva ga da
pođe s njim. Ako okrivljenik to odbije, dovest će
se prisilno.
10

Policija bez dovedbenog nalog može dovesti osobe u
službene prostorije u dva slučaja:
1. okrivljenika kojem treba uručiti poziv, a sud ili državno
odvjetništvo su zahtijevali njihov pronalazak jer im je
adresa nepoznata. O predaji poziva sastavlja se
službena zabilješka s naznakom vremena dovođenja
osobe, predaje poziva ili razloga odbijanja primitka te
vremena napuštanja službenih prostorija.
2. radi provjere prebivališta, boravišta, ili drugih razloga
važnih za uspješno vođenje postupka, može se dovesti
okrivljenika protiv kojeg je određeno jamstvo. Dovedeni
okrivljenik može se zadržati do šest sati.
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Mjere opreza ( čl. 98. – 101.)
zMjere opreza određuje sud ili državni
odvjetnik.
zMjere opreza se određuju kao zamjena za
istražni zatvor, s ocjenjuje se da će se ista
svrha ostvariti mjerama opreza.
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z zabranu napuštanja boravišta,
(određuje se mjesto u kojem okrivljenik mora boraviti dok traje mjera
opreza i granice izvan kojih se ne smije udaljavati) .
z zabranu posjećivanja određenog mjesta ili područja,
(određuje se mjesto ili područje te udaljenost ispod koje im se
okrivljenik ne smije približiti)
z obvezu redovitog javljanja određenoj osobi ili državnom tijelu,
(određuje se službena osoba kojoj se okrivljenik mora javljati, rok u
kojemu se mora javljati i način vođenja evidencije o javljanju
okrivljenika).
z zabranu približavanja određenoj osobi,
(određuje se razdaljinu ispod koje se okrivljenik ne smije približiti
određenoj osobi).
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z zabranu uspostavljanja ili održavanja veze s određenom osobom,
(zabranjuje se uspostavljanje ili održavanje izravne ili neizravne veze s
određenom osobom).
z zabranu obavljanja određene poslovne aktivnosti,
(detaljno se određuje vrsta i predmet poslovne aktivnosti a može
obuhvatiti i zakonitu profesionalnu djelatnost ako se postupak vodi
zbog kaznenog djela počinjenog u okviru te djelatnosti ( čl. 98. st.
3.).
z privremeno oduzimanje putne i druge isprave za prijelaz državne
granice
( oduzima se isprava za prelazak državne granice i navode osobni
podatci, tijelo koje je izdalo ispravu, broj i datum izdavanja).
z privremeno oduzimanje dozvole za upravljanje motornim vozilom
( oduzima se dozvola i navode se podaci o toj dozvoli i osobi: osobni
podaci, tijelo koje je izdalo dozvolu, broj, datum, vrsta vozila i
drugo). (čl. 98. st. 2. i čl. 99.)
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Izricanjem mjera opreza ne može se ograničiti:
z pravo okrivljenika na vlastiti stan te pravo na
nesmetane veze s ukućanima, bračnim ili
izvanbračnim drugom, roditeljima, djecom,
posvojenikom ili posvojiteljem, osim ako se
postupak vodi zbog kaznenog djela počinjenog
na štetu neke od tih osoba.
z pravo okrivljenika na nesmetano općenje s
braniteljem (čl. 98. st. 2. i 4.).
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z Prije započinjanja kaznenog postupka mjere opreza određuje i ukida
državni odvjetnik.
z Tijekom istrage te mjere određuje sudac istrage.
z Nakon podizanja optužnice pa do pravomoćnosti presude, mjere određuje
sud pred kojim se vodi postupak ( čl. 98. st. 5.).
z Mjere opreza mogu trajati dok za to postoji potreba, a najdulje do
pravomoćnosti presude.
z Trajanje mjera opreza nije ograničeno rokovima trajanja istražnog zatvora.
Svaka dva mjeseca sudac istrage, odnosno sud koji vodi postupak, ispitat
će po službenoj dužnosti postoji li još potreba za mjerom opreza te je
rješenjem produljiti ili ukinuti ako više nije potrebna.
z Mjera se mora ukinuti i prije proteka roka od dva mjeseca ako je za nju
prestala potreba ili ako više nema zakonskih uvjeta za njezinu primjenu.
z Protiv rješenja kojim se određuje, produljuje ili ukida mjera opreza stranke
mogu izjaviti žalbu, koja ne zadržava izvršenje mjere. (čl. 98. st. 6. i 7.).
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Policija izvršava mjere opreza koje je odredio sud ili državni
odvjetnik i to:
z zabrane napuštanja boravišta,
z zabrane posjećivanja određenog mjesta ili područja,
z zabrane približavanja određenoj osobi
z zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s određenom
osobom,
z privremenog oduzimanja putne i druge isprave za
prijelaz državne granice,
z privremenog oduzimanja dozvole za upravljanje
motornim vozilom.(čl. 100. st. 2.)
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Jamstvo ( čl. 102. – 105.)
Istražni zatvor određuje se kad postoji osnovana sumnja da je
određena osoba počinila kazneno djelo ( opći uvjet) i ako postoji
jedan od slijedećih posebnih uvjeta:
- osoba je u bijegu ili osobite okolnosti upućuju na opasnost da će
pobjeći (krije se, ne može se utvrditi njezina istovjetnost i slično):
- osobite okolnosti upućuju na opasnost da će uništiti, sakriti,
izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak
ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, vještake,
sudionike ili prikrivače;
- osobite okolnosti upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo
ili da će dovršiti pokušano kazneno djelo, ili da će počiniti teže
kazneno djelo za koje je prema zakonu moguće izreći kaznu zatvora
od pet godina ili težu kaznu, kojim prijeti (čl. 123. stavku 1. točka 1.
do 3.) ( čl. 102. st. 1.).
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Tako određeni istražni zatvor može se
ukinuti kad okrivljenik ili tko drugi za njega
dade jamstvo, a sam okrivljenik obeća da
se neće kriti i da bez odobrenja neće
napustiti svoje boravište, da neće ometati
kazneni postupak i da neće počiniti novo
kazneno djelo.
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Jamstvo uvijek glasi na svotu novca koja se
određuje s obzirom na:
- težinu kaznenog djela,
- osobne okolnosti te
- imovno stanje okrivljenika,
a određuje se u rješenju o određivanju
istražnog zatvora, sa visinom jamstva koje
ima zamijeniti istražni zatvor.
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Sud ne mora automatski, kad su ispunjeni
uvjeti iz čl. 123. stavka 1. točka 1. – 3.,
zamijeniti istražni zatvor jamstvom, ali
mora navesti okolnosti zbog kojih nalazi
da je isključena zamjena istražnog zatvora
jamstvom ( čl. 102. st. 3.).
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z Visina jamčevine može se izmijeniti rješenjem ako to
opravdavaju naknadno utvrđene okolnosti to jest utvrdi
se da je okrivljenik prikrio prave okolnosti odlučne za
odmjeravanje jamčevine.
z Kad se utvrdi postojanje razloga za istražni zatvor
različitih od onih zbog kojih je bio određen istražni zatvor
koji je zamijenjen jamstvom, a visina danog jamstva nije
primjerena novim okolnostima, protiv okrivljenika će se
odrediti istražni zatvor, a nakon zatvaranja okrivljenika,
jamstvo se ukida.
z Jamstvo se ukida i kad kazneni postupak pravomoćno
završi rješenjem o obustavi postupka ili presudom a ako
je presudom izrečena kazna zatvora, jamstvo se ukida
kad osuđenik stupi na izdržavanje kazne ( čl. 105.).
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zPolicija nadzire postupa li okrivljenik u
skladu s uvjetima određenima rješenjem o
jamstvu. O okolnostima koje upućuju na
mogućnost okrivljenikovog kršenja uvjeta
jamstva policija odmah obavještava sud (
čl. 104.)
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Uhićenje ( čl. 106. – 111.)
z Policija je ovlaštena uhititi osobe sa nalogom i bez
naloga.
sa nalogom je ovlaštena uhititi osobu protiv koje izvršava
dovedbeni nalog te rješenje o pritvoru ili istražnom
zatvoru,
a bez naloga osobu u dva slučaja i to:
1. osobu za koju postoje osnove sumnje da je počinila
kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti,
za koje je propisana kazna zatvora tri ili više godina,
kad postoji neki od razloga za određivanje istražnog
zatvora
2. osobu zatečenu u kaznenom djelu za koje se progoni
po službenoj dužnosti (čl. 107.).
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Prilikom uhićenja, uhićena osoba se mora odmah upoznati
s razlozima uhićenja te mora biti:
1. na njoj razumljiv način obaviještena o razlozima
uhićenja;
2. poučena da nije dužna iskazivati;
3. poučena da ima pravo na stručnu pomoć branitelja
kojega može sama izabrati te
3. poučena da će nadležno tijelo na njezin zahtjev, o
uhićenju izvijestiti njezinu obitelj ili drugu osobu koju ona
odredi.
Davanje pouka se može odgoditi ako se radi o okolnostima
koje su takve da nije nikako moguće pouke dati
uhićeniku.
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Uhićenje na temelju dovedbenog naloga se
provodi tako da se nalog mora pročitati i
uručiti uhićeniku prilikom oduzimanja
slobode, osim ako to s obzirom na
okolnosti uhićenja nije nikako moguće.
Prilikom uhićenja smije se upotrijebiti samo
ona sila na koju policiju ovlašćuje posebni
zakon.
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O uhićenju policija obvezna odmah
obavijestiti:
1) osobu koju je uhićenik sukladno čl. 7.
stavka 2. točka 4. odredio, osim ako se
uhićenik tome protivi, te
2) nadležno tijelo socijalne skrbi ako je
potrebno poduzeti mjere za zbrinjavanje
djece i drugih članova obitelji uhićenika o
kojima se on brine ( čl. 108.).
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Pritvorski nadzornik
z je policijski službenik koji prema odredbama ZKP brine o
cjelokupnom postupku zadržavanja uhićenika u policiji.
Policijski službenik koji je proveo uhićenje mora uhićenika u
propisanom roku dovesti u pritvorsku policijsku jedinicu određenu
posebnim zakonom i predati pritvorskom nadzorniku ili ga pustiti na
slobodu. Zakašnjenje se mora posebno obrazložiti.
Rok u kojem uhićenik mora biti doveden u pritvorsku policijsku jedinicu
i predan pritvorskom nadzorniku ili pušten na slobodu, teče od
trenutka uhićenja, a iznosi:
1) dvanaest sati, ako je osoba uhićena na području policijske uprave
kojoj se dovodi,
2) dvadeset i četiri sata, ako je osoba uhićena izvan područja policijske
uprave kojoj se dovodi( čl. 109. st. 1.).
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Policijski nadzornik ima slijedeće obveze i ovlasti:
1. prihvaća dovedenog uhićenika
2. sastavlja zapisnik o prihvatu uhićenika i uhićenju u koji unosi
osobne podatke uhićenika i to: ime i prezime, nadimak ako ga ima,
ime i prezime roditelja, djevojačko obiteljsko ime majke, gdje je
rođen, gdje stanuje, dan, mjesec i godinu rođenja, koje je
narodnosti i čiji je državljanin, zanimanje, zvanje, zaposlenost i koje
je škole završio, osobni identifikacijski broj, obiteljske prilike, ima li
vojni čin, je li odlikovan, kakva je imovna stanja, je li, kad i zašto
osuđivan, je li i kad izrečenu kaznu izdržao, vodi li se protiv njega
postupak za drugo kazneno djelo, a ako je maloljetan, tko mu je
zakonski zastupnik ( čl. 109. st. 2. i čl. 272. st. 1.).
3. odmah čim je provedeno uhićenje, podaci o uhićeniku, trenutku i
razlozima uhićenja se unose u evidenciju uhićenih osoba u
Informacijskom sustavu ministarstva nadležnog za unutarnje
poslove ( čl. 109. st. 3.).
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4. odmah po prijemu uhićenika, obavještava državnog
odvjetnika te obavijest unosi u pritvorski zapisnik
uhićenika. Uhićenik se mora odmah pustiti na slobodu
ako to naloži državni odvjetnik.
Ako protiv uhićenika nije određen pritvor ili istražni zatvor:
1. u roku od 20 sati od uhićenja ako je osoba uhićena na
području policijske uprave kojoj se dovodi,
2. odnosno 32 sata od trenutka uhićenja ako je osoba
uhićena izvan područja policijske uprave kojoj se
dovodi, pritvorski nadzornik mora po isteku roka, pustiti
uhićenika na slobodu i o tome obavijestiti višeg
državnog odvjetnika.
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5. sastavlja posebni zapisnik o prijemu
predmeta koji služe kao dokaz kao i
drugih predmeta te zapisnik i predmete
predaje državnom odvjetniku posebno
pazeći da se predmeti ne unište ili ne
ugrozi njihova uporaba u dokaznom
postupku.
Primjerak zapisnika predaje i policijskom
službeniku koji je doveo uhićenika.
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6. nalaže pretragu uhićenika prilikom njegova dovođenja u pritvorsku
policijsku jedinicu. Prema potrebi naložit će i liječnički pregled
uhićenika.
Predmeti i tragovi koji bi mogli poslužiti kao dokaz ili koji mogu poslužiti
za ugrožavanje sigurnosti ili ugrožavanje tijeka postupka,
privremeno se oduzimaju uz potvrdu ( čl. 110.).
7. upozorava uhićenika na njegova prava iz čl.7. stavka 2. (Osoba
uhićena pod sumnjom da je počinila kazneno djelo mora biti
odmah:na njoj razumljiv način obaviještena o razlozima uhićenja,
poučena da nije dužna iskazivati, poučena da ima pravo na
stručnu pomoć branitelja kojega može sama izabrati, poučena da
će nadležno tijelo na njezin zahtjev o uhićenju izvijestiti njezinu
obitelj ili drugu osobu koju ona odredi.)
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8. uhićeniku koji je strani državljanin priopćava da ima pravo na
komunikaciju s konzularnim predstavnikom svoje države.
Ako je uhićenik strani državljanin, a Republika Hrvatska s njegovom
državom ima međunarodni ugovor prema kojem je propisano
uzajamno obavještavanje o uhićenju, odmah će se obavijestiti
nadležno tijelo strane države, osim ako je uhićenik izbjeglica iz
rasnih, nacionalnih, političkih ili vjerskih razloga, ili ako traži
politički azil i protivi se takvom obavještavanju.
9. u pritvorski zapisnik unosi zabilješku o poukama koje su uhićeniku
priopćene te o njegovim zahtjevima u skladu s istim. Zabilješke
potpisuje i uhićenik ( čl. 111.).
Ministar nadležan za unutarnje poslove mora donijeti propise o prijamu
i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom u pritvorskoj policijskoj
jedinici.

33

Pritvor ( čl. 112. – 118.)
Pritvor može odrediti državni odvjetnik i
sudac istrage.
Državni odvjetnik određuje pritvor u trajanju
do četrdeset i osam sati od trenutka
uhićenja, pisanim i obrazloženim
rješenjem.
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Pritvor se određuje protiv uhićenika kad su kumulativno ispunjeni slijedeći
uvjeti:

1. da postoje osnove sumnje da je uhićenik počinio kazneno djelo za koje se
kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti za koje je propisana kazna
zatvora od tri godine ili teža kazna,
2. postoji neki od razloga za istražni zatvor (počinitelj je u bijegu ili osobite
okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći, krije se, ne može se utvrditi
njezina istovjetnost i slično; osobite okolnosti upućuju na opasnost da će
uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni
postupak ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke,
vještake, sudionike ili prikrivače; osobite okolnosti upućuju na opasnost da
će ponoviti kazneno djelo ili da će dovršiti pokušano kazneno djelo, ili da će
počiniti teže kazneno djelo za koje je prema zakonu moguće izreći kaznu
zatvora od pet godina ili težu kaznu, kojim prijeti, i kad je istražni zatvor
nužan zbog posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela za koje je
propisana kazna dugotrajnog zatvora)
3. pritvor je potreban radi utvrđivanja istovjetnosti, provjere alibija te prikupljanja
podataka o dokazima.
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zSudac istrage, na prijedlog državnog
odvjetnika, može obrazloženim rješenjem
produljiti pritvor za daljnjih četrdeset i
osam sati ako je to neophodno radi
prikupljanja dokaza o kaznenom djelu za
koje propisana kazna zatvora iznad
dvanaest godina.
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Protiv rješenja o određivanju i produljenju pritvora
dozvoljena je žalba o kojoj odlučuje sudac
istrage odnosno sudsko vijeće, ovisno o tome
tko je pritvor odredio. Žalba se može izjaviti na
zapisnik i ne zadržava izvršenje rješenja.
Rokovi za žalbu su šest sati a rokovi za odluku o
žalbi protiv odluke državnog odvjetnika osam
odnosno dvanaest sati protiv odluke suca
istrage ( čl. 112.).
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Pritvor se mora ukinuti i pritvorenik se mora odmah
pustiti na slobodu ako su prestali razlozi zbog
kojih je pritvor bio određen. Pritvorenik će se
odmah pustiti na slobodu ako je pritvor ukinut
( čl. 113. st. 2.).
Podatke o pritvoreniku, vremenu, razlozima i
trajanju pritvaranja, pritvorski nadzornik unosi u
evidenciju pritvorenih osoba, koja se vodi u
Informacijskom sustavu ministarstva nadležnog
za unutarnje poslove.
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Pritvorenik ima pravo

z slobodno,
z neometano
z i bez nadzora razgovarati s braniteljem,
osim u slučaju iz čl. 75. st. 2. i čl. 76. st. 2.
( kad je državni odvjetnik rješenjem naložio da se razgovor/i između
uhićenika i branitelja nadziru o čemu prije početka razgovora,
mora dostavom rješenja, obavijestiti uhićenika i branitelja.)
Razgovor se može prekinuti ako:
1. uhićenik narušava sigurnost i red,
2. je usmjeren na počinjenje kaznenih djela prikrivanja (članak 236. i
279. Kaznenog zakona), ili pomoći počinitelju nakon počinjenja
kaznenog djela (članak 301. Kaznenog zakona), i
3. je usmjeren na ometanje kaznenog postupka utjecajem na svjedoke,
vještake, sudionike ili prikrivače ( čl. 75. st. 2.)
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Na prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može odlučiti da se pisma,
poruke i razgovori okrivljenika i branitelja nadziru:

1) u postupku za sljedeća kaznena djela iz Kaznenog zakona: ubojstva
(članak 90.), teškog ubojstva (članak 91.), otmice (članak 125.),
ubojstva najviših državnih dužnosnika (članak 138.), otmice najviših
državnih dužnosnika (članak 139.), protudržavnog terorizma (članak
141.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim
pravom (Glava XIII.), krivotvorenja novca (članak 274.) i prikrivanja
protuzakonito dobivenog novca (članak 279.),
2) u postupku za kaznena djela za koja postoje osnove sumnje da ih je
počinila grupa ljudi ili zločinačka organizacija ako postoji vjerojatnost
da bi razgovor okrivljenika s braniteljem doveo do prikrivanja
kaznenih djela, pomoći počiniteljima nakon kaznenog djela ili ako u
pogledu okrivljenika postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da
će ponoviti kazneno djelo, dovršiti pokušano kazneno djelo ili
počiniti teže kazneno djelo kojim prijeti ( čl. 76. st. 2.) (čl. 114.).
Odluka se mora prije provedbe dostaviti branitelju i okrivljenik i
najduže može trajati dva mjeseca.
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“Preventivni pritvor”
Po nalogu državnog odvjetnika policija mora pritvorenika
kod kojeg postoje razlozi za određivanje istražnog
zatvora prije isteka roka za pritvor, dovesti sucu istrage
radi održavanja ročišta za određivanje istražnog zatvora
ili puštanja na slobodu.
Pritvorski nadzornik prethodno dostavlja pritvorski zapisnik
državnom odvjetniku. Državni odvjetnik mora biti
prisutan na tom ročištu.
Na temelju naloga suca istrage pritvorenik se zadržava u
pritvoru do održavanja ročišta za odlučivanje o istražnom
zatvoru, a najdulje dvanaest sati.
Ako protiv pritvorenika nije u roku od 12 sati, rješenjem
suca istrage određen istražni zatvor, istekom tog roka
pritvorenik se mora pustiti na slobodu.
41

Kućni zatvor (čl. 119. – 121.)
zKućni zatvor je u odnosu na dosadašnji
ZKP izdvojen u zasebnu cjelinu i određuje
se kad postoje okolnosti temeljem kojih se
može odrediti istražni zatvor ( osim kad
okrivljenik koji je uredno pozvan izbjegava
doći na raspravu) a sud procjenjuje da se
svrha određivanja istražnog zatvora može
postići zabranom okrivljeniku da se
udaljuje iz doma.
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Prije određivanja kućnog zatvora od
punoljetnih osoba koje borave u domu
okrivljenika mora se zatražiti pisana
suglasnost o primjeni tehničkih sredstava
nadzora kojima se osigurava provođenje
zatvora.
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z Osobi koja je u kućnom zatvoru, iznimno sud može
odobriti da se za određeno vrijeme udalji iz doma ako je
to neophodno potrebno radi liječenja osobe, ili to nalažu
posebne okolnosti uslijed kojih bi mogle nastupiti teške
posljedice po život, zdravlje ili imovinu ( čl. 119.).
z Provedbu kućnog zatvora nadzire pravosudna policija na
čijem području se on izvršava.
z Ako se osoba koja je u kućnom zatvoru udalji iz doma
protivno zabrani suda, ili na drugi način ometa
provođenje kućnog zatvora, određuje se istražni zatvor,
o čemu se ista mora upozoriti u rješenju o određivanju
kućnog zatvora.
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Istražni zatvor (čl. 122. – 144.)
z ZKP određuje da se čim prestanu razlozi zbog kojih je istražni zatvor
određen, on mora ukinuti i zatvorenika se mora pustiti na slobodu (
čl. 122. st. 1.).
z Pri normiranju istražnog zatvora ZKP posebno navodi da se pri
njegovom odlučivanju, posebno o njegovu trajanju, mora voditi
računa o razmjeru između težine počinjenog kaznenog djela, kazne
koja se, prema podacima kojima raspolaže sud, može očekivati u
postupku i potrebe određivanja i trajanja istražnog zatvora.
z Protiv trudne žene, osobe s tjelesnim nedostacima koje joj
onemogućuju ili bitno otežavaju kretanje te osobe koja je navršila 70
godina života, istražni zatvor se, može iznimno odrediti.
z Sva tijela koja postupaju u predmetu u kojem je određen istražni
zatvor moraju postupati osobito žurno( čl. 11. st. 2. i čl. 122. st. 3.).
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Pritvorski razlozi navedeni su kroz opće i posebne
osnove za određivanje istražnog zatvora.
Opća i temeljna, prethodna pretpostavka,
odnosno uvjet odnosi se na postojanje
osnovane sumnje da je određena osoba
počinila kazneno djelo.
Posebne pretpostavke odnosno razlozi za
određivanje istražnog zatvora odnose se na
postojanje određene vrste opasnosti koja se
istražnim zatvorom želi spriječiti.
Obje pretpostavke moraju se kumulativno
ostvariti da bi istražni zatvor mogao biti određen.
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Posebni uvjeta ima više i oni su da je osoba:

1) u bijegu ili osobite okolnosti upućuju na opasnost da će pobjeći (krije
se, ne može se utvrditi njezina istovjetnost i slično),
2) osobite okolnosti upućuju na opasnost da će uništiti, sakriti, izmijeniti
ili krivotvoriti dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će
ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke, vještake,
sudionike ili prikrivače,
3) osobite okolnosti upućuju na opasnost da će ponoviti kazneno djelo
ili da će dovršiti pokušano kazneno djelo, ili da će počiniti teže
kazneno djelo za koje je prema zakonu moguće izreći kaznu zatvora
od pet godina ili težu kaznu, kojim prijeti,
4) je istražni zatvor nužan zbog posebno teških okolnosti počinjenja
kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora,
5) okrivljenik koji je uredno pozvan izbjegava doći na raspravu.
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Istražni zatvor se neće odrediti

kad osobite okolnosti upućuju na opasnost
da će okrivljenik uništiti, sakriti, izmijeniti ili
krivotvoriti dokaze ili tragove važne za
kazneni postupak ili da će ometati kazneni
postupak utjecajem na svjedoke, vještake,
sudionike ili prikrivače, ako je okrivljenik
okolnosno i detaljno priznao djelo i
krivnju.
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Za određivanje, produljenje i ukidanje istražnog zatvora nadležna je sudbena
vlast po službenoj dužnosti i na prijedlog stranaka.
Istražni zatvor se ukida:
1) čim su prestali razlozi zbog kojih je istražni zatvor određen ili produljen,
2) ako daljnji istražni zatvor ne bi bio u razmjeru s težinom počinjenog
kaznenog djela,
3) kad se ista svrha može ostvariti drugom blažom mjerom,
4) kad to prije podizanja optužnice predlaže državni odvjetnik,
5) ako državni odvjetnik i nakon prethodne obavijesti višem državnom
odvjetniku neopravdano u zakonskim rokovima ne poduzima radnje u
postupku,
6) kad sud izrekne presudu kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe ili se
optužba odbija ili je okrivljeniku izrečena novčana kazna, uvjetna osuda ili
sudska opomena, ili kazna zatvora u trajanju kraćem ili jednakom
dotadašnjem trajanju istražnog zatvora,
7) kad isteknu rokovi trajanja istražnog zatvora,
8) kad je istražni zatvor određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje
upućuju na opasnost da će okrivljenik uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti
dokaze ili tragove važne za kazneni postupak ili da će ometati kazneni
postupak utjecajem na svjedoke, vještake, sudionike ili prikrivače, a
okrivljenik je okolnosno i detaljno priznao djelo i krivnju, ili čim budu
prikupljeni, odnosno izvedeni dokazi zbog čijeg je osiguranja taj zatvor
određen, a najkasnije do završetka rasprave ( čl. 125. st. 1.).
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Značajna novost je obveza obavještavanja žrtve o
ukidanju pritvora koji je određen, odnosno ukinut
zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju
na opasnost da će ponoviti kazneno djelo ili da
će dovršiti pokušano kazneno djelo, ili da će
počiniti teže kazneno djelo za koje je prema
zakonu moguće izreći kaznu zatvora od pet
godina ili težu kaznu, odnosno djelo kojim prijeti
( čl. 123. st. 1. točka 3. i čl. 125. st. 2.).
50

ZKP detaljno regulira :

z
z
z
z
z
z
z
z
z

trajanje istražnog zatvora,
postupak određivanja,
rokove postupanja nadležnih tijela
te postupak po žalbi protiv određivanja ili neodređivanja
pritvora,
izvršenje istražnog zatvora,
postupanje sa pritvorenicima,
nadzor nad provedbom,
stegovnu odgovornost pritvorenika i
vođenje potrebnih evidencija te njihov sadržaj.
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zHvala.
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