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Сажетак
За др жа ва ње је јед но од овла шће ња за огра ни ча ва ње сло бо-

де кре та ња ко је је за ко но да вац пред ви део у ци љу одр жа ва ња јав-
ног ре да, спре ча ва ња и су зби ја ња кри вич них де ла и пре кр ша ја и 
спре ча ва ња угро жа ва ња без бед но сти. За др жа ва ње ка рак те ри шу 
крат ко роч ност и ак це сор ност. По не где се ко ри сти као си но ним за 
ли ша ва ње сло бо де или пре вен тив ни при твор, прем да се у за ко но-
дав ству, суд ској прак си и те о ри ји ин си сти ра на раз ли ко ва њу тих 
ме ра.

На кон ана ли зе прав ног ре жи ма за др жа ва ња при ме ном по зи-
тив но прав ног, упо ред но прав ног и исто риј ско прав ног ме то да, за-
кљу чу је се да су за кон ска пра ва за др жа них из над ни воа пра ва ли ца 
ко ји ма је огра ни че но кре та ње у европ ском за ко но дав ству. Пра ва 
за др жа них, у фор мал но прав ном сми слу, го то во се по кла па ју са 
пра ви ма и устав ним га ран ти ја ма ли ца ли ше них сло бо де. Та ко ђе, 
она су у ве ли кој ме ри ускла ђе на са чла ном 5 ЕКЉП. Ако се има 
у ви ду да за др жа ва ње по За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку има го-
то во иста обе леж ја као и ли ше ње сло бо де, он да се мо же ре ћи да 
оно пред ста вља сво је вр сни еуфе ми зам за ли ше ње сло бо де. Сто га 
је по хвал но ре ше ње на шег за ко но дав ца ко ји пра ва за др жа них го то-
во из јед на че на са пра ви ма ли ца ли ше них сло бо де.
Кључ не ре чи: за др жа ва ње; при твор; огра ни ча ва ње сло бо де; ли ше ње 

сло бо де; сло бо да кре та ња; лич на сло бо да; пра ва за др жа-
них.

* Овај текст представља резултат реализовања научноистраживачког пројекта бр. 179045, 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.267-281.

268

Пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти за у зи ма зна чај но 
ме сто у кор пу су људ ских пра ва, o че му све до чи ис црп но ре гу ли са-
ње на ме ђу на род но прав ној рав ни.1) Број ни ме ђу на род ни до ку мен-
ти про кла му ју пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти, нпр. члан 
9 Уни вер зал не де кла ра ци је, члан 9 Пак та о гра ђан ским и по ли тич-
ким пра ви ма (ПГП), члан 5 Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да (ЕКЉП). Реч је о те мељ ном пра ву 
устав ног ран га, ко је је conditio sine qua non оства ри ва ња го то во 
свих дру гих људ ских пра ва. Ме ђу тим, да би ово фун да мен тал но 
пра во мо гло да се оства ру је, ма ко ли ко то па ра док сал но из гле да-
ло, прав на др жа ва ну жно по се же за огра ни че њи ма тог, али и дру-
гих људ ских пра ва. При том, са др жи на и гра ни це тих огра ни че ња 
(овла шће ња) стро го се уре ђу ју за ко ном. Та ко, у раз ли чи тим прав-
ним си сте ми ма по сто је раз ли чи та овла шће ња за огра ни ча ва ње или 
од у зи ма ње сло бо де, чи ји су но си о ци по ред по ли ци је, ту жи ла штво 
и су до ви. Раз ли чи та по зи тив но прав на овла шће ња у по је ди ним зе-
мља ма, као и њи хо ва не пот пу на об ра да, че сто уно се тер ми но ло-
шку, али и су штин ску кон фу зи ју, те се оту да че сто су сре ће нео-
сно ва но по и сто ве ћи ва ње раз ли чи тих овла шће ња, нпр. до во ђе ња 
(при во ђе ња) ли ца и хап ше ња,  с јед не, и за др жа ва ња ли ца и ли ша-
ва ња сло бо де, за др жа ва ња у при тво ру или тзв. по ли циј ског при-
тво ра, с дру ге стра не. То не раз ли ко ва ње по је ди них овла шће ња, код 
ла ич ке и јед ног де ла струч не јав но сти, за сни ва се и на по и сто ве ћи-
ва њу огра ни ча ва ња и од у зи ма ња сло бо де, као и сло бо де кре та ња 
и лич не сло бо де у устав но прав ном сми слу. Сто га је це лис ход но 
из ни јан си ра ти обе леж ја по је ди них срод них овла шће ња ко ји ма се 
огра ни ча ва сло бо да кре та ња или од у зи ма лич на сло бо да. По треб-
но је, пре све га, утвр ди ти слич но сти и раз ли ке из ме ђу овла шће ња 
за др жа ва ња ли ца, с јед не, и за др жа ва ња у при тво ру, тзв. по ли циј-
ског при тво ра, са дру ге стра не. 

На и ме, иако се го то во не пра ви раз ли ка у по гле ду оби ма и 
са др жи не пра ва за др жа ног и ли ца ли ше ног сло бо де (при тво ре ног 
ли ца), у за ко но дав ству, суд ској прак си и те о ри ји ин си сти ра се на 
ра зли ци из ме ђу овла шће ња за др жа ва ња ли ца и  при тва ра ња осум-
њи че ног. При том, за др жа ва ње ли ца уре ђу је се, по пра ви лу, за ко-
ни ма о по ли ци ји, тзв. по ли циј ским за ко но дав ством, а хап ше ње, 
ли ше ње сло бо де, за др жа ва ње осум њи че ног у при тво ру и при твор 

1) Витети: S. Ruggeri (ed.), Liberty and Security in Europe: a comparative analysis of pre-trial 
precautionary measures in criminal proceedings, V&R unipress GmbH, 2012; J.l. Murdoch, 
Article 5 of the European Convention on Human Rights, The Protection of Liberty and Securi-
ty of Person, Council of Europe, 2002; P. Van DijkGodefridus J. H. Hoof, G. J. H. Van Hoof, 
Theory and Practice of European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 
1998; Д. Симовић, Д. Аврамовић, Р. Зекавица, Људска права, Београд, 2013.
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(од ре ђи ва ње при тво ра и при тва ра ње) уре ђу ју се кри вич но-про це-
сним за ко но дав ством (ЗКП). Да кле, у за ко ни ма о по ли ци ји го во-
ри се о за др жа ва њу ли ца, а у кри вич но-про це сном за ко но дав ству 
(ЗКП-у) го во ри се о за др жа ва њу (ли ше њу сло бо де) осум њи че ног. 
Од нос рас по де ле за кон ске ма те ри је из ме ђу за др жа ва ња и тзв. по-
ли циј ског при тво ра у раз ли чи тим зе мља ма раз ли чи то се спро во ди, 
али се нај че шће сво ди на од нос из ме ђу за ко на ко ји ма се уре ђу је по-
ли ци ја (за ко на о по ли ци ји, о уну тра шњим по сло ви ма и др.), с јед-
не, и за ко на о кри вич ном по ступ ку (за ко ни ка и дру гих спе ци јал них 
про це сних за ко на о ор га ни зо ва ном кри ми на лу), са дру ге стра не. 
Раз де о ба овла шће ња на по љу огра ни че ња сло бо де за ви си де лом 
и од нор ма тив не тра ди ци је, а то је и пи та ње тзв. прав не по ли ти-
ке и прав не тех ни ке. Прем да је због ис пре пле те но сти овла шће ња, 
по сло ва и за да та ка го то во не мо гу ће раз дво ји ти пре вен тив но и ре-
пре сив но по сту па ње по ли ци је, ипак, по ла зи ште је да се за ко ни-
ма из обла сти уну тра шњих по сло ва (тзв. по ли циј ским про пи си ма) 
уре ђу ју сва „пре вен тив на“ по ли циј ска овла шће ња, пре из вр ше ног 
кри вич ног де ла (antedelictum), да кле и за др жа ва ње, а кри вич ним 
про це сним за ко но дав ством од ре ђу ју се по ли циј ска овла шће ња по-
сле из вр ше ног кри вич ног де ла (postdelictum), да кле и при твор.2) 
Оту да у те о ри ји и по де ла на пре вен тив ну и ре пре сив ну (Не мач-
ка), или управ ну и суд ску по ли ци ју (Фран цу ска).3) У сва ком слу-
ча ју, по ли ци је рас по ла жу од ре ђе ним (раз ли чи тим) овла шће њи ма 
за огра ни ча ва ње или од у зи ма ње сло бо де, уз оба ве зну ту жи лач ку 
ма те ри јал ну (про прат ну) и суд ску кон тро лу a posteriori, бит них 
огра ни че ња сло бо де, што је ну жан услов  оства ри ва ња прин ци па 
прав на др жа ва.4) Јер, као што ис ти че про фе сор Рат ко Мар ко вић, „С 
де мо крат ски уре ђе ном др жа вом и са по ли тич ком сло бо дом не спо-
ји во је пре пу сти ти упра ви (и по ли ци ји као ње ном нај оп се жни јем 
де лу, С.Ј) да бу де крај њи су ди ја у вла сти тој ства ри (nemoiudexin
causasua)“.5)

Ме ђу тим, раз ли ка из ме ђу овла шће ња за др жа ва ња ли ца и ли-
ша ва ња сло бо де, од но сно за др жа ва ња осум њи че ног у при тво ру и 
при тва ра ња ни је са мо фор мал на (про це сна), већ је и са др жин ска 

2) Слободан Милетић, Закон о полицији, са предговором и регистром појмова,  ИПД 
Јустинијан, Београд, 2005, стр. 26.

3) Више о појму и врстама полиције: Сретен Југовић, Управна функција полиције, 
Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013, стр. 33-50.

4) Правна држава нужно подразумева, како је то истицао немачки родоначелник науке 
управног права О. Мајер „судски употребљиво формирање управе“. Otto Mayer, Das
DeutscheVerwaltungsrecht, Berlin, 1961 (reprint  izdanje 1895), s. 62 i 85. Видети и: Д. 
Симовић, Р. Зекавица, Полицијаиљудскаправа, Београд, 2012.

5)  Ратко Марковић,Управноправо, Слово, Београд, 2002, стр. 507.



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.267-281.

270

(ма те ри јал на). За др жа ва ње ли ца по сто ји у упо ред ном по ли циј ском 
за ко но дав ству под раз ли чи тим из ра зи ма, као „за у ста вља ње“ и/или 
„за др жа ва ње“6) (Не мач ка) или „за др жа ва ње“, од но сно „пре вен тив-
ни при твор“7) (Фран цу ска). Ко нач но, и у ен гле ском го вор ном под-
руч ју и ан гло а ме рич ком си сте му раз ли ку ју се овла шће ња stopand
search и  arrest.8)

КОМПАРАТИВНИОСВРТНАОГРАНИЧАВАЊЕ
СЛОБОДЕУЕВРОПСКОМПРАВУ

Нај у вер љи ви ју ар гу мен та ци ју за раз ли ко ва ње за др жа ва ња 
ли ца од при тва ра ња осум њи че ног, чи ни се из не дри ла је немачка 
док три на. Ка ко се ис ти че, за др жа ва ње ка рак те ри шу крат ко роч ност 
и ак це сор ност, бу ду ћи да је ње го ва свр ха спро во ђе ње дру гих ме ра 
(утвр ђи ва ње иден ти те та, одр жа ва ње јав ног ре да, отре жње ње во-
за ча и др.). Оба ова обе леж ја тре ба да се ис пу не да би би ло ре чи 
о за др жа ва њу, од но сно огра ни ча ва њу сло бо де, а не о од у зи ма њу 
(ли ше њу) сло бо де. Ако је свр ха ме ре бит но огра ни ча ва ње (од у-
зи ма ње) сло бо де, он да је, без об зи ра на ње ну крат ко роч ност, то 
ли ша ва ње сло бо де. Да кле, у не мач ком пра ву раз ли ко ва ње се вр-
ши на осно ву ин тен зи те та при си ле, тј. устав но прав ног раз ли ко ва-
ња огра ни ча ва ња и од у зи ма ња сло бо де, прем да је у по је ди нач ним 
слу ча је ви ма ово раз гра ни че ње спор но. Из суд ске прак се Са ве зног 
вр хов ног су да и Са ве зног управ ног су да Не мач ке про из ла зи да је 
раз ли ка из ме ђу огра ни ча ва ња сло бо де и од у зи ма ња сло бо де „сте-
пе на сте при ро де“. За др жа ва ње пред ста вља огра ни ча ва ње сло бо де 
кре та ња, а по ли циј ски при твор увек пред ста вља ли ше ње сло бо-
де. „Не пред ста вља сва ка при нуд на ме ра, ко јом се ин тер ве ни ше у 
сло бо ду кре та ња до тич ног ли ца, ауто мат ски и ли ша ва ње сло бо де. 
Та ко при нуд но при во ђе ње ме ра ма слу жбе за иден ти фи ка ци ју, по 
пра ви лу, пред ста вља са мо огра ни ча ва ње сло бо де, а не ли ша ва ње 
сло бо де, ко је под ле же суд ском огра ни че њу“.9) За др жа ва ње у дру ге 
свр хе (ра ди утвр ђи ва ња иден ти те та), бу ду ћи да га ка рак те ри ше ак-

6) Hans Lisken, Erhard Denninger, HanduchdesPolizeirechts, Munchen, 1992, ивични број 
276-280. Видети и: Јединствени типски нацрт (МЕ), члан 9; Закон о безбедности
и реду покрајинеХесен, члан 12 (HSOG); Берлински општи закон за заштиту јавне
безбедности и реда (BerlASOG), član 19 i 20; Полицијски закон покрајине Сарска 
(SpolG), члан 14 и 15. 

7) Andre Decocq, Jean Montreuil, Jacques Buisson,  Ledroitdelapolice, Paris, 1991, ивични 
број 966-994.

8) Jack English, Richard Card, Policelaw, Oxford University press, Oxford, 2005, str. 549-553.

9) H. Lisken, E. Denninger, ивични број 274.
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це сор ност, не под ле же суд ском од ре ђи ва њу, јер за ко но да вац ов де 
по ла зи од то га да су ове ме ре огра ни ча ва ња сло бо де увек крат ко-
роч не при ро де.10) 

Та ко ђе, у не мач ком пра ву раз ли ку је се за др жа ва ње ли ца на 
по ли циј ско прав ној осно ви од за др жа ва ња осум њи че ног (у при тво-
ру) на кри вич но прав ној (кри вич но про це сној) осно ви. Пр ви об лик 
за др жа ва ња уре ђен је за ко но дав ством о по ли ци ји (по кра ји на  и Је-
дин стве ним на цр том (МЕ)), као за др жа ва ње ли ца, а раз лог за др жа-
ва ња је оства ри ва ње јав не без бед но сти, тј. одр жа ва ње јав ног ре да, 
оства ри ва ње без бед но сти са о бра ћа ја, др жав не гра ни це, стра на ца, 
утвр ђи ва ње иден ти те та ли ца и дру ги за кон ски слу ча је ви „фак тич-
ког“ „за у ста вља ња и за др жа ва ња“ при ли ком при ме не број них по-
ли циј ских овла шће ња и оба вља ња по ли циј ских по сло ва и за да та ка. 
Дру ги об лик за др жа ва ња је кри вич но прав не (кри вич но про це сне) 
при ро де, тзв. за др жа ва ње у при тво ру (од ре ђе не вр сте пре вен тив-
ног при тво ра), где се за др жа ва ње, по сво јим обе леж ји ма „опа сно 
при бли жа ва“ са мом при тво ру. Реч је о за др жа ва њу осум њи че них 
или ли ше них сло бо де пре ма За ко ну о кри вич ном по ступ ку (StPO), 
у ци љу кри вич ног го ње ња. 

При твор, пак, у Не мач кој пред ста вља јед ну од нај е фи ка-
сни јих спе ци јал них стан дард них по ли циј ских ме ра (овла шће ња). 
При твор сто ји увек под за кон ским и суд ским огра ни че њем из чла-
на 104 II Основ ног за ко на (GG).11)  Усло ви и по ступ ци ко ји се од но-
се на при твор пре ци зно су уре ђе ни за ко ни ма о по ли ци ји по кра ји-
на. Обич но се у по ли циј ски при твор не ко ли це ста вља та ко што се 
за кљу ча ва у не ку при твор ску или за твор ску про сто ри ју. Ме ђу тим, 
као ме ста за при тва ра ње у об зир до ла зе и бол нич ке со бе, или оп-
ко ља ва ње де мон стра на та у ви ду „по ли циј ског обру ча“ на отво ре-
ном про сто ру, што у на шем прав ном по рет ку од го ва ра огра ни че-
њу кре та ња на од ре ђе ном про сто ру или објек ту (тзв. „бло ка да“). 
Пре вен тив ни при твор се од но си на спре ча ва ње не ког за бра ње ног 
по на ша ња од са мог по чет ка, а ре пре сив ни при твор од но си се на 
спре ча ва ње на ста вља ња не ког за бра ње ног по на ша ња. За тим по-
сто ји „ла жни при твор“, кад не ко ли це мо ли да га по ли ци ја узме 
под сво ју за шти ту (нпр. фуд бал ски су ди ја по сле утак ми це итд), 
„за штит ни при твор“ у ци љу за шти те ли ца од опа сно сти по жи вот 
и те ло, при твор у ци љу „од бра не од опа сно сти“, „при твор ра ди 
спре ча ва ња кри вич них де ла или пре кр ша ја“, при че му је прав но 
спор но ста вља ње у при твор због пре кр ша ја, јер је у су прот но сти 

10)  Члан 25 I 3 Закона о безбедности и реду покрајине Хесен (HSOG).

11)  H.Lisken, E. Denninger , ивични број 273.



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.267-281.

272

са чла ном 5 ЕКЉП, ко ји до пу шта ли ше ње сло бо де да би се ли це 
спре чи ло у из вр ше њу не ког кри вич ног де ла.12)

Ка да је реч о тра ја њу при тво ра у Не мач кој, ап со лут но ва жи 
устав на од ред ба из чла на 104 II 3 Основ ног за ко на (GG), пре ма 
ко јој по ли ци ја на сво ју ру ку не мо же да др жи у свом при тво ру ни-
ко га ду же од кра ја да на на кон ин тер вен ци је. Пре ма то ме тра ја ње 
при тво ра из но си нај ду же 48 са ти. Фор му ла ци ја „на сво ју ру ку“ 
зна чи да са ма по ли ци ја на осно ву по ли циј ског пра ва на ла же и из-
вр ша ва од у зи ма ње сло бо де, да кле не де лу је са мо по на ло гу не ке 
дру ге ин сти ту ци је или на осно ву суд ског на ло га. Под пој мом „свој 
при твор“ се не под ра зу ме ва ју са мо при твор ске је ди ни це по ли ци је, 
већ и све про сто ри је у ко ји ма је не ко за тво рен, уко ли ко је основ ни 
прав ни раз лог оства ри ва ње по ли циј ских над ле жно сти, што се од-
но си и на већ спо ме ну ти „по ли циј ски обруч“.13)

 Исто та ко, др жав ни ту жи лац и по ли ци ја мо гу од ре ди ти 
пре вен тив ни при твор (за др жа ва ње) осум њи че ног до 24 ча са и по 
ЗКП-у (члан 127 StPO). По ис те ку тог ро ка, осум њи че ни се мо ра 
пре да ти су ду. Суд мо же пре у зе ти осум њи че ног нај ка сни је сле де ћег 
да на. Ако суд сма тра да за др жа ва ње ни је осно ва но, а ту жи ла штво 
у ро ку од јед ног да на не по диг не оп ту жбу, осум њи че ни се пу шта 
на сло бо ду (члан 129 StPO). Пре ма аустриј ском ЗКП-у, за др жа ва-
ње осум њи че ног мо же тра ја ти 48 са ти (члан 172 StPO). Суд мо же 
за др жа ва ње осум њи че ног за ме ни ти ме ром при тво ра или не ком од 
ме ра опре за. 

Ка ко се мо же за па зи ти, у не мач ком пра ву при ме на ме ра 
(овла шће ња) се ве зу је за огра ни ча ва ње или од у зи ма ње сло бо де. 
За др жа ва ње је ме ра ко ја је бли жа огра ни ча ва њу сло бо де, а ли ше ње 
сло бо де, за др жа ва ње у при тво ру и при твор пред ста вља ју од у зи-
ма ње сло бо де. За др жа ва ње осум њи че ног и пре вен тив ни при твор 
се не рет ко ко ри сте као си но ни ми. Пре вен тив ни при твор је ве о ма 
раз ви је на по ли циј ска ме ра, ка ко у по ли циј ском за ко но дав ству не-
мач ких по кра ји на, та ко и у та мо шњем ЗКП-у и по ли циј ској прак си. 
Као што сам на зив упу ћу је, при ме њу је се на по ли циј ско прав ној 
осно ви за за шти ту од опа сно сти. Та ко ђе, при ме ном за др жа ва ња у 
при тво ру или пре вен тив ног при тво ра са ве ли ким сте пе ном ве ро-
ват но ће осум њи че ни се до во ди у  „пре двор је“ кри вич ног по ступ ка.

У француском пра ву, за раз ли ку од управ не по ли ци је ко ја не-
ма овла шће ње за др жа ва ња у пра вом сми слу, већ са мо мо же крат ко-
роч но да за др жи ли це на ме сту до га ђа ја (што се ина че кри ти ку је у 

12) Cristoph Gusy, Polizeirecht, Tubingen, 1994, ив. број 244-253.

13) H. Lisken, E. Denninger, ивични број 334.
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те о ри ји), суд ска по ли ци ја мо же да од ре ди за др жа ва ње ли ца. По ред 
то га, суд ски по ли ца јац мо же под за кон ским усло ви ма да од ре ди и 
пре вен тив ни при твор, ра ди утвр ђи ва ња иден ти те та ли ца, под усло-
вом да ли це не мо же или од би је да пру жи до каз о иден ти те ту.14) Та-
ко ђе, мо гу ће је и за др жа ва ње осум њи че ног по ЗКП-у, до 24 ча са, 
при че му се тај рок мо же про ду жи ти на ред бом јав ног ту жи о ца за 
још 24 ча са. За до дат них 48 од но сно 72 ча са за др жа ва ња, уко ли-
ко се осум њи че ни те ре ти за те ро ри зам или тр го ви ну нар ко ти ци ма, 
по треб но је да од лу ку до не се су ди ја за при твор. Раз у ме се да је ова 
зе мља сло бо дар ске тра ди ци је у сво је за ко но дав ство ин кор по ри са-
ла и за штит не од ред бе из чла на 5 ЕКЉП.

Италија је, као и ве ћи на европ ских др жа ва уве ла ту жи лач ку 
ис тра гу, а мо же се сма тра ти зе мљом ро до на чел ни цом спе ци јал ног 
за ко но дав ства за су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу. Пре-
ма ЗКП-у но си лац кри вич ног про го на је др жав ни ту жи лац. Пра во-
суд на по ли ци ја (у ко ју ула зе др жав на по ли ци ја, ка ра би ње ри, као и 
фи нан сиј ска по ли ци ја) мо же огра ни чи ти лич ну сло бо ду осум њи-
че ног уко ли ко га за тек не у из вр ше њу кри вич ног де ла, хап ше њем 
и за др жа ва њем. За др жа ва ње се мо же од ре ди ти ра ди утвр ђи ва ња 
иден ти те та, или због опа сно сти од бек ства, а мо же тра ја ти 24 са та.

Да кле, кад је реч о за др жа ва њу у кри вич ном по ступ ку, зе мље 
ко је су пре шле на ту жи лач ку кон цеп ци ју ис тра ге, са ту жи о цем ко-
ји је „го спо дар по ступ ка“, има ју ре ше ња пре ма ко ји ма за др жа ва ње 
осум њи че ног од ре ђу је ту жи лац, по ли ци ја или и ту жи лац и по ли ци-
ја, та ко што ту жи лац одо бра ва по ли ци ји од ре ђи ва ње за др жа ва ња.

У зе мљи ко ја има тра ди ци о нал но опо зит на ре ше ња, али и 
ду гу ево лу ци ју људ ских пра ва,15) по чев од устав ног до ку мен та 
Magna Carta од 1215, да кле др жа ви пре це дент ног пра ва, Енгле-
ској, по ли ци ја по сту па на осно ву За ко на о по ли ци ји  и ка зне ним 
до ка зи ма – PoliceandCriminalEvidenceAct из 1984. го ди не,  у ко-
јем је де таљ но про пи сан на чин по сту па ња са ухап ше ним ли цем. 
По ли ци ја мо же ли ши ти сло бо де не ко ли це ка да по сто ји „раз бо рит 
раз лог“ за сум њу да је ли це по чи ни ло или да на ме ра ва из вр ши ти 
кри вич но де ло. По ли ци ја мо же да од ре ди и за др жа ва ње осум њи-
че ном, до 24 ча са, по чев од мо мен та при во ђе ња у пр ву по ли циј ску 
ста ни цу на те ри то ри ји Ен гле ске. Про ду же ње за др жа ва ња мо гу ће је 
још за 12 са ти, од лу ком глав ног ин спек то ра по ли ци је, ако по сто ји 
ра зум но уве ре ње о нео п ход но сти за др жа ва ња ра ди обез бе ђе ња до-

14) Andre Decocq, Jean Montreuil, Jacques Buisson,  Ledroitdelapolice, Paris, 1991, ивични 
број 966-994.

15) Више о томе: Дарко Симовић, Драгутин Аврамовић, Сретен Југовић, „Еволуција и 
преображаји људских права“,  Теме, Г. XXXVII, број 4, Ниш, 2013, стр. 1527-1553.
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ка за, ако је реч о озбиљ ним зло чи ни ма. Уко ли ко за др жа но ли це не 
бу де оп ту же но у ро ку од 36 са ти, мо ра би ти пу ште но на сло бо ду. 
Евен ту ал но да ље за др жа ва ње мо гу ће је је ди но на осно ву на ло га 
ма ги стар ског су да за да ље за др жа ва ње, у тра ја љу од до дат них 48 
са ти. По по ди за њу оп ту жбе, осум њи че ни ће се пу сти ти на сло бо ду, 
уз јем ство или без ње га, осим у так са тив но на ве де ним за кон ским 
слу ча је ви ма.16)

ЗАДРЖАВАЊЕЛИЦАУПРАВНОМ
ПОРЕТКУРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

За др жа ва ње у срп ском прав ном по рет ку пред ста вља огра-
ни ча ва ње сло бо де кре та ња у устав но прав ном сми слу, а ли ше ње 
сло бо де, хап ше ње и при твор пред ста вља ју огра ни ча ва ње лич не 
сло бо де. То про из ла зи из устав них од ре да ба, као и из устав не дик-
ци је, јер Устав у чла ну 27 по себ но уре ђу је пра во на лич ну сло бо-
ду и без бед ност, али по ред ли ше ња сло бо де ко је се до пу шта са мо 
из раз ло га и у  по ступ ку ко ји су за ко ном од ре ђе ни (члан 27, став 
1), Устав по себ но у чла ну 30 утвр ђу је и при твор. На и ме, „Ли це за 
ко је по сто ји осно ва на сум ња да је учи ни ло кри вич но де ло мо же 
би ти при тво ре но са мо на осно ву од лу ке су да, ако је при тва ра ње 
нео п ход но ра ди во ђе ња кри вич ног по ступ ка“. С дру ге стра не, чла-
ном 39 Уста ва по себ но је уре ђе на сло бо да кре та ња, при че му су 
ње на огра ни че ња мо гу ћа за ко ном, „ако је то нео п ход но ра ди во ђе-
ња кри вич ног по ступ ка, за шти те јав ног ре да и ми ра, спре ча ва ња 
ши ре ња за ра зних бо ле сти или од бра не Ре пу бли ке Ср би је“. Пре ма 
то ме, у од но су на Устав из 1990. го ди не, устав ни круг раз ло га за 
огра ни ча ва ње сло бо де кре та ња про ши рен је раз ло гом јав ног ре да 
и ми ра. Упра во је јав ни ред за кон ски раз лог за за др жа ва ње у по ли-
циј ском за ко но дав ству. 

Од ред бе о за др жа ва њу у по ли циј ском по ступ ку (За кон о по-
ли ци ји - ЗОП), као и о за др жа ва њу пре ма За ко ни ку о кри вич ном 
по ступ ку (ЗКП), и За ко ну о пре кр ша ји ма (ЗПР) обра зу ју по се бан 
прав ни ре жим. Тим ре жи мом пред ви ђе ни су: 1) су бјек ти ко ји од-
лу чу ју о за др жа ва њу (пре ма ЗОП-у то су ди рек тор по ли ци је, на-
чел ни ци под руч них по ли циј ских упра ва и ру ко во ди о ци ор га ни за-
ци о не је ди ни це ко ја од ре ђу је за др жа ње или ли ца ко ја они овла сте, 
пре ма ЗКП то је јав ни ту жи лац или по ње го вом одо бре њу по ли ци-
ја, а пре ма ЗПР то је суд и по ли ци ја); 2) уре ђен је по сту пак за др-

16) Саша Кнежевић, „Ограничавање личне слободе задржавањем осумњиченог“, Зборник
радоваПравногфакултетауНовомСаду, 1/2011, стр. 178
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жа ва ња (стро ги ро ко ви за од ре ђи ва ње и тра ја ње за др жа ва ња, пра ва 
за др жа них, по сту па ње са за др жа ним); 3) пред ви ђе на је фор ма ака-
та ко ји ма се од ре ђу је за др жа ва ње (ре ше ње по ЗОП и ЗКП и на ред-
ба и ре ше ње по ЗПР); 4) уре ђе на је кон тро ла  про це са за др жа ва ња 
(ма те ри јал на од стра не ту жи ла штва и по ли ци је и суд ска ко ју вр ши 
над ле жни суд). За др жа ва ње у сва три за ко на при ме њу је по ли ци ја, 
али је реч о раз ли чи тим, не за ви сним по ступ ци ма, а раз ли чит је 
про це сни по ло жај за др жа них осо ба (ли це, осум њи че ни, окри вље-
ни у пре кр шај ном по ступ ку).

За кон ска пра ва за др жа них су из над ни воа пра ва ли ца ко ји ма 
је огра ни че но кре та ње у европ ском за ко но дав ству17) и го то во се по-
кла па ју са пра ви ма и устав ним га ран ти ја ма ли ца ли ше них сло бо де 
(пра во ли ца на оба ве ште ност да је за др жа но и о раз ло зи ма за за-
др жа ва ње, пра во на по у че ност да ни је ду жно ни шта да из ја ви, са-
оп шта ва ње о пра ву на адво ка та и пра во на адво ка та ко га сло бод но 
ода бе ре, пра во на оба ве шта ва ње нај бли жих о за др жа ва њу). Та ко ђе, 
та пра ва су ускла ђе на са чла ном 5 ЕКЉП. Ако се има у ви ду да 
за др жа ва ње по ЗКП има го то во иста обе леж ја као и ли ше ње сло бо-
де, он да се мо же ре ћи да оно пред ста вља сво је вр сни еуфе ми зам за 
ли ше ње сло бо де, те је оту да до бро што су пра ва за др жа них го то во 
из јед на че на са пра ви ма ли ше них сло бо де.

За др жа ва ње ли ца је тра ди ци о нал но по ли циј ско овла шће ње 
ко је је де це ни ја ма би ло уре ђе но за ко ном о уну тра шњим по сло ви-
ма, а са да је За ко ном о по ли ци ји. Ме ђу тим, иако је За кон о по-
ли ци ји при род но ста ни ште овла шће ња за др жа ва ња („ма тич ни 
за кон“), За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по ли ци ји18) из 
2011. го ди не (члан 9, ко јим је из ме њен члан 53, став 1 За ко на о 
по ли ци ји) нео прав да но је да та пред ност свим дру гим за ко ни ма ко-
ји ма се уре ђу је за др жа ва ње, у од но су на ЗОП. Фор му ла ци јом „Ако 
дру гим за ко ном ни је друк чи је од ре ђе но“, по пр ви пут је, су прот но 
на шој тра ди ци ји и прак си, дат при мат ЗКП-у, За ко ну о пре кр ша ји-
ма, као и За ко ну о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма, За ко ну о 
за шти ти др жав не гра ни це. Ако дру гим за ко ном ни је дру га чи је од-
ре ђе но, овла шће но слу жбе но ли це за др жа ће ли це ко је ре ме ти или 
угро жа ва јав ни ред, ако јав ни ред ни је мо гу ће дру га чи је ус по ста-
ви ти, од но сно ако угро жа ва ње ни је мо гу ће дру га чи је от кло ни ти. 
Са за др жа ва њем се пре ки да чим пре ста ну раз ло зи за за др жа ва ње, 
у скла ду са прин ци пом сра змер но сти, а мо же да тра је нај ду же 24 
ча са, од но сно 48 ча со ва, ка да се за др жа ва ли це ко је су из ру чи ли 

17) Слободан Милетић, Коментар Закона о полицији, Службени гласник, Београд, 2009, 
стр. 136.

18) СлужбенигласникРепубликеСрбије, број 92/2011.
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ино стра ни ор га ни без бед но сти и ко је је по треб но спро ве сти над ле-
жном ор га ну. За др жа ва ње се пре ма ЗОП од ре ђу је ре ше њем, ко је се 
до но си и уру чу је у ро ку од шест ча со ва од при во ђе ња у слу жбе не 
про сто ри је. Уко ли ко се у овом ро ку не до не се и не уру чи ре ше-
ње, фор мал но прав но оста је се на до во ђе њу ли ца, иако и ова ме ра 
пред ста вља огра ни ча ва ње кре та ња и сво је вр сно је за др жа ва ње. За-
др жа ва ње од ре ђу је ди рек тор по ли ци је или ли це ко је он овла сти, 
на чел ник под руч не по ли циј ске упра ве, или ли це ко је он овла сти, 
као и ру ко во ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це ко ја во ди по сту пак са 
за др жа ним ли цем. 

За др жа но ли це има, док тра је за др жа ва ње, пра во на жал бу 
про тив ре ше ња о за др жа ва њу. О жал би над ле жни суд од лу чу је у 
ро ку од 48 ча со ва. Жал ба не за др жа ва из вр ше ње ре ше ња о за др жа-
ва њу. Са за др жа ва њем се пре ки да чим пре ста ну раз ло зи за за др-
жа ва ње, а пре ки да се и од лу ком над ле жног су да. За др жа но ли це се 
из ру чу је над ле жном ор га ну, или се пу шта на сло бо ду. 

За др жа ва ње се спро во ди у слу жбе ним про сто ри ја ма по ли ци-
је или пра во су ђа. Ако се за др жа ва у про сто ри ја ма пра во су ђа, ли це 
мо ра би ти фи зич ки одво је но од при тво ре них и ли ца ко ја се на ла зе 
на из др жа ва њу ка зне.  Ма те ри јал ни усло ви про сто ри ја за за др жа-
ва ње ве о ма су зна ча јан услов за за ко ни то и пра вил но за др жа ва ње. 
Ве ћи број по сто је ћих про сто ри ја за за др жа ва ње у по ли ци ји не ис-
пу ња ва тех нич ке усло ве и европ ске стан дар де (ви део над зор и др.), 
на шта је у сво јим из ве шта ји ма упо зо ра вао и За штит ник гра ђа на.19)

Ве о ма је зна чај но и то што је по зи тив ним про пи си ма пред ви-
ђе но оба ве зно во ђе ње за пи сни ка о за др жа ва њу ли ца. За пи сник је 
бит но сред ство за шти те пра ва за др жа ног ли ца, што по твр ђу је до-
са да шња ју ри спру ден ци ја Европ ског су да за људ ска пра ва (ЕСЉП). 
Пре ма тој прак си, и ре ше њи ма из Пра вил ни ка за пи сник оба ве зно 
тре ба да са др жи лич не по дат ке за др жа ног ли ца, вре ме по чет ка и 
за вр шет ка, раз лог до во ђе ња и за др жа ва ња, оства ре на пра ва за др-
жа ног ли ца, вид не те ле сне по вре де ако их има, пред ме те ко ји су 
при вре ме но од у зе ти због без бед но сти, као и вре ме пре стан ка за-
др жа ва ња. По ли циј ским под за кон ским про пи си ма пред ви ђе но је 
по сту па ње по ли ци је са до ве де ним и за др жа ним ли ци ма, а оно се 
у су шти ни сво ди на за шти ту без бед но сти за др жа ног ли ца. По ли-
циј ски слу жбе ник ко ји вр ши за др жа ва ње од го ва ра за без бед ност 
за др жа ног ли ца од ње го вог сме шта ња у про стор за за др жа ва ње до 

19) Сретен Југовић, „Заштитник грађана и контрола полиције и БИА-е у Републици 
Србији“, Правнаријеч, бр. 29/2011, стр. 731-744. Видети и: Чедомир Марковић, Сретен 
Југовић, „Специјализовани омбудсмани у Републици Србији“,  НБП-Журналзакри-
миналистикуиправо, Vol. XVII,1/2012, Криминалистичко-полицијска академија, Бео-
град, стр. 141-151.
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уки да ња за др жа ва ња. За над зор над за др жа ним по ли ци ја мо же да 
упо тре бља ва на пра ве за пре нос звуч них и оп тич ких сни ма ка, чи ја 
упо тре ба мо ра би ти вид но озна че на. Бо ле сно или по вре ђе но ли це 
ко ме је очи глед но по треб на ле кар ска по моћ, или ли це ко је по ка зу-
је зна ке те жег тро ва ња ал ко хо лом или дру гим сред стви ма, не мо-
же се за др жа ти у про сто ри ја ма за за др жа ва ње. Овим ли ци ма мо ра 
се обез бе ди ти пре воз у здрав стве ну уста но ву. Ка да са мо ли це зах-
те ва ле кар ску по моћ, по ли циј ски слу жбе ник ће је обез бе ди ти. У 
скла ду са европ ским стан дар ди ма, пред ви ђе но је да се ли цу ко је 
се за др жа ва ду же од 12 ча со ва обез бе ђу је ис хра на и то три обро ка 
днев но. Овом ли цу по треб но је обез бе ди ти и кре та ње, осим ако то 
без бед но сни раз ло зи не до зво ља ва ју. За др жа но ли це има пра во на 
осмо ча сов ни не пре кид ни од мор у то ку 24 ча са. Та ко ђе, ако је ли це 
до ве де но у мо крој или за здра вље не по де сној оде ћи, нео п ход но је 
за вре ме за др жа ва ња обез бе ди ти од го ва ра ју ћу оде ћу.

По ред за др жа ва ња на по ли циј ско прав ној и пре кр шај но прав-
ној по сто ји и за др жа ва ње на кри вич но про це сној осно ви, тзв. по-
ли циј ско за др жа ва ње у ци љу кри вич ног го ње ња.20) Оно прет хо ди 
кри вич ном по ступ ку, че сто пред ста вља „пре двор је“ при тво ра и 
во ђе ња кри вич ног по ступ ка. Сми сао тог за др жа ва ња је сте са слу-
ша ње осум њи че ног у ци љу кри вич ног го ње ња. За др жа ва ње у кри-
вич ном по ступ ку не пред ста вља суп сти тут за при твор.21) По сле 
ње га мо же усле ди ти при твор, о ко јем од лу чу је суд. Европ ски суд 
за људ ска пра ва је у ви ше слу ча је ва за у зео ста но ви ште да ова кво 
за др жа ва ње, чак и у ду жем тра ја њу, ни је у су прот но сти са пра вом 
ли ца ли ше ног сло бо де да од мах бу де из ве де но пред су ди ју.22)

За др жа ва ње ли ца у из ме ње ном об ли ку, уве де но је пр ви пут 
у наш ЗКП 2001. го ди не. Пре ма (но вом) За ко ни ку о кри вич ном по-
ступ ку23) од 2011. го ди не, за др жа ва ње мо же од ре ди ти јав ни ту жи-

20) Синтагма „полицијско задржавање“ је новинарска творевина, настала услед чињенице 
да је полиција по ЗКП-у из 2001. одређивала задржавање. Пре ње у употреби је био тзв. 
полицијски притвор, иако  њега полиција није одређивала. Због тога што се задржавање 
осумњичених најчешће спроводи у притворским просторијама вероватно долази до 
конфузије ових појмова.

21) О супститутима за притвор видети: Милан Шкулић, „Забрана напуштања боравишта 
и друга ограничења личне слободе као ефикасни супститут притвора у кривичном по-
ступку“, Правниживот, број 9, Том I, Београд, 2007, стр. 587-609.

22) Саша Кнежевић, „Ограничавање личне слободе задржавањем осумњиченог“, Зборник
радоваПравногфакултетауНовомСаду, 1/2011, стр. 178.

23) СлужбенигласникРепубликеСрбије, број 72/2011, 101/2011,121/2012, 32/2013, 45/2013. 
Видети и: Александар Бошковић, Радосав Рисимовић, „Основне карактеристике новог 
Законика о кривичном поступку Републике Србије из 2011. године“,Супротстављање
савременом организованом криминалу и тероризму – кљига III, Криминалистичко-
полицијска академија, Београд, 2012, стр. 211-226.



СПМброј2/2014,годинаXXI,свеска44. стр.267-281.

278

лац, а по ње го вом одо бре њу, ре ше ње о за др жа ва њу мо же до не ти 
и по ли ци ја, што је у прак си чест слу чај. По ли ци ја не ма пра во, као 
пре ма  ра ни јем ЗКП, да са мо стал но од лу чу је о за др жа ва њу. За др-
жа ва ње по но вом ЗКП-у мо же се од ре ди ти пре ма че ти ри ка те го-
ри је ли ца, при че му је увек реч о осум њи че ним ли ци ма, би ло да 
по сто је осно ви сум ње (по зва ни осум њи че ни) или осно ва на сум-
ња. За др жа ва ње се мо же од ре ди ти ли цу ко је је ухап си ла по ли ци-
ја, осум њи че ном ко ји је ухап шен при из вр ше њу кри вич ног де ла, 
по зва ном осум њи че ном ко ји се ода звао, као и по зва ном гра ђа ни ну 
ко ји се то ком при ку пља ња оба ве ште ња по чео сма тра ти осум њи че-
ним.  Је ди ни за кон ски  раз лог за за др жа ва ње осум њи че ног је ње-
го во са слу ша ње. За ко но да вац не тра жи да бу де ис пу њен би ло ко ји 
основ  за од ре ђи ва ње при тво ра да би ли це би ло за др жа но, што сва-
ка ко пред ста вља ди ску та бил но ре ше ње и оста вља мо гућ но сти за 
зло у по тре бе за др жав ња. За др жа ва ње по ЗКП-у мо же тра ја ти нај ду-
же 48 са ти, ра чу на ју ћи од мо мен та хап ше ња, с тим што се ре ше ње 
о за др жа ва њу мо ра до не ти у ро ку од два са та, од мо мен та ка да је 
ли цу са оп ште но да ће би ти за др жа но. Оба ве зни еле мен ти ре ше ња 
о за др жа ва њу по ЗКП-у су: на во ђе ње де ла за  ко је се осум њи че ни 
те ре ти, осно ви сум ње, дан и час ли ше ња сло бо де или ода зи ва ња 
по зи ву, као и вре ме по чет ка за др жа ва ња.

Осум њи че ни и ње гов бра ни лац има ју пра во жал бе на ово ре-
ше ње у ро ку од шест са ти од мо мен та до ста вља ња ре ше ња, о ко-
јој од лу чу је су ди ја за прет ход ни по сту пак, у ро ку од че ти ри са та 
од при је ма жал бе. Уста но вља ва њем де ло твор не суд ске кон тро ле, 
фак тич ки је од лу ка о за др жа ва њу у ру ка ма су да, тј. су ди је за прет-
ход ни по сту пак, што је до бро ре ше ње, јер сма њу је мо гућ но сти за 
зло у по тре бе.

За др жа но ли це има иста пра ва као и ухап ше но ли це, а осум-
њи че ни у сва ком слу ча ју мо ра има ти бра ни о ца. Уко ли ко га не обез-
бе ди сам у ро ку од че ти ри са та од мо мен та до но ше ња ре ше ња, по 
слу жбе ној ду жно сти ће му га обез бе ди ти јав ни ту жи лац, по ре до-
сле ду са спи ска ко ји до ста вља над ле жна адво кат ска ко мо ра.

По ред за др жа ва ња  и за др жа ва ња у при тво ру, у нас, као и у 
дру гим др жа ва ма по сто је и дру ги об ли ци огра ни ча ва ња кре та ња. 
Огра ни че ње сло бо де кре та ња на од ре ђе ном про сто ру пред ста вља 
осо бе ни, ин ди рек тан об лик огра ни че ња кре та ња пре ма ли ци ма, 
ко ја се за тек ну на од ре ђе ном про сто ру или објек ту, у ци љу спре-
ча ва ња угро жа ва ња без бед но сти или спре ча ва ња и су зби ја ња кри-
вич них де ла и пре кр ша ја. Опе ра ци о на ли зу је се при ме ном по ли-
циј ских овла шће ња и кри ми на ли стич ко-так тич ких рад њи, ко је су 
до би ле за кон ски из раз: тзв. бло ка да, за се да, ра ци ја, пре глед од ре-
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ђе них обје ка та и про сто ра, по те ра и дру ге ме ре и рад ње. По себ но 
је утвр ђе на ду жност по ли ци је, већ основ ним од ред ба ма За ко на о 
по ли ци ји, да сви ма пру жа по моћ у слу ча ју опа сно сти иза зва не еле-
мен тар ним не по го да ма, епи де ми ја ма или дру гим об ли ци ма угро-
жа ва ња и да уче ству је у вр ше њу спа си лач ке функ ци је. У том сми-
слу, на осно ву од лу ке вла де, ми ни стар има пра во да (на ред бом) 
огра ни чи или за бра ни кре та ње на од ре ђе ним објек ти ма, под руч ји-
ма или на јав ним ме сти ма, као и да на ло жи ева ку а ци ју – на пу шта-
ње од ре ђе ног под руч ја. Ове ме ре мо ра ју би ти оро че не, а мо гу да 
тра ју са мо док тра ју раз ло зи због ко јих су од ре ђе не (члан 15 ЗОП).

Ка ко се за па жа, за др жа ва ње је раз ли чи то уре ђе но у срп ском 
за ко но дав ству, јер је реч о раз ли чи тим по ступ ци ма. Сто га, не мо же 
би ти го во ра о ко ли зи ји по је ди них за кон ских ре ше ња о за др жа ва њу, 
што је нај че шћа при мед ба по ли циј ског есна фа, бу ду ћи да се ра ди  
о раз ли чи тим за ко ни ма (ко ли зи ја мо же по сто ја ти из ме ђу од ре да ба 
у истом за ко ну). Ипак, струч на те ла, као и за ко но да вац тре ба ло би 
да по ве ду ра чу на о прав ној тех ни ци за ко на, и да та мо где оче вид-
но по сто је мо гућ но сти, ујед на че по је ди на ре ше ња, што би по ли-
ци ји по јед но ста ви ло при ме ну од ре да ба о за др жа ва њу, а за шти ту 
људ ских пра ва по ди гло на ви ши ни во. За по че так ро ко ви у свим 
за ко ни ма би мо гли би ти уре ђе ни у тех нич ком (је зич ком) сми слу 
јед но бра зно, или у са ти ма или у ча со ви ма.24) 
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THERIGHTTODETAINAPERSONANDRE
LATEDINSTITUTESOFRESTRICTION
ONTHELIBERTYOFMOVEMENT

Resume
The de ten tion is one of the po wers to re strict the li berty of mo-

ve ment which the le gi sla tor pro vi ded for to ma in tain pu blic or der, pre-
vent and sup press cri mes and of fen ces and pre vent se cu rity thre ats. It is 
short-term and ac ces sory in cha rac ter. So me ti mes, the term is used as a 
synonym for de pri va tion of li berty or for pre ven ti ve de ten tion, alt ho ugh 
the le gi sla tion, the ca se law and the ory in sist on ma king a dis tin ction 
bet we en the se san cti ons.

In ad di tion to the de ten tion on the ba sis of the po li ce law, the re 
is a de ten tion on the ba sis of the cri mi nal law - the so-cal led po li ce de-
ten tion or cu stody for the pur po se of cri mi nal pro se cu tion. It pre ce des 
cri mi nal pro ce e dings and of ten pre sents a ‘lobby’ to cu stody. The pur-
po se of such de ten tion is to he ar the su spect.
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The de ten tion in the po li ce pro ce du re (Po li ce Act, PA), as well 
as in terms of the Cri mi nal Pro ce du re Co de (CPC) and the Mis de me-
a nor Act (MA) is re gu la ted by spe cial le gal re gi me. This re gi me sets 
out which su bjects de ci de on the de ten tion (un der PA, the se in clu de 
Di rec tor Ge ne ral of the Po li ce, he ads of re gi o nal po li ce de part ments 
and he ads of or ga ni sa ti o nal units or de ring the de ten tion, or the per sons 
aut ho ri sed by the se in stan ces; un der CPC, the se in clu de the pu blic pro-
se cu tor, or upon his aut ho ri sa tion, the po li ce; whi le un der MA, it in clu-
des the co urt), the de ten tion pro ce du re (strict de a dli nes for or de ring the 
de ten tion and its length, the rights of de ta i ne es, tre at ment of de ta i ne es), 
the form of acts im po sing a de ten tion (ru ling un der PA and CPC and or-
der), as well as the con trol of the de ten tion pro cess (ad mi ni stra ti ve and 
ju di cial). Ac cor ding to all of the said acts, the de ten tion is en for ced by 
the po li ce, but the de ta i nee’s po si tion va ri es thro ug ho ut the pro ce du res 
(in di vi dual, su spect, ac cu sed).

Wit hin the Euro pean le gi sla tion, le gal rights of de ta i ne es rank 
hig her than tho se of per sons with re stric ted li berty of mo ve ment and al-
most co in ci de with the rights and con sti tu ti o nal gu a ran te es enjoyed by 
the per sons de pri ved of li berty (the right to be advi sed of the de ten tion 
and the re a sons for de ten tion, the right to be advi sed that the re is no 
obli ga tion to ma ke any sta te ment, the right to a de fen ce at tor ney cho sen 
freely, and the right to ha ve the ne a rest re la ti ves in for med of the de-
ten tion). In ad di tion, they are in li ne with Ar tic le 5 of the EC HR. If we 
be ar in mind that the de ten tion un der the CPC sha res al most the sa me 
fe a tu res as the de pri va tion of li berty, then we can say that it pre sents, in 
so me way, a eup he mism for the de pri va tion of li berty; hen ce it is good 
that the rights of de ta i ned per sons and tho se of the per sons de pri ved of 
li berty ha ve been equ a li sed.

Be si des de ten tion and cu stody, Ser bia has ot her forms of re stric-
ti ons with re spect to mo ve ment. The se in clu de cer tain in ve sti ga ti ve and 
tac ti cal me a su res and ac ti ons which ha ve even tu ally ga i ned the sta tus 
of le gal ca te go ri es, such as: ‘on the spot’ de ten tion, pur su it, re stric tion 
of mo ve ment and re ten tion in par ti cu lar are as or fa ci li ti es, or de ring 
eva cu a tion in the event of a na tu ral di sa ster, am bush, ra ids.
Key words: de ten tion; cu stody; re stric tion of li berty; de pri va tion of li berty; 

li berty of  mo ve ment; per so nal li berty
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