ZAKLJUČCI
sa savjetovanja policije i državnih odvjetnika u vezi reforme kaznenog postupka
Valbandon 16.-17.10.2006.
1. Nakon razmatranja nacrta Platforme za izmjenu Zakona o kaznenom postupku
ocjenjuje se da je reforma nužna i potrebna, ali istovremeno upozorava kako
je za uspješnu implementaciju nužno osigurati i materijalne pretpostavke
(potrebna sredstva i objekte).
2. Cijeneći da će se budućim izmjenama u bitnom izmijeniti položaj državnog
odvjetnika i policije sudionici upozoravaju kako je nužno provesti temeljitu
edukaciju i policijskih službenika i državnih odvjetnika.
3. Kako bi se ta edukacija uspješno provela nužno je osigurati prostor i sredstva
za posebnu i zajedničku edukaciju policijskih službenika i državnih odvjetnika.
4. Sudionici upozoravaju da je iz svih navedenih razloga nužan duži „vacatio
legis“ da bi se i policija i državno odvjetništvo pripremili za primjenu novog
zakona i da bi se provela potrebna edukacija.
5. Nakon razmatranja dosadašnjeg rada i uspješnosti kako u otkrivanju i
prijavljivanju kaznenih djela i počinitelja, tako i tijekom kaznenog postupka
ocijenjeno je da je uspješnost visoka, ali se istovremeno upozorava na velike
razlike u uspješnosti obzirom na vrstu kriminaliteta.
6. Kako je uspješnost u najsloženijim predmetima gospodarskog kriminaliteta
znatno ispod prosječne uspješnosti, sudionici upozoravaju da je upravo na
ovom području nužno mijenjati kako materijalne propise, tako i procesne
propise kako bi bili uspješniji.
7. Sudionici su suglasni da je zajednički rad državnog odvjetnika i policije nužna
pretpostavka za dobru uspješnost u postupku. Razmatrajući razlike u
uspješnosti između pojedinih područja, posebno razlike u negativnim
odlukama, sudionici smatraju da su državni odvjetnici i načelnici kriminalističke
policije dužni zajednički razmatrati rad i poduzimati mjere da bi uspješnost na
njihovom području bila u okviru prosječne uspješnosti.
8. Iako je međusobna koordinacija između državnog odvjetnika i policije bitna za
uspješno vođenje postupka sudionici naglašavaju da je u složenim
predmetima (gospodarski kriminalitet, korupcija i sl.) bitna suradnja i doprinos
drugih državnih tijela koja također imaju obveze u suzbijanju i prijavljivanju
kaznenih djela (Carina, Porezna uprava i dr).
9. Kako u složenim predmetima druga državna tijela mogu u značajnoj mjeri
olakšati provođenje izvida i osigurati bitne podatke za daljnje vođenje
kaznenog postupka, to se državni odvjetnici pozivaju da veću pažnju usmjere
na koordinaciju i uključivanje tih državnih tijela u provođenje izvida.

10. Sudionici smatraju da je održavanje zajedničkih sastanaka na kojima se
razmatra rad policije i državnog odvjetništva, poteškoće u primjeni propisa i
druge teškoće koje se pojavljuju važno za bolju suradnju i još jednom se
naglašava na potrebu održavanja takovih sastanaka na svim razinama.

