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Г Л A C Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  У А .  П. В О Ј В О Д И Н И

Година XII Нови Сад, новембар 1963. Број 11

КРИВИЧНО-ПРАВНА ЗАШТИТА ЛИЧНОСТИ 
У СОЦИЈАЛИЗМУ

Проблематика личних слобода и права грађана нема сумње 
да задире у суштину сваке демократије, било она буржоаска 
или социјалистичка. Она се не може посматрати одвојено изван 
огаптег склопа политичких, економских и других услова живота 
јер систем личних слобода и права грађана као и његово оства- 
рење носи у себи све основне карактеристике друштвеног и по- 
литичког система унутар кога постоје и који их гарантује. Дру- 
штвени систем наше земље карактеришу историјске чињенице 
да се државна власт налази у рукама радног народа, да је спро- 
ведена општа национализација средстава за производњу са већ 
познатим изузецима, као и да тако подруштвљена средства за 
производњу предата су на управљање радничким колективима. 
Из те друштвене и политичке основе израста и постојећи систем 
демократских права и личних слобода грађана у иашој земл>и. 
Наша социјалистичка демократија гарантује грађанима све оне 
слободе и демократска права које је објавила и француска рево- 
луција и које су од тада постале трајна тековина сваке демокра- 
тије. Познато је да кривични поступак једне земље увек је до- 
ста поуздан показатељ односа државног органа према грађанима 
и поштовања његове личности и достојанства, јер заштита личне 
слободе остварује се и у кривичном поступку, што је видљиво из 
основних начела кривичног поступка и кривичног правосуђа 
уопште. Принцип, да нико не може бити кажњен за дело које 
пре него што је учињено није било законом одређено као кри- 
вично дело и за које законом није било прописано како ће се 
казнити онај који ra учини, затим принцип презумпције неви- 
ности као и принцип истрше, право на личну и стручну одбрану, 
трајању притвора и истражног затвора, обезбеђења права на ж ал- 
бу и накнада штете неоправдано осуђеним и притвореним лици- 
ма, показује најбоље механизам заштите слободе и интегритета 
наших људи на терену веома осетљивом као што је кривични 
прогон. Подсетимо се на крају овога набрајања да је изнуђива- 
ње исказа кривично дело и да је на пример у периоду од 1952. 
до 1956. године било осуђено само 29 лица.‘

‘ Хрнчевић J. — Слободе и права грађана. Међ. политика 186/58.



Када се разматра питање положаја личности у социјализму 
треба ршати у виду да социјализам не може личну срећу чове- 
кову подређивати некаквим „вишим циљевима”, јер је највиши 
циљ социјализма лична срећа човека.® Социјализму у Југосла- 
вији страни су пракса и погледи који у име социјализма став- 
љају друштво изнад човека и личности, опште интересе зајед- 
нице изнад друштвено-признатог личног интереса, потреба и 
стремљења радних појединаца. Суштински такав однос није мо- 
гућан уколико се ради о социјализму, који има за основу процес 
стапања човека — заједнице и човека — индивидума на једном 
историјском ступњу када се под „општим интересом” појављује 
кретање самог личног интереса радника и осталих произвођача 
који се објективирао. Сам појам опште среће и благостања који 
се надређује личном интересу као нешто више, представља, ако 
се немистифицира апстракцијом или по себи и као негација клас- 
ног друштва — реализацију индивидума чији су основни људски 
захтеви одвојени.’ По нашем мишљењу, не може не бити ошпте 
благостања без благостања огромне већине чланова друштва, јер 
у противном то благостање није огапте. Ако се узме у обзир, да 
развитак производних снага одређује облик и карактер друштве- 
них односа и целокупну надградњу, значи и степен слободе чо- 
века као и да досадашња историја у коју укључујемо и прелазни 
период је уствари историја класних односа и борби које одређу- 
ју баш специфични облик односа између појединца и друштва, 
онда видимо неке од проблема и детерминаната који регулишу 
проблем личне слободе човека. Ако се сетимо Марксове мисли 
да је држава посредник између човека и његове слободе онда 
нам је.јасно да је у друшту могућа лична слобода човека само 
ако се остварује у стварној зајединици појединаца. Социјализам 
с обзиром на постојање државе тражи развијање и проширење 
демократских права човека у оквиру ове државе. Ова права су 
пре свега лична слобода, слобода свести и вероисповести и остала 
права општења. Ова права моарју да се обезбеде у социјализму 
ограничењем власти и подвргавању власти нарочито оне која ру- 
кује привредом кроз закон и строгу јавну контролу. Стварна 
идеја хуманизма почиње у социјализму али се у њему и не за- 
вршава нити испуњава. У социјализму се у свим областима дру- 
штвеног и личног живота развијају могућности и активни по- 
крети према већој једнакости и стварнијој слободи, према влади 
све веће већине произвођача и слободних људи. Према речима 
проф. Ђорђевића у социјализму се л>уди боре и морају борити за 
више једнакости, више слободе и за изједначавање личног и оп- 
штег интереса као и за постепено укључивање свих у друштво 
да би општа воља постала, као што је говорио Маркс после Ру-
соа, воља свих и сваког.* *

* Василев М. X. — Личност у  социјализму. Социјализам 2/58.
* Василев М. X. цит. оп.

Др Ђорђевић J. — Начело законитости и његов значај. Народна 
милиција 6/54.
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y  овоме би лежала суштина активног, ограниченог али стал- 
но променљивог и прогресивног социјалистичког хуманизма који 
је уствари само једна логичка категорија и конвенција ради ди- 
ференцирања и бољег схватања. Социјалистички хуманизам је 
јединствен, јер су човек и његова борба за човечност једно је- 
динствено. У социјализму хуманистичка историја улази у фазу 
постепеног стварног манифестовања јер се материјално јачање 
социјалистичког друштва на основу све већег развитка произ- 
водних снага и обиља производа ослобођења од рада и примене 
других основних принципа стварају основе на којима и расте и 
јача хуманизам. Хуманизам је борба човека за достојанство пра- 
ва и ослобођење и активнији и утицајни чинилац у социјализму 
и на социјализам. Проф. др Ћорђевић каже да „социјализам, 
демократија и хуманизам представљају делове једног истог про- 
цеса ослобођења рада и ослобођења човека и да иду заједно, про- 
жимају се и допуњују. Са овога аспекта — социјалистичког ху- 
манизма, морамо имати један реалистички, хуманистички став 
према човеку и његовом положају у социјализму. Овакав поло- 
жај императивно захтева да човек када мора да пати да то буде 
најмање колико је могуће, да када мора да буде кажњен да то 
буде смо онолико колико је стварно крив и колико је то дру- 
штвено неопходно, a када мора да буде подређен, контролисан 
или изолован да то буде онда без вређања његовог личног досто- 
јанства и лрппено остатака себичности, хијерархије и господства. 
Мислимо да је ово једно од важних потки на којој се може тка- 
ти и социјализам и његов атрибут хуманизам.”®

Функционисање личне и стручне одбране у кривичном поступ- 
ку наше земље отуда, посматрано као друштвено-политичка функ- 
ција, има ванредан значај као један од видова заштите личности 
наших грађана a тиме и остварење социјалистичке законитости 
и заштите друштвених интереса у нашој земљи. Из ових разлога 
слажемо се са констатацијом др Петрића да у суштини само са 
узајамним дејством свих ових елемената може се у потпуности 
реализовати одбрана и као друштвено политичка и као процесно 
правна функција.®

Ако смо се сложили да у центру збивања у нашој земљи 
стоји личност радног човека коме је посвећена пуна пажња ради 
обезбеђења његовог развитка и достојанства, како је то речено 
на Седмом конгресу СКЈ, онда радни човек који све више постаје 
носилац права управљања у привреди, друштвеним и државним 
функцијама, мора ршати и шира и ефикаснија права да би мо- 
гао остваривати све задатке који се постављају пред његов удео 
у социјалистичкој изградњи. Нема сумње, да за реализацију ових 
задатака мора имати и ефективне и реалне могућности да своја 
права користи и заштити од евентуалног ускраћивања или угро- 
жавања његових основних права. Остављајући по страни питање 
реализације желели би да размотримо какав је однос права и •

'  Др Ђорђевић J. — Социјализам и хуманизам. Нар. милиц. 12/54.
• Др Петрић Б. — Признање окривљеног у  кривичнсхм поступку. Гла- 

сник Адв. ком. АПВ 7/59.



њихове заштите у кривичном поступку и заштите друштвених 
интереса која се остварује репресијом. По нашем мишљењу не 
постоји антагонистичка супротност између личних интереса по- 
јединаца и заштите заједнице као целине у социјализму, већ на- 
гфотив њихово заједничко остваривање изражава дијалектичко 
јединство ових на први поглед супротних интереса. У јединству 
долази до луног изражаја баш узајамни однос заштите личних 
права и заштите друштвених интереса и то тако што јачање 
личних права долази и до јачања права и заштите интереса целе 
заједнице, као и обратно. Привидни антагонизам у крајњој ана- 
лизи не постоји, a ако га и срећемо у прелазном периоду у коме 
се и налази наш друштвени систем онда је то остатак и наслеђе 
старог друштва.' Позната максима, да је заштита општих интере- 
са најбоља заштита личних, можда би требало у социјализму 
да добије други ред излагања. Ако анализирамо право одбране у 
току целог кривичног поступка из овога угла онда, пре свега ви- 
димо да је неоспорно да интерес друштвене заједнице захтева да 
сваки извршилац друштвено опасних радњи буде кажњен, али 
само стварни извршилац према степену друштвене опасности 
његовог дела. Са друге страле, међутим, зштерес окривЈвеног је 
или да не буде кажњен или да буде кажњен што блаже. Разре- 
шење овога антагонизма могуће је у сваком поједином случају 
тиме што би се на основу објективно утврђених чињеница доно- 
сила законита одлука која би на одређен начин и била одраз 
реализовања оба интереса. Овоме ставу може се приговорити са 
субјективног гледишта да казна не би била одраз интереса поје- 
динца међутим, објективно гледање увериће нас брзо да је оно 
и интерес појединца л  ова мања 'анализа требало би да нам по- 
каже објективни начин разрешења третираног антагонизма.®

* * *

Питање заштите личности није само третирано на терену 
кривично правне заштите већ се последњих година среће и у 
радовима цивилиста, јер злоупотреба технике може да доведе и 
до повреде интимне сфере човека, до разних индискреција које 
имају за последицу како материјалну тако и моралну штету. 
Подсетимо се да и у социјалистичком друштву постоји институт 
моралне штете иако се срећемо са приговорима да у оваквом 
друштву не би требало „комерцијализовати” моралне вредности. 
1957. године на немачком правничком дану донета је резолуција 
у оквиру теме „Заштита личности од индискреције” која је у 
својим тачкама констатовала следеће:

1. Немачки правници са забринутошћу гледају како се пошто- 
вање човекове личности поткопава нарочито сензенционалним

’ Др Петрић Б. — Општа декларација о правима човека и ЗКП 
Ф НРЈ. Гласник Адв. ком. АПВ 12/58.

* Др Петрић у  своме раду „Достигнука наухе и  технике и  исшггивање 
окривљеног”. Билтен АПВ 3—4/59.



извештајима о приватном животу, путем тајних магнетофонских 
снимака као и прислушкивањем разговора.

2. Правнички дан с тога поздравља намеру да судска пракса 
и правна наука у повећаној мери обезбеде грађанско-правну за- 
штиту личности. Законски основи за такву заштиту дати су у 
члану 1 и 2 Устава и чл. 8. Конвенције Европског савета о за- 
штити човекових права која важи за Савезну Републику.

3. Правнички дан сматра исто тако за пожел>но да се извр- 
ши трајно обухзатно законско регулисање како би правна оба- 
веза о поштовању човекове личности продрла у свест заједнице.

4. Да би заштита личнмх права била делотворна неопходно 
је да се повређеном и за нематеријалну штету може досудити 
новчана накнада. Пошто је питање да ли је ово по важећем пра- 
ву могуће, спорно, препоручује се као хитно одговарајуће закон- 
ско регулисање.

5. Кривично правна заштита није довољна стога се једно 
допуњујуће законско регулисање препоручује као неопходно.

Регулисање односа јавности према правосуђу такође је по- 
следњих година постало предмет разматрања угледних скупова 
правника на домаћем и међународном плану. Француски законо- 
давац у своме новом Закону о кривичном поступку из 1959. го- 
дине у чл. 11. проглашава извиђајни и истражни поступак тај- 
ним уз напомену да сви учесници у поступку под претњом казне 
морају сазнате ствари чувати као службену тајну. Реаговаше 
штампе која je у овоме члану видела повреду њене слободе било 
је доста јако, али су ипак претегли разлози који су говорили за 
увођење ове одредбе с обзиром да је штампа често злоупотреб- 
љавала и давала и безначајним случајевима већи публицитет, 
безобзирно излажући јавности приватан живот и неправо окрив- 
љених грађана, што је изазивало касније велике штете тим ЛјУ- 
дима. Новинарска етика није увек била на висини и заиста на 
неким снимцима иностране штампе заиста се можемо замислити 
да ли су требали да добију место у листовима. Сетимо се само 
случа1ева када cv фоторепортеви, после тешке авионске несре- 
ће енглеског фудбалског тима Манчестер Јуна1теда, пратили по- 
штара кој'И је носио телеграме породицалш погинулих фудбалера 
да би снимили прве реакције бола њчхових ближшс и  касније 
тим снимцима пунили странице својих листова.

*
* *

Од низа семинара ко1и су одржани по питању заштите права 
човека желе.тта би да истакнемо напор на овот кодификаци1и ко1и 
су уложиле Уједит&ене нашп'е. У оквиру Уједињених наци1а одр- 
жани су регионални семинари ко1и су третирали питање зашти- 
те права човека у кривичном поступку са идејом да xacroiie се 
сви извештаји тих семинара сакупе и издађу у једној збирци 
којом би се помогло дефинитивно састављање резолуције о за-



штити права човека у кривичном поступку, чија је коначна ре- 
дакција сада у раду пред комисијом у палати Уједињених наци- 
ја у Женеви.

Од регионалних семинара издвојићемо Семинар о заштити 
права човека који је одржан у Бечу од 20. јуна до 4. јула 1960. 
године на коме је учествовала и Југославија.

Семинар је одржан под покровитељством аустријске владе a 
на основу резолуције 296. (X) Генералне скупштине и резолу- 
ције 505 (XI) Економског и социјалног савета у вези са већ опи- 
саним консултацијама по питању заштите права човека у кри- 
вичном поступку. Циљ овог семинара био је да окупи представ- 
нике разних европских држава који ће изменити мишЈвења по 
питањима заштите права човека у кривичном поступку и да на 
тај начин користе туђа искуства као и да евентуално сугерирају 
потребне измене и у своме законодавству. Резултати ових диску- 
сија нису имали форму препорука или резолуција већ су треба- 
ли само да истакну проблеме и могућности за њихово решавање. 
С друге стране од овога семинара показала се и корист коју су 
могле имати земл>е које су скоро стекле независност и немају 
дужу традицију у систему изграђивања њихове кривичне про- 
цедуре. Семинару у Бечу су присуствовали учесници из Аустрије, 
Белгије, Бугарске, Белоруси1е, Данске, Финске, Француске, Грч- 
ке, Ирске, Италије, Луксембурга, Мађарске, Монака, Норвешке, 
Пољске, Румуније, Чехословачке, СССР, Украјине, Велике Бри- 
таније, Швајцарске, Шведске, Шпаније и Југославије. Поред зва- 
ничних учесника и представника држава присуствовали су и де- 
легати Међународне организације рада, Међународне комисије 
правника, Интерпол и др.

Учесници су у току свО’јих излагања и  дискусије или излага- 
ли режим законодавства њихових земаЈва по појединим питањи- 
ма дневног реда који су се тицали заштите права човека или су 
истицали проблеме који се појавЈвују у примени закона и недо- 
статке који су уочени са покушајима за нова решења клас^гчних 
института. Нарочити акценат је на овоме семинару био на при- 
мени нових техничких средстава у кривичном поступку.

Сви учесници сложили су се да не треба прибегавати зло- 
стављању и другим облршима принуде или уопште лоше посту- 
пати према окрршљеном одн. оптуженом. У вези са овим пита- 
њем испитан је већи број питања у коме су се учесници у наче- 
л у  из1аснилр1 да не треба дозволити да у Закону постоји обавеза 
неког лица да одговара на питања која му поставља полиција. 
Наглашено је такође, да за ову законску одредбу не знају ипак 
сви грађани, a полицијски органи их скоро никад и не упозора- 
вају на ово њихово право, погрешно названо „право на ћутање”. 
Учесници из Велике Британије истакли су да у њиховој земљи 
када полиција камерава да против неког лица покрене поступак 
дужна је да га упозори да не мора да даје никакве изјаве уколи- 
ко то не жели (warning систем).

По питању признања учесници овог семинара сматрали су 
да оно може бити прихваћено само ако је дато слободно a не
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уколико је изнуђено обманом, пресијом или обећањем. С обзиром 
на разноликост учесника и кривичних поступака чији су они 
заступници били дошло је до полемике између представника Ан- 
глосаксонског и континенталног система, иако истини за вољу на 
крају је донет један заједнички резиме да ни једно од европских 
законодавстава недозвољава осуду само на основу признања.

Једна од тема о којој је такође обимно било дискутовано би- 
ло је и питање примене нарко-анализе и лиедетектора. Сви уче- 
сници били су мишљеша да се овде ради пре свега о средствима 
која су управљена на пресију ради добијања признања. По ши- 
ховом мишљењу главни разлог због кога ове две методе треба 
одстранити био би тај што оне дирају у „најузвишеније функ- 
ције душе” и због тога представљају повреду права човека. Ме- 
ђутим, у каснијој дискусији извесна група присутних учесника 
ипак се изјаснила да у принципу треба правити разлику између 
ове две методе, с обзиром да слика емоционалних реакција о- 
кривљеног може да служи као иницијална метода с обзиром да 
се и досада у криминалистичкој тактици користи емоционална 
слика (симптоматска) истина досада без апарата. Учесник из 
СССР-а одбацио је апсолутно употребу овога апарата, који је по 
његовом мишљењу некористан и опасан и у овоме је био подр- 
жан од представника Велике Британије.

Већи број учесника изјаснио се такође и против употребе 
скривених микрофона и прислушних направа. Један од аргуме- 
ната је био непожељност прислушкивања које угрожава личне 
слободе, a  друти аргуменат састојао се у  томе што би грађани 
изгубили поверење у телефонску службу коЈа је тако драгоцен 
елеменат у данашњем животу и темпу. Француски представник 
истакао je да је у његовој земљи употреба прислушних сред- 
става дозвољена као што је дозвољено и задржавање поште. Ме- 
ђутим, натласио је француски представник, ова мера је дозво- 
љена само на основу судске одлуке, a подаци до којих се долази 
овим прислушкивањем немају карактер признања.

Једна од следећих тема о којој је дискутовано на овом семи- 
нару, било је и питање легалитета доказа одн. доказа прибавље- 
них несигурним и недозвољеним средствима. Интересантно је 
да од велике већине који су одбили да прихвате признања доби- 
јена на овакав начин као доказ, разликовало се мишљење пред- 
ставника Ватикана, који јеизјавио да пошто ггретходни поступак 
има за главни циљ да утврди истину ни један доказ не би тре- 
бало одстрањивати. У дал>ој дискусији наглашено је да стриктно 
поштовање правила у овој материји од стране суда који треба 
да прихвати само добровољно признање има за циљ и то да по- 
лиција ређе покзчпава да долази недозвољеним методама до овак- 
вих признања ако буде свесна да суд оваква признања неће при- 
хватити. Исткцана је међутим и друга варијанта да доказ доби- 
јен на недозвољен начин не мора суду да послужи при одлу- 
чивању али да може довести до других података, тако је на пример 
навођен већ класичан случај када оптужени под притиском по- 
казује место где је например сакрио леш или украдене ствари.



По овим ауторима његово признање би отпало и не би се узима- 
ло у обзир, али пронађена средства или објекти били би драго- 
цени за даљу судбину кривичног предмета.

Учесници семинара вратили су се при крају још једном на 
питање употребе наркоанализе. Интересантно је мрппљење које 
је том приликом изнео представник Француске Магс Ancel који 
је нагласио да је  такође противник наркоанализе али не због 
тога што се овде повређују на један посебан начин права чо- 
века, већ због тога што ова метода је још увек несавршена тако 
да и по мшпљењу медицинских стручњака не пружа апсолутно 
сигурне резултате и да је ова несигурност и могућност злоупо- 
требе ове несигурности основни разлог због чега је не би требало 
још згвек прихватити у кривичном поступку.

Ако би се желео направити један закључак о ставу учесника 
према овим новим методама онда се може рећи да је у току це- 
лог семинара стручњака јака доза скепсе према hobpim  метода- 
ма, што је разумљиво када се узме у обзир већ познати отпор 
према новинама и исцрпно тражење њихових мана. Као један 
од најчешћих недостатака, у вези са овим новим методима, исти- 
цана је могућност лаких фалсификата например магнетофон- 
ске траке графикона, лајдетектора и дрзгго. Семинар се такође 
пзјаснио и о питањима обавештавања јавности о кривргчном пре- 
тресу. Већина учесника сматрала је да јавност и даље треба да 
буде обавештавана само преко штампе. Док у погледу преноса 
суђења путем радија и телевизије нису се у начелу сложили 
сматрајући да се тиме у судници ствара једна негативна атмо- 
сфера која ремети и достојанство суда, пошто сниматељи бргра- 
јући извесне моменте и снимајући под посебним угловима могу 
створити погрешан и неповољан утисак о окривљеном код дале- 
ко ширег круга публике.

Низ семинара који су одржавани касније и на другим кон- 
тинентима показали су корисност оваквих скупова и потврдили 
увек актуелну проблематику: заштиту личности и људског ин- 
тегритета и остварење ове заштите у току кривичног поступка 
који свфим захватима увек задире и ограничава неке од устав- 
них слобода. Можда би се зато могло размислити и о организова- 
њу једног оваквог скупа у нашим, националним, размерама који 
би у светлости наЈновијих уставних промена расправљао о по- 
ложају личности у  нашем друштву које гради социјализам и чи- 
ји је основни атрибут социјалисгички хутианизам, као и о оства- 
ривању кроз праксу кривично-правне заштите личности у на- 
шем правном поретку.

Живојин Алексић



ПОЈАМ НОРМАЛНОГА У ПРАВУ

Појам нормалнога у праву рша нарочити значај. У извесним 
приликама, тамо где је нешто тешко или немогуће сазнати, или 
где би чекање на тачно сазнање имало рђавих последЈша, или где 
би изравно сазнање било у нескладу са основним начелима прав- 
ког поимања, право приступа мисаној операцији по којој сеузима 
као вероватно оно што се најчешће догађа у односном реду ства- 
ри. Претпоставља се према ономе што најчешће бива — id quod 
plerumque tit. Немогупност, незгоде и логичку неподударност 
сазнања чињеница од којих зависи постанак, развој и престанак 
права правна мисао и правна техника обично замешују нечим 
што је нормално и просечно за дати случај.

Иако се служи резултатима свих наука, иако је оно и наука 
и вештина, право нема за циљ да лроналази објективну истину, 
да утврђује стварност саму по себи, па да, у крајњој анализи и 
према њеним резултатима, мериторно уређује односе међу л>у- 
дима и организацијама. Ако би у сваком случају у праву био 
примењен педантни и дуги научни поступак утврдивања истине, 
његова би последица често била оно што се није желело. Многа 
права и многи Јштереси били би жртвовани за љубав неке ап- 
страктне истине, неке истине која не води рачуна о стварним по- 
требама друштва и појединца. iiBO примера за то. Ако би се хте- 
ло, рецимо, да се у случају комориената право тачно, научно 
утврди моменат смрти свако од умрлих особа, па да се након то- 
га, према исходу тога утврђивања, чини распоред њихових оста- 
винских иметака, дошло би се дотле да се никакав сигуран ра- 
според не би могао начинити, јер је немогућно утврдити момен- 
те смрти, a и да се на неки начин утврди, ипак би и даље посто- 
јала извесна доза сумње у тачност утврђенога. Тиме што се не 
би начинио распоред имовине особа ко]е обухвата случај комо- 
риената нанела би се штега правЈша и интересима лица која ре- 
флектирају да наследе односне имовине, било да им се та права 
и 'интереси потлуно жртвују, било да им буду у сталној неизве- 
сности. Исто 6и се догодило и лицима која лолажу лраво да на- 
следе имовину иестале особе. Чекање и настојање да се утврди 
да ли је нестало лице живо или мртво — то би било дуготрајно 
и сколчано с великим тешкоћама, тако да би од тога мдого тр- 
лела не само имовина иесталога него и лрава и  интереси заинте- 
ресоваш<1х лица. Да би задовољило лрактичне лотребе живота 
дате л>удске заједнице, право, ма колико да тежи за истином, 
вил1е лолаже на то да нађе корисна и лодесна релхења за дате 
ситуације, него да, у тежњи утврђивања истине саме по себи, 
долусти да лроладну лрава и интереси који лостоје. Право став- 
ља конкретне друштвене интересе и лотребе ислред и изнад ал- 
страктне истине.

Поставл>а се литање — лрема којима се критеријумима из- 
воде закључци у претлоставкама, односно како се уводи лојам 
нормалнога у чињенице, околности и ситуације од којих зависи 
лраво. При извођењу оваквих закл>учака настоји се да се буде



што |ближе природи, a то 'зиачи да се закључује онако како би 
највероватније било и како се у животу најчешће догађа. He ра- 
ди се овде толико о самој мисаоној операцији закључивања, која 
се врши по законима логике, колико о мерилу на које се, као на 
чврст и сигуран путоказ, наслања то закључивање. У чему се 
састоји тај критеријум, тај путоказ? Зашто се узима, на пр., да 
је отац детета рођеног у браку баш муж детиње мајке која се 
породила за време трајања брака? Одговор на то |питање налази 
се у чишеници да се право, правећи претпоставке, руководи ве- 
роватношћу и аналогијом са сличним приликама и случајеви- 
ма. Право се служи просеком, служи се нормалним. A нормално 
је оно што се у датој друштвеној средини, у датој ситуацрхји, под 
датим социјалним, економским и културним условима, сматра 
природним и складним са свакидашњим редом ствари. Нормално 
је, дакле, релативна вредност. Схватање нормалнога варира пре- 
ма месту, времену и приликама. Када се постави питање зако- 
нитости рођења неког детета, може се при томе поступити на два 
начина: може се ићи за тим да се изравно утврди чишеница с 
ким је мајка тога детета зачела, a може, се, уместо тога, прибе- 
ћи претпоставци, односно закл>учивању према ономе што нај- 
чешће бива у таквим случајевима. Изравно утврђивање чињени- 
це од кога је мушкарца мајка зачела врло је тешко, готово немо- 
гућно. Нема досад ниједне сигурне методе за ту сврху, па ни ме- 
тода аглутинације не може се ни још узети као сигурна. При- 
ступили се утврђивању зачећа, правна судбина тога детета по- 
стаје неизвесна. И поред свих знакова који говоре у прилог ње- 
гове законитости рођења, може да се нађе-да је то дете незако- 
нито рођено, тј. да му отац није муж његове мајке. У таквом 
случају дете долази у ситуацију да у својим правима трпи ве- 
лика лишавања или ограничења. Да и не говоримо о неправично- 
сти такве ситуације. У постављеном питању, сама природа чрвње- 
нице која се утврђује толико је непостојана и еластична да се 
не може ухватити у својој материјалној датости, a да би се за 
резултате тога утврђивања могло рећи да су тачни, јасни, изве- 
сни и недвосмислени. Од давнина је проблем законитости рође- 
ња интересовао л>уде, и сва права, како стара тако и модерна, 
старала су се да га реше. Али сва она наилазе на готово исте те- 
шкоће у томе. Сва се она зато служе претпоставком законито- 
сти рођења, претпоставком pater is est quem nuptiae demonstrant. 
Отац je онај кога показује брак, тј. отац је брачни муж мајке 
која се породила у законом прописаном размаку времена. Вели- 
ка тешкоћа утврђивања чињенице од кога је детиња мајка за- 
чела — навела је  право да прибегне таквој претпоставци. A 
предмнева се тако зато што се најчешће догађа да се деца рађа- 
ју у браку и да су мужеви тих мајки у исто време и очеви те 
деце. У датом случају, празнина која настаје услед незнања, не- 
могућности или непрактичности сазнања чињенице од кога је 
мушкарца зачела детиња мајка попуњава се једним логичким 
просеком, једном средњом вредношћу — id quod plerumque fit.
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Постоје три методе за одређивање те средње вредности, тога 
што се у датој ситуацији сматра нормалним.

На првом месту сусрећемо се са методом аналогије. По њој 
се за дату ситуацију нормално одређује према ономе што се нај- 
чешће догађа у сличним ситуацијама. To значи да је потребно 
да између ситуације за коју се тражи решење и ситуација пре- 
ма којрша се одређује то решење — постоји сличност, и то слич- 
ност у њиховим битним елементима. На пр., за утврђивање зако- 
нитости рођена извесног лица нужно је да између битних елеме- 
ната његове ситуације и битних елемената ситуација које долазе 
у обзир за појам нормалног — буде сличности. To лпце, дакле, 
мора бити рођено од мајке која има мужа и мора бити рођено у 
законом прописаном размаку времена. Ситуација овог лица, овако 
одређена, има пуно сличности са ситуацијама многих других лица 
чиЈу законитост рођења нико не оспорава. Зато се по аналогији 
уводи појам нормалнога у питање законитости рођења тога лица, 
те се у шегову корист поставља претпоставка да му је отац муж 
његове мајке.

Поред методе аналогија, критеријум претпоставке, односно 
id quod plerumque fit, одређује ce y извесним случајевима мето- 
дом индукције. Ту се у закључивању иде од посебног ка општем, 
од лознатог ка непознатом. На први поглед не чишг се да је вели- 
ка разлика између методе аналогије и методе индукције. Без удуб- 
љивања, може чак изгледати као да и не постоји. Метода анало- 
гије лежи у сличности основних елемената између ситуација у 
којима се догађају чињенице на чије се постојање и природу за- 
кључује и ситуација према којима се изводи закључак. Ма коли- 
ко да изгледа слична поменутој, метода индукције се састоји, не 
у сличности ситуација, већ у бројној претежности чињеница које 
долазе у обзир за претпоставке. Узмимо за пример случај комо- 
риената, и то једну његову варијанту — прегпоставку надживе- 
лости. У једном бродолому изгубила су животе лица разног уз- 
раста и разног пола. Та лица међусобно долазе у обзир за насле- 
ђивање. Да би се одредили наследни односи, мора се утврдити 
које је лице раније a које касније умрло. Ако би се у томе циљу 
употребила метода аналогије, не би се дошло до пожељних резул- 
тата. Закључивање по сличности између ситуације конкретног 
бродолома и ситуација других бродолома не може се успешно оба- 
вити, јер су моменти смрти у другим бродоломима исто тако непоз- 
нати и неухватљиви као и у конкретном бродолому. У датој ва- 
ријанти случаја комориената не постоји ниједан од изнетих усло- 
ва за примену методе аналогије, па зато решење треба тражити 
другим путем. Овде се може са више успеха применити метода 
индукције: идење од посебног ка општем, од познатог ка непозна- 
том. Примењујући ову методу, не питамо се каква сличност по- 
стоји између ситуације једног бродолома и других ситуација у 
којима настају смртни случајеви, већ се поставл.а питање да ли у 
животу, без обзира на конкретне ситуације, раније подлежу мла- 
ђа или старија, мушка или женска лица. Овде се, очигледно, не 
ради о упоређивању ситуација, већ о квантификацији чињеница,
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како оних које су у питању, тако и оних које су нам познате. У 
животу се највише догађа да млађа лица наджрхвљавају старија, 
као и то да физичке напоре лакше подносе мушка него женска 
лица. Кахо у животу у тешким приликама обично смрти пре под- 
лежу .старија него млађа и женска него мушка лица, вероватно је 
да ће тако бити и у случају бродолома. Међутим, што се тиче 
женских лица, у праву које стоји на начелу једнакости полова, 
каошто је наше социјалистичко, питање надживљавања коморие- 
ната решава се само по критеријуму старости.

Као трећи начин одређивађа критеријума за увођење појма 
нормалнога у  претпоставку наводи се метода дедукдије. Оиа није 
ништа друго него идење од општега ка посебном, тј. извођење за- 
кл>учака од општих правила на дате случајеве. Треба одмах иста- 
ћи да се ова метода најмање употребљава за ствараше претпостав- 
ки. Њоме се највише служе правници теоретичари. Они у сум- 
њивим питањима полазе од општег правила, па из њега изводе 
закључак на дати нејасни случај. На пр., опште је правило да ни- 
ко на другога не може пренети више права него што сам има 
(nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet). Од овог прави- 
ла има, наравно, изузетака који су наведени у закону. Ако би се, 
дакле, независно од тих изузетака, услед преноса неког права са 
неког лица на другу особу, родила сумња да ли је траденс титу- 
лар тога права, ггатање ће се решити дедуцирање:м закључака из 
општег правила да нихо на другога не може пренети више права 
него што сам има: претпоставиће се, према томе, да је траденс био 
титулар права и та ће претпоставка бити у важности све док се 
супротно не докаже.

Све ове три методе, и метода аналогије, и метода индукције, 
не могу саме по себи рачунати на оггшту примену. Која ће се од 
њих три применити зависи највише од природе случаја који се 
решава, као и од интелигенције, проницл>ивости и образованости 
онога ко ствара и примењује претпоставке. Id quod plenim que fit 
представља логички кључ којим се отварају врата за увођење пој- 
ма нормалнога да би се, ради решења важних практичких потреба 
дрзчптва и 'поједкнца, одговорило на питање постојања и природе. 
чињеница од којих зависи право.

Др Душан П. Радомав
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НЕКИ ПСИХОЛОШ1Ш МОМЕНТИ (ЗАПАЖАЊА) У МЕТОДУ 
САСЛУШАВАЊА ОКРИВЉЕНОГ У ПРЕТХОДНОМ КРИВИЧ-

НОМ ПОСТУПКУ

„Хиљаде и хиљаде криминалаца данас ш е- 
тају као слободни људи наш им улицама, не зато 
што су били довол>но интелигвнтни да изврше са- 
вршен злочин, него зато што је полиција погре- 
иш ла у  испитивању.”

M ulbar HAROLD

У кривичном судском поступку саслушавање, као процесна 
радња, служи као једна од извора сазнања, односно откривања 
оних чињеница у вези са кривичним делом (у дал>ем излагању Кд) 
и учиниоце, које до тада нису биле познате органима гоњења, од- 
носно иследнику (дал>и текст — истражитељ), a релавантне су 
за поступак. Свака особа за коју постоји основана сумња да је 
учинила Кд, које се гони по службеној дјгж ности  — екс официо 
бива саслушавана у поступку взшхе пута и од в т п е  органа. У од- 
носу на фазу поступка саслушавања се врше: за време извиђаја, 
iiCTpare, краћа саслушавања у  претходно'дт поступку (до пр.авосна- 
жности оптужнице) и саслушавања на главном претресу. Саслу- 
шавају се: окривљени, сведоци, вештаци, оштећени, пријавитељ 
Кд и учиниоца; a no потреби поступка, у конкретном случају мо- 
гу бити саслушана и друга лица (представник станице милиције, 
органа власти, друштвених организација, социјалних установа и 
сл.). Даље, саслушавања се нијансирају на саслушавања жена, 
малолетника, старијих особа и тсл. Свако понаособ, од ових са- 
слушавања има својих специфичности. Саслушавања врше: овла- 
шћени органи унутрашњих послова, истражни и извиђајни судија 
и на главном претресу.

У центру целокупног процесног збивања налази се окривл>е- 
ни и његов исказ. Управо то нам даје за основу, као и неки недо- 
стаци у пракси, да се овим радом конкретно осврнемо на неке 
психолошке моменте методике и тактике саслушавања окривље- 
ног, односно изнесемо нека запажања у вези са тиме.^

‘ Чести су недостаци праксе у вези са саслушавањем (жривл>енога, 
нарочито приликом ггрвога саслушања. Тако приликом саслушаван>а јавлЕ>а 
ср жеља истражитеља да окривљени буде кривац, иако је  закоником и з- 
ричито речено да; „Лице против кога је  покренут кривични поступак не 
сматра се кривчм све док његова кргтична одговорност за учињено кри- 
вично дело iEtMie утврђена провоснаж.чом судском прееулом. ..Закзник о 
кривичном постутгку, Сл. Л!ист Ф Н РЈ 30/62 чл. 3., затим. тежн>а истражрете- 
ља да се на олак и што краћи начин обави врло теж ак, специфичан зада- 
так, неоправдана журба да се што пре открије криминалац, јер би се у - 
једно афирмисао криминалиста дешава се и то да се подлвдне утицају 
срвдине, TEiKP да ако она држи да је  неко учш ж лац Кд, истражитељ пре- 
дузима саслушавање без припрема, претпостављајзФи да је  сн учинилац 
Кд, понекад се изфорсирано оцењују и докази, због осећајнеог 01Дноса истра- 
житеља према Кд. Примера ради, једна истражител>ка каж е: „Нећу да ра- 
дим са прсхггитуткама, јер имам тако негативан став према тим женама, 
да нећу моћи објективно радити с њима. „Безброј је таквих и сличних 
случајева, али је и ово доста да дају повод за једно овакво разматрање.
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Закоником о кривичном поступку (у даљем навођењу ЗКП) 
тачно је дата формулација процесних странака у поступку. Тако 
у законском смислу речи окривљени је лице за које постоји осно- 
ви сумње да je учинило Кд, те је противу њега усмерено кривич- 
но гоњење, a у поступку 'иама положај процесне странке. Управо; 
„Окривљени је лице против кога се води извиђај или истрага или 
против кога је подигнута оптужница, оптужни предлог или при- 
ватна тужба.”* У законику се исказ употребљава као огалти назив 
за окривљенога и оптуженога, те ћемо у овом раду употребл>авати 
— окривљени.

Процесне одредбе о саслушавању окривљенога обухваћене 
су, углавном, од чл. 212. до 219. ЗКП. Законик прописује: садр- 
жај генералија, право окривљенога на: одбрану, да даје исказе, да 
се по одобрењу користи својим забелешкама, да неометано износи 
све чињенице које му иду у прилог, да се у току поступка пошту- 
је његова личност, да износи разлоге за давање контрадикторних 
изјава, да разложно повуче свој раније дати исказ, односно опо- 
зове своје признање, да по одобрењу свој исказ сам казује у за- 
писник, да се по потреби служи тумачем, да сам прочита записник 
или да му се прочита, да се прктужи на незаконито поступање и 
неправилности у поступку; законик даље норЈмира: да се окривље- 
ном саопшти зашто се окривљује, затим испитивањем подједнако 
свих чињеница ко је му иду у прилог и које га терете, отклањање 
нејасноћа и противуречности питањима, суочењем, провера иска- 
за са другим доказима; законик изричито забрањује органима 
гоњења употребу: силе, претње, обмане или сличних средстава са 
којима се може утицати на вољу окривљенога да да свој исказ у 
овом или оном смислу, да се у испитивању не сме полазити да Је 
окривљени признао нешто што није признао или да је учинио Кд, 
да се изјаве формулирају записнички, обавезност да окривљени 
потпише сваку страну записника пошто му се прочита или је сам 
прочитао.

И поред тога, што закоиик т.аксатагвио нормира просецни на- 
чин саслушавања, не треба изгубити из вида да је то више веш- 
тина и умешност a мање наука, која се постиже праксом, то је 
једна врста специјализованог рада.

Када приступити саслушавању окривљенога? Пракса је и- 
стакла и уобичајила да се саслушавању приступи одмах по при- 
јави. Та хитност има свога оправдања, о којем ће касније бити 
речи, али условл>ава објективну тешкоћу за благовремену при- 
прему саслушавања. Пракса је такође потврдила нужност да сва- 
ком саслушавању треба да предходи припрема и план. Од пред- 
ходне припреме у многоме зависи успех саслушавања.

У припреми саслушазања нема неког одређеног шаблона, у- 
стаљеног метода, нити би се требало држати некога строго одређе- 
ног следореда. НесЈпињиво да и приггрезда км.а свој логичаи ток: 
после пријаве, у сваком потребном случају, провести извиђај, са- 
слушати неке сведоке, извршити претрес стана, одузети предме- 
те, исправе и сл., једном речју прикупити, проучити и оценити

* ЗКП, Сл. Ф Н Р Ј 30/62. чл. 135, ст. 2.

14



материјал, као и проучити личност окривљенога, полазећи од из- 
вештаја о догађају и извиђају места и злочина, исказе: сведока, 
вештака, пријавитеља као и запажања других органа.

Познавање личности окрквљенога у многоме ће допринети 
успеху саслушавања, нарочито познавање његовог темперамента, 
карактера, нарави, друштвено-историских услова његовог живо- 
та, његов социјални положај, занимање, специјалност, његову 
склоност, пасије. Лич1ност треба изучавати, комплеисно, задедно 
са њеном делатношћу, јер само у делатности људи психички про- 
цеси настају, испољавају се ■и мењају. Ићи у .суштину мотива, 
побуда ir намера, који су покренули учиниоца на извршење Кд. 
Овде 'нарочито дола'Зи до потврде правило да упознаван>ем код 
људи како живе дознаћемо како мисле, упознати осећајни живот 
окривл>еника. По Мршерту, то је свеобухватан поЈам: „Он садр- 
жи све моменте који одређују живот, преставе и чула a тиме и 
подложност утицајима, кроз осећање утиске, унутрашње мекоће 
и тврдоће, узбудљивост, сексуалност, еротика, карактерност ил^ 
површност, штедљивост или расипништво, наклоност осећајним 
експлозијама, богомолство и многе остале.”

Уобичајено је да као места саслушавања наЈчешће се јавља- 
ју: стан окривљеног, место извршења Кд, просторија намењена 
за саслушавање и на главном претресу. Свако од њих има своје 
специфичности, нарочито саслушавање на месту злочина, јер до- 
кази изведени на лицу места, много речити1е, непосредније и вид- 
љивије говоре него у судској дворани.® 'Припреме као целина, 
имају за предност поред осталог заштиту слободе личности и сма- 
њују могућност саслушаваша невино окривл>ених.

Предходне пвипреме не значе одлагање хитности саслушава- 
ња, иако је то објективна тешкоћа. Хитност тих припрема и успех 
у многоме зависи и од субјективног односа истражитеља према 
Кд, од његове ефикасности, експедитивности, ажурности, конциз- 
ни1е речено, од његовог одговорног односа према повереном за- 
датку.

Хитност приступања првом саслушавању, одмах по извршењу 
Кд има и свотих психолошких оправданости. Одмах по извршењу 
дела окривљени је најузбудљивији, код њега се јавља ускомеша- 
ност, пробуђени осећај, налази се у једној посебној психичкој а- 
гонији, осећај части, кајања, унутрашњи сукоби, мања је времен- 
ска могућност да конструише лажну одбрану. Нарочито брза изо- 
лација окривљенога доводи до већег узбуђења и дубљег размиш- 
љања о почињеном Кд, што се више временски учинилац одмиче 
од момента извршења Кд постепено се смирује, куражи, смишл^а 
планове за лажну одбрану, памћење опада и репродукција je до-

’ У емислу члана 38 К З  у  току поступка. органи гоњења обавезни су 
да прикупљају и утврђују и  двуге податке у  вези Кд ји учиниопа путем 
уверења, мишљења и сл., нарочито исгштати све олакш авајуће и отеж ав^- 
јуће околности.

Просторије, управо paiuia канцеларија намењена за саслзчпавање, 
требало би шта једноставније да буде уређена: чиста, без много украса. 
слика, телефона, остранити све оно што би изазивало и скретало пажн>у 
окривљеног или му служило за напад. О ваква просторија и има свој пси- 
холошки утицај за концвкррацију окр. на К д које му се ставл>а на терет.
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гађаја тежа, трагови дела се губе и сл, али ипак, хитност не 
треба да услови да се установи погрешно чињенично стање, од- 
носно да се целокупна истрага погрешно ориј&нтише, потребан 
је склад и прецизност. „Стим-пгапе Грасбергер, јавл>а се једна 
дал>на предпоставка за успешно вођење процеса без ж у ;^е  у 
вођењу истраге. Схвакако се журба горко освећује. |Клко је већ 
у више махова било могуће да се укаже на то да моментална уште- 
да времена у каснијим стадијумима поступка лако доводи до гу- 
битка времена и до тешких последица, то је овде довољно истак- 
нути, да је довољно да се процес брижлзиво води. Промишљени 
поступак је могућ само онда када се све процесне радње одигра- 
вају у мирној атмосфери и без узбуђености и личних раздраже- 
ности.”^

Између осталог за успех саслушавања игра значајну улогу и 
стручна висина лица које врши саслушавање. Нарочито његово 
познавање опште писхологије, .исихологије поступка, кршшнал- 
не психологије вештине, технике, татктике-метода саслушавања, 
ово се као нужна, потреба намеће свакоме који ради са људима. 
Истражитељ посебно, треда добро да познаје како материјално 
тако и процесно кривично право.

Тактика и метода саслушавања немогу се шаблонизирати, за 
свако дело потребна је одговарајућа тактика и план: где када и 
како приступити саслушавању, распоред саслушавања, околно- 
сти које треба претходно разјаснити, привреме, редослед доказ- 
ног материјала који треба да се употреби приликом саслушавања, 
одредити место и сл.

Да би изабрао правилан начин и метод прилажења личности 
окривљеника, истражитељ мора бити добро стручно, правно и 
психолошки наоружан, јер: „Довести до тога да проговори човек, 
који попут пужа настоји да се завуче у своју кућицу и на најма- 
н>у опасност, очито «ије лаган задатак.”® Саслушавање је, као 
што је предходно истакнуто специјализована вештина без уна- 
пред створеног шаблона, тако да: „Ко верује — каже Грасбергер, 
да се ова висока вештина може свести на употребу неколико шаб- 
лона, као што мисле неки тумачи карактера, тежња за напредком 
ra одводи у мрак недовољног схватања. Истина се не да открити 
помоћу једноставних формула. Њој се може прићи само у зноју 
лица. Зато она награђује уложени труд својом апсолутном вред- 
ношћу и на тај начин оплемењује онога који је пронађе”.*

* Грасбергер Др Роланд, Психологија кривичног постутша, Сарајево, 
1958. године.

“ Деб, Како испитивати осумничене, Избор чланака из старих часо- 
писа, Загреб, 1/59.

* Грасбергер Др Роланд, Психологија кривичног постзшка, Сарајево, 
1958. године.

— Психолошко посматрање обухвата не само потпзгн и тачан  отшс 
поЈава, него и њихово психолошко тумачење, јер посматрање није толико 
усмерено на оггис човекових спољашњих радњи и посгулка колико на 
откривање њиховог психолошког садржаја. У овом псследњем јесте главни 
циљ психолошког посматрања полазећи од спољших фахтора оно мора да 
открива њихово психолошко значење. „Психологија, колективни рад ау- 
тора: Тјеплоеа, Смирнова и Корнилова, Бгд. 1948.
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Добро извршена'предходна припрема условила би да саслу- 
шавање буде заокруживање прикупЈвеног материјала.

Код нас није изграђена нека посебна методологија саслуша- 
ња. У светској кривично-правној јудикатури запажа се неколико 
метода. Ми смо усвојили мешовиту методу чији је аутор Липман. 
Састојала би се у: давању слободног исказа, затим преслушавање 
и поставл>ање питања.

Из законског текста се нијансирају два дела саслушавања, 
иако скупа чине нераздвојну целину. Први део састоји се у узи- 
мању генералија, тз. ад персоналија, док други део је испит о 
самој суштини ствари — ад материјалиа.

Испит 0 самој ствари — ад материалиа, заузима централно 
питање у саслушавању окривљенога. Саслушавање почети оп- 
штим информативним разговором о чињеницама које су познате 
(као један вид интервјуа), слободно без икакве укрућености и било 
каквих формалности^ како би се окривљени осећао слободно као 
код своје куће, у виду приповедања, свакидашњим говором., Од 
првог момента па за читаво време саслушавања потребно је стално 
посматрање: држања, реаговања, уочавања погледа, збуњености, 
душевних и физичких реакција, обратити пажњу дали окривље- 
ни бледи, црвени, дали брзо или лагано говори, јели сигуран у 
ономе што каже. To има своју психолошку важност, зато што 
„Само се на овај начрга могу уловити телесни поступци, који као 
видљива обележја прате невидл.иве душевне процесе и тако нам 
пружени покрете дају 1веомачесто одлучујућа објашњења свесних 
збивања која се одигравају у бићу саслушаваног лица.”^

Неусиљен, ггриродан ti слободан разговор може несзгмњиво 
донети много успеха у саслушавању, тако да: „При примени ме- 
тода разговора испитанику се задају низ унапред смишљених 
питања, чији се ред и облик мењају према индивидуалним особе- 
ностима испитаника у току самог разговора. Састављена питања 
морају да обухватају тему истраживања, да буду кратха и разум- 
л>ива испитанику, не смеју да му сугерирају никакав одговор и 
најзад морају да се узајамно контролишу и допуњују. При кориш- 
ћењу разговора од великог је значаја узајамни однос испитивача 
и испитаника, он мора да буде такав да испитаник даје искрене 
тачне одговоре на питања која му се задају.”®

Приликом саслушавања треба бити само истражитељ, јер се 
интиман живот не износи пред широк круг људи, посебно повере- 
ње се не може усггоставтгги са вшпе људи. Разговор у виду саслу- 
шаван>а мора бити законским следсредом, дох разговор од Кд текао 
би онако како се збио догађај или како га је сам окривљени до- 
живео. Неопходно је да се створи узајамни однос узајамног по- 
штовања и разумевања између истражитеља и окривљеног, тако 
да окривљени схвати истражитеља као човека који га разумије 
и који ће му помоћи да савлада тешкоће у којима се налази.

’ Ppaicčoprep Др Ролаид, цитирано дело.
® Психххпогија, колективни рад аутора: Тјјеплова, Смирнова и К ор- 

нилова, Београд, 1948. године.
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Приликом разгоиора истражитељ треба да избегава квалифи- 
кацију дела a нарочито тешке изразе као: злочин, злочинац, уби- 
ца, криминалац, кривња, проневера, силовање, разбојништво, кра- 
ђа и сл. Овакав начин изражавања побуђује страх код окривл>е- 
нога од казне и он се унапред спрема за одбрану, такође избега- 
вати, у разговору сваки прекор окривљенога за учињено Кд, то 
окривл>енога побуђује на отпор.

Истражител> за време саслушавања и уопште треба да је: сми- 
рен, тих, прибран, хладнокрван, стрпл>ив, тактичан и упоран у 
проналахгењу истине, разложан и поступати добро. На лажне ис- 
казе не уз!буђивати- се или пак оштро реаговати. Ареоивно;ст истра- 
житеља на исказе и друге поступке окривљенога указују на то да 
је он у свом становишту несигуран или пак да му је признање је- 
дини цил>. — ,,У психолошкој игри онај тко губи своју мирноћу 
готово сигурно губи и игру.”® Одлучним држањем и упорношћу 
окривљеном треба наговестити да ће истина бити утврђена. Код 
испитивања бити неутралан, не инсистирајући на ове или оне чи- 
њенице. Подједнако и са истом студиозношћу испитивати чиње- 
нице које га терете и које му иду у прилог.

Психолошке реакције окривљенота неби смеле да имају нега- 
тиван одраз на ток поступка. Негодовање окривљенога је природ- 
на реакција на оптужбу. Све спољне и унутрашње, психичке и 
физичке манифестацијје код окривљенога за време саслушавања 
не треба схватити или пак тумачити на неки начин као индицију 
да je он учинилац Кд. Напротив у већини случајева то се јавља 
и код невиних, поготову: „Виност и зла намера учиниочева, као 
унутрашње чињенице Кд, не даду се чулима опазити, него се могу 
из других чињеница или опажаша изводити.”*®

Саслушавање одвијати плански: постепено, програмирано, у- 
смерено приближавање истини. Питања не постављати уопштено, 
конкретно и у вези Кд, директан говор и свакидашњи језик. Избе- 
гавати усиљен начин изражавања и високо-стилске реченице или 
пак неке окруте формулације. Окривљеном дозволити да објасни 
догађај не само речтама него и на други начин: цртањем, фотО(Графи 
јама, ркицама и сл. Дозволити му да се потпуно изјасни о свим 
чињеницама Koie му се стављаЈу на терет. Иако ie  истражитељ 
овде domminus litis, ипак превгапе не треба да говори, он усмера- 
ва прга10веда1Н̂ е онривљено, упоређује са раттијје познатагм: чиње- 
ницама (окривљени небиг требало да зна шта ie раније познато 
истражител>у, у вези Кд и учикиоца, a шта није), компарира про- 
тивуречним исказима. Током саслушавања настојати да окрив- 
љени не замори јер умор има брзог одраза на психу и мозак па 
се у таквом стању лако подлеже утицајима и сугестијама.

По опису бића Кд питања оријентисати у субјективном и об- 
јективном смислу. Субјективна страна питања односила би се 
на умишљај, нехат, циљ, мотив, намере побуде, уколико је реч о 
повратнику разговарати о последицама предходног Кд, како их

’ Беб, цитирани чланак
Марковић Др Божидар, О доказима у кривтгчно?л псступку, Бео- 

град, 1908. године.
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je примио, како је средина на њих реаговала. Објективна страна 
питања: ток извршења Кд, на учешће других лица, места и вре- 
мена извршења дела, стварање плана и његова реализација, оте- 
жавајуће и олакшавајуће околности итд.

Стално проверавати исказ окривљеног путем упоређивања 
са осталим, познатим чињеницама, односно личним и материјал- 
ним доказима. Међупразнине и котрадикторности у исказу надо- 
пуњавати и  отклањати питањима која могу бити: контролна за про 
веру датог исказа, допунска како би се допуниле извесне празни- 
не, појашњавајућа уколико је исказ нејасан. Сва ова и друга rai- 
тања требају да имају логичну везу тако да касније питање про- 
изилази као логичан наставак предходног, a да оба односно сва 
скупа чине целину и у вези су са догађајем, уз то она морају ићи 
хро-нолошкЈим редом како је текао догађај. (припреме, 'извршење, 
последице,, после извршења.)

При добијању и оцени исказа ни један не треба примити a 
приори, као дефинитиван доказ, његов доказни смисао Je тек у- 
тврђен ако је психолошки утврђен и анализиран и ако се слалсе 
са другим доказима који су проверени и утврђени.

Сваки исказ треба записати и на крају потписати, то спре- 
чава заборав и произвољне измене у исказу a служе за дал>и 
поступак. Треба имати у виду и начин записивања исказа (овде 
се не мисли на форму јер је она прописана закоником) него на 
речник. Исказ не треба записивати речником истражитеља, тада 
он губи од своје психолошке и чињеничне вредности. Записник 
водити онако како тече разговор у виду приповедања, без ди- 
ректних питања и одговора. Од овога се чини изузетак да све 
важније делове исказа треба записивати онако како их је фор- 
мулисао окривљени или пак дозволити окривљеном да их сам 
по својој формулацији казује у записник.

У вези потписа записника саслушавања ствар је јасна — о- 
кривљени потписује сваку страницу записника. Питање је да ли 
кад му се прочита или кад га сам прочита, управо које је боље. 
Закоником је алтернативно предвиђено и једно и друго. Све је 
зависно од степена интелигенције, управо степена схватања и ра- 
зумевања окривљенога. У САД је обавезан овакав завршетак за- 
писника о 'саслушавању: „Ја салт прочитао овај записиик, који 
је састављен у 4 странице, те парафирао све исправке, ја сам дао 
овај исказ слободно и добровољно. Нитко ми није ништа обећао, 
Јшти ми је на било који начин пријетио, да би добио овај исказ. 
Потпис.”“

Претходна разматрања, између осталог имају за циљ спро- 
вођење у  живот главне интенција законодавца: .. да нико не-
вин не буде осуђен a да се кривцу изрекне заслужена казна под 
условима које ттредвиђа крршични закон a на основу законито 
спроведеног поступка.”** Да би се ово оживотворило у пракси у 
многоме зависи од степена стручности органа који учествују у

“  Цит. пр. Марковић Томислав, Савремена техника истраживан>а 
кривичних |дела, Загреб 1961. године.

Законик о крргаичном поступку, Сл. Ф НРЈ, 30/62, чл. 1.
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поступку, посебно од њиховог савесног и одговорног односа пре- 
ма овом, нимало лаком, и врло сложеном, задатку. У свим проце- 
сним радњама не сме се никада изгубити из вида да је кривични 
поступак од почетка (свих радњи) укључен у напор осталих дру- 
штвених фактора за утврђивање Кд, откривање починитеља, на- 
рочито његову ресоцијализацију.

Жарко Булатовић

ПЕНАЛИ И НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ ДОЦЊЕ 
У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Запажена је тенденција пораста спорова ради накнаде ште- 
те због доцше гра.ђевинсЕих предузећа где |разни инвеститори, 
клинике, болнице, студентски ресторани и домови и студентска 
лечилишта враже туж5о1М извесне новчане износе од одређених 
грађевинсних предузећа као накнаду због задо'Цњен>а уговорених 
радова.

Haaiia г!рађеви!нска предузећа, изгледа нису у мотућности 
да у опнггим условима за извођење грађевинских абјекат.а и ра- 
Д0В.З 1заврше сбјекте п  радове у границама рока који је одређиван 
међусО'бним уговорима.

'Због изнетог је зажонодавац a да би заштитио грађевинска 
предузећа од (плаћања уговорених пенала који би често били врло 
високи новчани износи и утицали негативно на стабилност пре- 
дузећа и  донео Правилник о изменама и допунама Прајвилника 
о уступању на 1изв'0'ђење грађевинских објеката и радова („Слу- 
жбени лист Ф НРЈ” бр. 42/60) где се псред осталог предвиђа да 
укупан износ пенала не може бити већи од 5®/о од укупног изно- 
са уговорене цене и  да ако је штета ‘Вастала услед задоцњења 
угосворних радова већа од износа пенала, инвеститор може тра- 
жити уместо пенала одговарајућу накнаду штете.

Како је напред поменути Прав1илник основ за покретање 
спорова о којима је реч, то сматрамо потребним да би га вал>ало 
изнети однооно чл. 5. истог Правилника који мења стари члан 
32. ст. 1. a који тла1си:

„Ако извођач не изврши утс1Ворене ркадове о роховима који 
су предв1иђени утовором ДЈткан је инвеститору платити пенале 
за сваки дан задоцњења.

Надаље се додаје да пенали- износе највдање 1 гтромил за 
сваки дан задоцњенва на укупан ■износ вредности свих уговоре- 
них радсва ако уговором није предвиђен већи износ пенала. У- 
купан износ пенала не може бити већ од 5% од укупнот износа 
уговорене цене.
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Ако изиршење (радова није проузроковало одлатање пу- 
шгања 0'бјеката о угсвореном року у пробни односи редовии по- 
гон, пенали из претходног става обрачунавају се само на вред- 
ност неизвршеиих радова.

Ако је штета настала услед задоцњења уговорених радова 
већа од износа пенала, инвеститор може тражити уместо пенала 
одговарајућу накнаду штете.”

Одгљах се мора приметити да је  овако схватање Правилни- 
ха идентично са схватањем општогх узанса за тфомет робом у 
глави уговорна казна — од чл. 245. до 257. „Службени лист 
ФНРЈ” бр. 15/54.

Ваља приметити да Лравилник предвиђа да, ако извођач 
не изврши уговорене радове у року који је предвиђен угово- 
ром, дужан је инвеститсру платити пенале за сваки дан задоц- 
њења, што значи да је предвиђен пенал као облик грађанско- 
правне казне, без обзира да ли је за инвест1ИТора наетала штета 
услед задоцњења уговорених радова.

Дакле, треба нагласити да се гоггање штете треба одвојено 
третирати и то само у случају ако је за инвеститора штета на- 
стала баш искључиво услед задоцњергих уговориних радова.

Пбнал, уговорна казна због задоцњења, представља кла- 
сични облик грађансжоправне казне па би се ваљало забанити 
неким ггитањима ове правне установе.

Уговорну казну због задоцњења — пенал, странке пред- 
виђају о«да када нису сигурне да ће угсворни: партнер о року 
испунити своју обавезу из уговора, што знач!и да пенал чреба 
разликовати од штете која је настала услед задоцњења уговоре- 
иих радова.

Инвеститор стиче гграво на уговорну казну чим извођач 
падне у доцњу сз McnyiteifceM обавеза из утовора, јер утоворна 
казна има циљ да обезбеди кахо не би било доцње. Инвеститор 
1реба да докаже да је према уговору наступила доцјња за изво- 
ђача .и ‘извођач би био у  обавези на плаћатве пенала.

Извођач може истицати приговор да није крив за доцњу, 
али не може истицати да инвеститор не тргти никакву штету 
због његове доцње и не може тражити да буде ослобођен плаћа- 
ња казне — пшала са разлога што се уговорна казна плаћа чак 
и онда 1када не(ма никакве штете код инвеститора уколико је 
испуњен услов да је извођач пао у доцњу.

Овде пенал треба посматрати кроз призму казне због доц- 
ње. Казнена функција пенала тј. функција обезбеђења психич- 
ког притиска на извођача представл>а главну сврху и особину 
која опредељује и саму суштину ове правне институције.

При наплати уговорне казне — пенала, и не поставл>а се 
питање о висини штете нити о томе да ли је она уопште настала 
или је можда није «и било. Пенал остаје као казна, боље рећи 
директна тгоследица извођачеве протлв правне радње за коју је 
и таква казна и предврфена.

Код питаша пенала могло би се поставити неколико под- 
питања;
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Да ли инвеститору прмпада право на пенале ако је пршшо 
радове изведене са доцњом a није саопштио извођачу да задр- 
жава своје право 1на пенале?

У каквој би форми MHiBecTHTop требало' да обавести извођа- 
ча да задржава своје право на пенале?

Да ли се извођач сматра ослобођен обавезе плаћања пенала 
ajco му инвеститор својим лонашањем пружи за то основане раз- 
логе?

Да ли се има смаврати да се инвеститор одричући се од пе- 
нала истовремено одрекао m  о д  права за накнаду штете?

Како Правилник о изменама и допунајма Правилника о у- 
ступању на извођење грађевинских објеката и радова није дао 
одговор на ова питања, то одговор треба тражити у прописЈша 
општих узанса за iipoMeT робои, цравној теорији и судској 
пракеи.

Служећи се оптим узавсама, правним теоријама и судском 
праксом покушаће се давањем одговора на 1напред постављена 
питања.

Сматрамо, да miBecTHTop 'не би могао захтевати уговорну 
казну ако је  лримио од извођача радове који су изведеки са доц- 
њом, a није известио извођача да задржава своје право на уто- 
ворну казну (то би пролзашло и тлз узансе чл. 248).

Из незаинтересованог по^нашања инвеегитора могла би се 
код 'Извођача формирати мисао да се инвеститор задовоЈвио са 
извршењем уговора и са роком који је уствари доцња и да се за 
то одриче права да захтева пенал. Извођач се не !би могао држа- 
ти у  HeH3BecHOCTJi од 1Инвеститора, a наиме, да ли fee инвеститор 
право пенала истицати и поред тога што је прихватио извршење 
утоворног посла иако ge према уговору извођач nao у доцњу.

Мишље!ња icmo да би извођач имао право да се сматра осло- 
бођешш обавезе пл^гања пенала ако му поверилац пруж1и за то 
разлоге, као незаинтересованост, непостављењ1е тог питања и др. 
Ово 1наше схватање поткрепљује се и чињеВ|ИЦОм да пенал има 
у првом реду за цил> да осигура извршење уговора, односно оба- 
везе из уговО'ра lo року, што вначи, да би пенал у суштини из- 
губио своју функцију ако би извођач испунио своју уговорну 
обавезу.

Одговарајућ'и на питање у којој форми је потребно да из- 
вођач буде обавештен од стране 1инвестит;0ра да задржава право 
на пенал сматрамо да је потребло то учинити у писменој форми 
где се констатује доцња и извештава извођач да се задржава 
право на пенале.

Међутим, шла. и схватан>а да се задржавања парва на пенал 
може остварити и без тгисмене форме, наиме, да су и обична оба- 
вештења па чак и извесне конклудентне радње и друго довољни 
за указивање извођачу од стране инвеститора да се задржава 
право на уговорене пенале. По овом схвата1њу довољ.но је  чак и 
по«ашан>е инвеститора тако да извођач може сазнати да инве- 
ститор има вољу да задржи право .на уговорени пенал, тахо да у 
случају спора (извођач би тражио од инвеститора да докаже на
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који на'чин где и када је  (манифестовао своју вољу да задржава 
право на пенал.

Нисмо за овакво схватање, јер овакво схватање ствара по- 
тешкоће у случају ошрова код суда и оматрамо да је наше схва- 
тање правилније a «аиме, да је инвеститор обавеза1Н да обавести 
извођача у писмшој фсрми да збот доцње задржава право на 
пбнале. .

Овом приликом жели се истаћои да на авентуално питан>е да 
ли инвеститор може изјаву задржавања права на пенал дати и 
лре коначног јзакључења уговора, не би могли дати одређени 
одговор пошто су и по овом питању мишљења подељена и што 
у нашој ;пракси неаиамо чврсто заузет став rro овом питању.

Нарочито се мора иагла1сити да је  погрешно схватање да би 
у случају да се шнвеститор одрекао права на yroBopHy казну — 
пенал, самим тим одрекао права н̂а накнаду штете, која је на- 
стала за !инвеститора услед задоцњења уговорених радова.

Овде се радас о сасвим два одвојена појма, у  питању су две 
сасвим различите материје које и Правилшгк о изменама и допу- 
кама Правилника о уступању на извођење грађеви1нских објека- 
та и радова третира као два одвојена појма и каже да ако је 
штета 'Настала услед задоцњеша утов:ореш1х радова већа од из- 
носа пенала инвеститор може тражити уместо пенала одговара- 
јућу накнаду штете.

Дакле, можемо 'закључити да када то правни интерес инве- 
ститора буде био, односно када је иивеститор имао услед задоц- 
њен>а уговорених радова штету која iishocm  више од износа пе- 
нала, инвеститор може уместо пенала тражити одговарајз^у на- 
кнаду штете.

Само се по себи разуме да се у пракси одмах појављује пи- 
таи>е како утврдити стварну висину штете јер и  поред помоћи 
коју судовима пружају судсни вештаци несумњиво је да је у 
споровима ове врсте то највећи проблем.

У поступку утврђиванЈа овако настале штете нарочито је 
карактеристична штета коју истичу клинике, које због доцње 
нису могле да повећају број лежаја a таме изгубиле зараду за 
један болеснички дан, затим студентска опоравилишта, студент- 
ски домови и др. који су због доцње извођача имали штету јер 
нису у могућности да приме на смештај планиране капацитете a 
самим тим имали и штету како у погледу изгубљене добити, тако 
и због непотребног ангажсвања већег броја персонала. У штету 
коју је инвеститор имао због доцње извођења радова инвеститор 
урачунава и износе које је непотребно плаћао за инжењера — 
надзорног органа и друто административ^но особље. Може се за- 
мислити да све ово напред изнето причињава посебан проблем 
и тешкоћу у поступку утврђивања евентуалне штете и њене 
висине.

У поступку ради наннаде штете која би евентуално про- 
изашла за инвеститора услед задоцшења уговорвних радова суд 
се сукобљава са два крупна проблема и то: да ли у  основ'И за ин-
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веститора има штете па уколико се утврди да има штете, по- 
ставља се други проблем лри одређивађу износа.

На крају овога излагања могао би се направипи следећи 
закњучак:

Несумњиво је да:
— ако 'извођач не изврши уговорене радове у роковима који 

су предвЈ^гђени уговором дужан је  да инвестктору плати пенале 
за сваки дан задоцњења с тим да пенали износе (Најмање једаи 
промил 'за сваки дан задоцњења на укупан износ вредности свих 
уговорених радова ако уговором није предвиђен већи износ пе- 
нала, с тим да укупан износ .пенала не може бити већи од 5% 
од укугшог изкоса уговорене цене, и да

— ако је штета настала услед задоцшења уговорених ра- 
дова ®ећа од износа пенала, инвеститор може тр^ажити уместо 
пенала одговарајућу вакнаду штете с тим да уколико између ин- 
веститора и  извођача ие би дошло до споразума о висжни пггете 
остало би да се у спору лред судом утврди да ли је  за инвести- 
то-ра било штете или је уошпте није било и уколико би се утвр- 
дило да је било штете у коме је износу иста.

Миодраг Вучковић

ЈЕДАН РЕДАК ЈУБИЛЕЈ

Радни одбор адвоката и адвокатских приправника у Новом 
Саду одржао је, у  просторијама Адвокатске коморе у АПВ, 5. 
октобра 1963. године свечан састатанак на коме је прослављена 50. 
годишњица активног вршења адвокатуре доктора Стевана Кере- 
кеша, адвоката из Новог Сада.

др. Ствеан Керекеш отворио је  своју адвокатску канцелари- 
ју 1913. године, и од тога времена стално врши адвокатуру. Пет 
деценија вршења адвокатуре на беспрекоран 'начин, одважно, 
залагајући сеза  оправдане интересе својих клијената, уживајући 
њихово пуно поверење, уживајући врло леп углед код колега, 
и осталих npaiBHjnca из провосу^, је ретко доститнуће адвоката.

Да би адвокати и адв. приправници Новог Сада манифесто- 
вали своју радост, одали признање др. Стева^ну Керекешу, саку- 
пили су се у врло лелом броју, и у врло пријатној атмосфери ода- 
ли признање славл>енику, којег је топлим речима поздравио 
Станко Кромпић, председник Радног одбора, a коме се захвалио 
др. Стеван Керекеш, указујући на сву величину и одговорност 
адвокатског лозива.
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dr. PALASTHY ODDN

y  Апатину je 30. септембра 1963. преминуо др. Еден Палаш- 
ти, пензионисани адвокат.

Рођен 1889. године^ докторирао је 1914, док је од 1915 године 
водио своју адвокатску канцеларију.

Човек високог образовања, одличан правник, приступачан и 
отворен уживао је у  својој србдини велик углед.

Као адвокат истицао се својим увек правилним ставом, био 
је увек готов на компромисе у интересу странака. За  време оку- 
пације био је куражан бранилац народног xepoja Бана Секулића.

После Ослобођења, због потпуно правилног става, за време 
окупације био je члан Окружног Ослободилачког Одбора.

У Адвокатској комори АПВ вршио је дужност члана Управ- 
ног одбора.

Слава Му!

др. СТЕВАН ФРАТУЦАН

У Новом Саду је после дуге болести 11. октобра 1963. године 
преминуо др. Стеван Фратуцан, пенз. адвокат.

Рођен 1904. године стекао је докторски степен у Загребу 
1929. године, a адвокатску канцеларију је водио од 1933, године.

Покојни 'др. 'Стеван Фрат>ч^ан био је  човек високе културе 
и свестраног знања. Својим одмереним држањем и ставом, зала- 
гањем до крајности за интересе својих клијената, који су му ука- 
зивали увек највеће поверење, солидним правним знашем наору- 
жан, био је пример вал>аног и поштеног адвоката, који се инспи- 
сао у раду већ познатом традицијом адвоката Војводине.

Напредан човек, припадао је између два рата напредно.м по- 
литичком покрету, у коме је обнашао значајне функције.

У Адвокатској комори АПВ вршио је дужност члана Дисци- 
плинског суда.

Слава му!
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JOBAH ДРАГОЈЕВИЋ

У Кикинди је умро, 13. октобра 1963. Јован Драгојевић, ад- 
вокат. - V V I

Рођен 1897. године у Ријека Црнојевића, дршломирао je на 
Правном факултету у Суботици, a од 1929. године је стално, до 
смрти, са мањим прекидом у Ослобођењу, био активан адвокат.

За време окупације био је неколико пута затваран, и у кон- 
центрационом логору конфиниран.

Пок. Јован Драгојевић био је примеран адвокат, који је и 
код колега и код странака уживао врло добар глас. Као правник 
био је цењен. •

Његовом прераном смрћу адвокатура Војводине губи једног 
свог примерног члана.

Слава му!

ИЗ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Није дозвољена ревизија против 
решења П  степеног суда којим ре- 
гулише оставински поступак. (Врх. 
суд АПВ бр. Рее. 194/963).

II ст. суд је  гуважио жалбу те >  
укинуо I. ст. решење и упутио ж а- 
лиоца на париицу ради доказивања 
постојаности тестамента.

Наследник је  уложио ревизију, 
која ie одбачеиа, a из разлога:

Према члану 14. ст. 1 Уводног за- 
коиа за Закон о пар«. поступку од- 
редбе ЗПП поводом ревизије при- 
мењиваће се и  на ревизију против 
решења о наслеђу и легату донетих 
у поступку расцрављања оставине, 
без обзира на 'вредност заоставштз-!- 
не. ■

Решење II. ст. суда о укидању I. 
ст. 'р>ешен>а и упућивања О титине 
А. на пардаицу у вези заоставштине 
пок. Г. Л. није решење о наслеђу, 
већ решење крјим се регулише оста- 
вински поступак на основу кога he 
тек бити донето ново решење о на-

слеђу. Против такви:: ^-ошења није 
дозвољена ревизија, па је  стога 
поднета ревизија одбачена н а  ооно- 
ву чл. 354. ст. 1 и 379 ЗПП у вези 
чл. 14 Уводног закона за ЗГШ.

Предузеће не мора да одобри пла- 
ћено одсуство за  припремаае струч- 
ног испита, али се ником случају 
не може узети као неоправдано изо- 
стајање са посла, за оне даве када 
је  службепик полагао стручни ис- 
пит, дакле када удовољава једној 
заковској обавези. (Врх. суд АПВ 
5р. Рев. 93/963).

Ж ТП  је  приправнику решењем у- 
тврдио да је  гфестао радни однос 
2. јула 1962. услеш самовол>ног на- 
пуштања посла. Приправник је под- 
нео тужбу Ci>eiCKOM сгуду тражећи 
да ое решење сгави ван снаге. I. 
ст. суд је  гфесудом одбио тужбени 
захтев. a  II. ст. суд одбио уложену 
жалбу. Туж иљ а је поднеЛа ревизи-
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jy, која je  као основгша уважеиа,
11. ст. пресуда преиначена, жалба 
тужиље уважена, I. ст. пресуда пре- 
иначена и |решење, нападано туж - 
бом, стављено ван снаге. a из раз- 
лога:

Није спорно да је  тужиља преста- 
ла да долази на посао 2. зула 1962. 
године, a  да је  поново дошла 13 
јула 1962. године. Нижи судови су 
установили да је  изостанак са посла 
трајао дуже од 7 даиа, па је, према 
томе, решен>е Ж ТП осиовано.

Одлука ниж их судова се заснива 
на погрешној примени материјалног 
права.

Тужил>а је изоста.па са посла без 
одобрења надлежног старешине, због 
тога што је  полагала стручни испит 
за зва<ње млађег грађ. инжињера, 
који је полагала и положила 11. и
12. зула 1962. године.

Према |одредби чл. 317. ст. 1 тач. 
2 Закока о радним 0дносима, радни 
одиос престаје услед самовоЈвног на- 
пушгања посла, ако радник изоста- 
не са посла најмање седам узаст,оп- 
них дана. Основно питање је  у спо- 
ру да ли је тужиља неоправдано 
изостала са посла.

У cnopHOiM периоду је био Празник 
Устанка народа Јутославије (4. 
јул), и  празник Устанка народа Ср- 
бије (7. јул), a 8. јул је био недеља. 
Према томе, тужиљ а је изостала са 
посла, 2, 3, 5;, 9, 10, 11 и  12 јула, a 
што би заиста било више од 7 уза- 
стопних дана.

Међутим, тужил>а је 11. и  12 Јула 
полагала стручни испит, па се не 
може сматрати да je иа те дане не- 
оправдано изостала са посла.

Наиме, чл. 2 Правилника о при- 
правиичкој служби итд. (Сл. лист 
Ф Н РЈ број 19/51) ирописује да ,1е 
приправник за звање млађег грађ. 
инжињера дужан да после две го- 
диие приправничког стажа полаже 
стручни исапит. Према одредби чл. 
38 истог Правилника приггравнику 
се може одобрити плаћено одсуство 
у трајањ у од 20 дана ради припре- 
.мања и полагања испита.

Имајући у  виду истакнуте закон- 
ске прописе, тужеио предузеће је 
могло тужилјИ да « е  одобри плаће- 
но ОДСУСТВ10, али се ниуком случају 
не може узети као неоправдано изо- 
стајање са посла на оне дане када 
је  тужиља приступила полагању

стручног испита, дакле удовољава- 
ла законској одредби.

К ада je  тужиља изостала са по- 
сла свега 6 дана, дакле иш од 7 да- 
на, све када би се узело да је  нео- 
правдано изостала, нема законског 
основа да тужил»и престане радни 
однос оамовољног напуштања
посла.

Двевница се не може сматрати 
еквивалентом за прековремени рад, 
a ако је тако одређено тарифним 
правилником овај је  у супротности 
са прописима Закона. (Врх. суд АПВ 
бр. Гж. 310/936).

Нападнутом I. ст. пресудом одби- 
јен је  тужбени захтев да предузеће 
исплати тз^жиоцу на име прековре- 
меког рада износ ;од 422.309 динара. 
Туж илац је уложио жалбу, ко ја је 
као основана уважеиа, I. ст. пресу- 
да укинута, a  из разлога:

По чл. 182 Закоиа о  радш 1м одно- 
сима за  рад у  прековременим часо- 
вима раднику ирипада лични до- 
ходак увећан са 50Vo no основу 
предвиђеном у  Правилнику о ра- 
сподели личних доходака. Радно 
време радника изиоси 48 часова не- 
дел>но. Раднику припада награда за 
прековремени рад кзјКо је  прописано 
у ет. 1 и 2 чл. 182 ЗРО. Предузеће 
може у Правилнику о расподели 
личних доходака предвидети плаћа- 
ње паушалног износа прековреме- 
ног рада. Али, дневница се ниуком 
случају не мож е узети у обрачун 
за награђивањ е прековр>еменог ра- 
да, јер з а  службено путовање ту- 
жиоцу-ш оферу припада дневница.

Ако тужена без пристанка туж по- 
ца испоручи овоме другу сорту m ne- 
вице уместо уговореве и  то ве са- 
ОВВ1ТИ тужиоцу тада туж ева може 
да одговара за  мав>и вривос вш е- 
нице којв је вастао код испоручеве 
сорте у односу ва уговореву под 
истим условима обраде и климе 
(Врх. суд АПВ бр. Гж. 264/963).

I. ст. суд је својом пресудом одбио 
тужбени захтев, па је туж илац у - 
ложио жалбу, која је основана, I. 
ст. пресуда укинута, a из разлога:

Ако чужилац није пристао да  у- 
место утоворене француске сорте 
пшенице добије италијанску, која
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Je ман>е отпорна врста и  тражи ви- 
ше прихрањивања, дакле ако ту- 
ж ена није саопштила да даје за  се- 
ме италијанску ссфту пшенице, ме- 
сто француску, тада би тужена мо- 
гла да одговара за  мањи принос 
пшенице, који је  'настао код итали- 
јанске сорте у односу на француску 
под истим условима обр>аде и  кли- 
ме. Утврђено је да тужена место у - 
говорене француске пшенице посла- 
ла тужиоцу италијанску, да га о 
томе није обавестила, a како оста- 
ле релевантне чињенице за решен>е 
епора, нису утврђене, ваљало је  I. 
ст. пресуду укЈшути, и  упутити I. 
ст суд да исте утврди и донесе но- 
ву одлуку, у духу овог становишта 
Врх. суда АПВ.

Поклопи које су супрузи учиш1ли 
Једно другом пре закл.учења браха 
или у  току брака враћају се ако је  
брак разведсв без изрицања криви- 
це странака. (Врх. суд АПВ бр. Гж. 
384/963).

I. ст. суд је  одбио тужбеии захтев 
тужиоца ради раскида уговора о 
поклону па је  туж илац уложио ж ал- 
бу, која је  основана, I. ст. пресуда 
преиначена, и уговор о поклану ра- 
скинут, a из разлога;

Странке су склопиле уговор о  по- 
клону 18. маја 1959. године, a брак 
је  разведен по тужби тужене, али 
без изрицања кривице. К ака је сама 
тужена изјавила ово, то она није 
овлашћена да задрж и ово) поклон 
према чл. 66. сг. 3 О ЗБ. Чињеница 
да су парничне странке уговориле 
у т. 6 утовора о поклону да се исти 
не може побијати ни по ком оонову 
противно је чл. 66 О ЗБ  који пропис 
је принудног карактера те стога 
одре.^а уговора нема никаквог прав 
ног дејства.

К ад суд утврди све одлучне чиње- 
нице и -на основу њ их правни од- 
нос парничних странака који је 
предмет спора, тада тај однос суд 
правилно квалиф икује и решава га 
применом закона или примеиом 
правних правила материјалног пра- 
ва ако није регулисан нахшш об- 
јективним законским прописима што 
з?гачи да парнични суд не веже. 
правна квалифш сација тога односа 
истакнута по егхжнкама.

У спору ради повишења супру- 
жанског издржавањ а приговор ту- 
женика је  ограш1чен на питање да 
ли тужил>и припада позишење, a не 
може се приговорити основаности 
издржавања, које је већ равије ре- 
шено. Ово питање се може понова 
расправл>ати или у посебаој тужби 
или путем протутужбе a не приго- 
вора. (Врх. суд АПВ бр. Рев. 393/936).

I. ст. пресудом делимично је ува- 
жен тужбени захтев ради повише- 
ња супружанског издржавања. Ту- 
жени је  уложио жалбу, ко ја  је  од- 
бијена, a ревизија улож ена против 
II. ст. пресуде је одбијена, као не- 
основана, a из разлога:

Приговор туженика је ограничен 
само на озитање да ли тужиљи при- 
пада повишено издржавањ е :или не, 
a евентуално расправљање о  Ш1та- 
н>у да ли тужиљи припада издрж а- 
ваше или не прелази оквире тЈгжбе 
и тужениковог приговора. Ранија 
пресуда би се могла изменмти само 
по тужби туженика или по проту- 
тужби, a не на основу приговора.

Давалац стана на коришћење који 
је  своме службенику или раднику 
дао на коришћење стан у новој згра- 
ди може располагати његовим ста- 
рим станом ако овај даје на кориш- 
ћење општива, a не и када се ради 
о породичној згради у грађанској 
својиш!, јер тада празо давањ а ста- 
на коришћење има сопственик. (Врх. 
суд АПВ бр. Рев. 388/963).

I. ст. првсудом је увојен тужбени 
захтеа и тужена обвезана да ту- 
житељима преда посед стана. Ту- 
жена је уложила жалбу, ко ју  је II. 
ст. суд одбио. Уложена 1>е(визија је, 
као неоснована, одбијена, a из раз- 
лога:

У конкр. случају се не ради о пра- 
ву  даваша на коришћење стана који 
припада Општини, него се ради о 
псиродичној 'згради у грађанској сво- 
јини где право давањ а на коришће- 
ifce стана има оопственик, a  у  спору 
тужитељице. Давалац који је  стан 
у  новој згради дао на коришћење 
своме службенику или раднику не- 
ма право да располаже са његовим 
старим станом, ако ранији стан по 
одредбама ЗОСО не даје на кориш- 
ћење Општински народаи одбор и 
ако се ранији стан налази у згради, 
која није под друштвешгм управ-
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љањем. Првма томе, Дирекција же- 
лезница није могла располагати са 
станом у кући тужигељица.

Вештак не губи право на накваду 
трошЕова II награду ако је суд про- 
пустио да га на то упозори (Из ре-
шења Врх. привреднот суда Сл. 
број 881/63—5)

У току извођења доказног поступ- 
ка пред првостепеним судом одре- 
ђени вештак је  по налогу парнич- 
ног поступка суда дао свој налаз 
и стручно мишљење у писменам 
поднеску, a међутим није приступио 
на 'рочиште за главну усмеиу ра- 
справу и до вакључења расгграве 
није поднео захтев за признавање 
накнаде ггрошнава путовак>а, про- 
шкова за (исхрану и преноћиште, 
изгубљене зараде и трошкова ве- 
штачења на лицу места нити захтев 
за досуђЈсвање награде за обављеао 
вештачење. Овакав захтев је  веш- 
так поднео писменим поднеском по- 
сле закључене расправе на којој је 
био изведен доказ увидом у  подне- 
сени писмени извештај вештака, па 
је  стога правостепени суд, овакав 
захтев као закаснели одбадио, јер 
је иначе у односној правној ствари 
била донесена пре тога мериторна 
одлЈгка.

Поводом жалбе веш така другосте- 
пени суд је  решење о одбачају за - 
хтееа укинуо и предмет врагио пр- 
востепеном суду на поновно одлу- 
чивање, a  у  образложе1Бу укинутог 
решења је  навео;

„Из извеш таја од 4 јуна 1963. годаше 
утврђује се да је  веш так постугшо 
по решењу I. ст. суда од 15 маја 1963. 
и да је  са .осталим .вештацима 
поднео ггрвостпеном суду заједнички 
налаз и лшшљење поднеском од 4. 
јуна 1963., те aiy ирема томе за о- 
бавл>вно вештачење сходно чл. 245. 
став 1 Згш припада право на награ- 
ду и накнаду изгубљене зараде и 
трошкава вештачења. Истина, ве- 
ш так сходно члаву 36. Уредбе о на- 
кнади трошкова у кривичном и пар- 
ничном nocryiiKy и члану 238. сгав 
2. у  вези члана 245. став 2. Зпп ни- 
је  тражио сшу награду и  накнаду 
одмах по извршеном вештачењу, јер  
на расправу од 6. јјула 1963. ни је 
приступио, нити је захтев за награ- 
ду ставио у свом писменом извеш та- 
ју  од 4. јуна 1963., али како  у  спи- 
сима ки је било доказа да је  веш так 
сходно члану 238. 'став i2. у  вези 
члана 245. ЗПП упозорен на после- 
дице таквог пропуштања, то је  пр- 
востепени суд погрешио када захтев 
вештака није мериторно расправио.”

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

„ГЛАСНИК” ће излазити и у 1964. години. у уобичајеном 
обиму. Преплата износи 1.200 динара годишње, a уплаћује се на 
тек. рачун: Адвокатска комора у АПВ бр. 151-11-603-99.

Све досадашње претплатнике, који не желе да у 1964. го- 
дини примају часопис молимо да нас известе, најкасније, до 15. 
децембра 1963. дописницом, на адресу Адвокатске коморе у АПВ, 
Нови Сад, Змај Јовина 2Ш, да им се часопис обустави са 1. ја- 
нуаром 1964. године. Они претплатници који ово не јаве, сма- 
траће се да и даље желе да им се часопис шаље.

Адвокати и адв. приправници уписани у Адвокатској комори 
у АПВ примају часопис преко Радних одбора. Молимо Радне од-
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боре да писмено обавесте до 15. децембра 1963. године колико 
иримерака „Гласника” желе да им се шаље у 1964. години, с тим 
да сваки уписани адвокат и адв. приправник мора добијати „Гла- 
сник”. Ако не учине пријаву, часопис ће се слати у истом броју 
примерака као и за 1963. годину.

Уређ. одбор „ГЛАСНИКА”

ИЗ КЊИГОВОДСТВА КОМОРЕ

1. Умољавају се адвокати и пензионисани адвокати, члано- 
ви Фонда посмртнине, да уплате за следеће смртне случајеве по 
600 динара и то: за др. Едена Палаштиа, пенз. адвоката из Апа- 
тина, др. Стевана Фратуцана, пенз. адвоката из Новог Сада и 
Јована Драгојевића, адвоката из Кикинде.

2. Позивају се сви адвокати да што пре исплате све своје 
обавезе према Комори и то за чланарину, 1% допринос Комори, 
новчане казне и допринос за Фонд посмртнине, обзиром да се 
ближи крај године, те Комора треба да оствари све приходе, a у 
вези са извршењем буџета и удовољавањем обавеза Коморе.

Књиговодство Коморе.

ИЗ СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА АК У АПВ

На седници Управног одбора АК у  АПВ која је одржана 29. 
октобра 1963. године донесена су следећа решења;

1) Узет је на знање извештај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.

2) У вези извештаја благајшкка позивају се сви адвокати, 
дужници, да €ве своје с^ в езе  лрема Комори неодложно изврше.

3) На основу чл. 65 до 67, чл. 93 тач. 4, чл. 13 тач. 7. и чл. 
23 ЗОА, те 'чл. 6 тач. 1 и 2 и 9 Статута АК у АПВ ушгсују се у 
‘именик адвокатских приправника са даном 29. октобар 1963. и то:

а) решењем бр. 247/63 Олга Каракашевић на адв. ор»шр. ве- 
жби код Милоша Каракашевића адвоката у Новом Саду,

б) 'решењем бр. 254/63 Јанош Шштлика на адв. npraip. вежби 
код адвоката Јована Ружића у Апатину,
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в) решењем бр. 270/63 Душан Л. Петошевић на адв. припр. 
вежби код др Луке Петошевића, адвоката у Старој Пазови,

4) Решењем бр. 280/63 a  на оонову чл. 49 Закона о адвокату- 
ри уз'има се на знањ1е да адвокати др Милан Иванчевић и Милан 
Иванчевић м л ^ и  из Новот Сада од 1. јула 1963. тодине ваде за- 
једничку адвокатску какцеларију.

5) Решењем бр. 263/63 одређена је исплата аконтације из 
фонда посмртнине, a за омртни случај др Е. Палаштиа певз. ад- 
воката из Апатина, уд. Ирени Палашти.

6) Решењем бр. 257/963 брисан је из именика адвоката АК у 
АПВ са 1. октобром 1963. Милан Бабић, адвокат из Беле Цркве 
услед пензионисања, a за преузиматеља његов адв. каагц. одре- 
ђује се Олга 'Бабић адвокат из Беле Цркве. Узтсма се на знање 
да Милан Бабић задржава чланство у фонду посмртнине под 
условом Ј1С11уњаван>а свих обавеза.

7) Решењем бр. 259/63 брише се из именшса адвоката АК у 
АПВ са данам 18. ■септембра 1963. Јова« Примовић из Срем. Кар- 
ловаца услед пензионисања, за преузиматеља његове адв. кан- 
целарије одређен је адвокат Миливој Загорчић, адвокат из Н. 
Сада. Узипиа се на знан>е да је Јован Примовић задржао чланство 
у Фонду агосмртнине, под условом испуњавања свих обавеза.

8) Решен>ем бр. 248/63 брише се из именика адвоката АК у 
АПВ са даном 1. октобар 1963. год. Радован Герић адвокат из 
Сенте, због засниваша радног односа, a за преузиматеља његове 
адвокатске канцеларије одређује се др Дизаитрије Бешлић адво- 
кат из Сенте.

9) Решењем бр. 269/63 брише се из имегогка адвоката АК у 
АПВ даном 13. октобар 1963. године Јован Драгојевић адвокатиз 
Кикинде, услед смрти, a за преузимател>а његове адвокатске 
канцеларије одређује се Исак Дражић адвокат из Кикинде.

10) Решењем бр. 261/63 брише се из именика адв. приправ- 
ника Зорка Попов на адв. припр. вежби код адвоката др Перваз 
Николе 'из Новог Сада са даном 31. октобар 1963. године услед 
засшгвања радног односа.

11) Решењем бр. 267/63, a на основу чл. 51 ЗОА, узима се на 
знање да је  Миодраг Вл. Јоваиавић адвокат из Срем. Карловаца 
са 15. октобром 1963. године седиште своје адвокатсже канцела- 
рије преселио у  Инђију.

12) Решењем бр. 262/63, a на основу чл. 51 ЗОА, узшла се на 
знање да је Золтан Гараи адвокат из Кашиже са 15. октобром 
1963. године преселио седиште своје адвокатске канцеларије у 
Бач. Тополу.

13) Реш€1н>ем бр. 252/63 a на основу чл. 51 ЗОА, узима се на 
знање да је др Јожа Равник адвокат из Вршца са 1. октобром
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1963. године преселио седиште своје адвокатске канцеларије у 
Уљму.

14) Решењем бр. 271/63 разрешава се дужности иреузимате- 
ља адвокатске канцеларије Пркже Бороцког из Бача адвокат 
Мирко Борјановић из Оџака, те се за преузиматеља одређује ад- 
вокат Јован Татомиров из Бача.

15) Решењезм бр. 247/63 брише се из именика адвоката АК у 
АПБ др Михајло Фехер из Темерина са даном 30. септембра 1963. 
године услед пензионисања, a за преузиматеља његове адв. кан- 
целарије одређује се др Стеван Керекеш адвокат из Н. Сада.

16) Решавано је  о молбаила ради утшса у именик адвоката и 
осталим текућим предметима.

УПРАВНИ ОДБОР АК У АПВ

„ГЛАСНИК" излази  сваког месеца /  Издавач и  власник: Адвокатска комора 
у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  У1>еђује одбар /  Одговорни уредник: 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /Т еку ћ и  рачун код 
НаркЈДне банке 151-13-603-99 / Ш тампа „Будућност", погон књ ига и брошура
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