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ИСТИНА И ПРАВОСУБЕ

Странке долазе у суд и траже основано или неосновано суд- 
ску заштиту; захтевају патпун и позитиван одговор на своја пи- 
тања. Странке се појављују са супротним интересима, захтевима 
и схватањима, ,а суд мора да се определи на једну или ,\ругу стра- 
ну, да једној странци каже да a другој не. Суд увек мора да од- 
говори на глгшна питања странака или да се огласи ненадлеж- 
ним, кад за то постоји правна подлога. Y суду је шаренило ства- 
ри и странака, цела прашума супротности. Суд као стражар сто  
ји  на таквом раскршћу и сваком треба да изговбри праведну 
реч, да донесе правилно решење и поврати нарушену хармонију. 
Суд даје или ускраћује заштиту права и правних интереса у irpo- 
писаном облику, по прописаном поступку и на прописаној осно- 
ви. Ниједна сгранка не жели и не тражи судску самовољу. Стран- 
ке воде спор, јер сматрају да су у праву. За правилан путоказ и 
ПЈЖвилно решење супротности потребна је чињенична основа у 
реалном смислу, a то је истинити крут чињеница од правне вред- 
ности.

Суд стоји под правним режимом, a правни режим је систем 
апстракција које својом конкретизацијом утичу на стварност и 
животне ситуације. Суд је слободан само онда кад му тај режим 
даде слободу акције. Судска слобода није оригинална већ изве- 
дена. Суд је слободан: а) кад му законодавац даде слободу и б) 
кад треба да реши неко страначко тштање са подручја, где за- 
конодавац није рекао своју реч. Y последњем случају суд реша- 
ва по принципу правичности и у духу правног система, a не по 
принципу личне самовоље.

Законодавац, свестан да без истине нема доброг правосуђа, 
дао је суду слободу оцене доказа тзв. слободу судског уверења. 
Одузети суду ову слободу знаЧи поставити табу људско.\1 разу- 
му, затворити истџну, замрачити стварност и порицати човекову 
потребу за истином и правичношћу. За праведно решење кон- 
кретних случајева, који извиру из живота људи, потребна је ис- 
тина. Утврђење истине није лак посао. Кад се пред судом изне- 
су чињенице и докази, онда он може да се определи на три стра- 
не: а) да верује у истинитост чињеница и доказа, б) да не веру-



je Y ту истинитост и в) да сумња у истинитост. ĆyA је везан npaS- 
ним пропиоима, кад изводи доказе и утврђује чињенице; он мо- 
ра да припреми пут правилној пресуди. И ту, у поступку за утвр- 
ђивање чињеница, суд стоји под правним режимам. Иако је  овај 
поступак нормиран, суд је слободан у оцеии резултата докази- 
вања. Странке траже лраведно решење, a такво решење неможе 
да се донесе, кад се у  оцену доказа унесе механичко схватање. За- 
конодавац је прописао доказни поступак руковођен тенденцијом 
за обуздавањем судске самовоље и на том терену. Праведно реше- 
ње у правном смислу може бити само оно, које је донесено по про- 
писаном поступку и на правној основи, дакле оно које одговара и 
формалном и материјалном гграву. Такво решење представља 
конкретизацију правне норме. Y правном свету постоје две прав- 
де: а) законодавна и б) судска. Законодавац је правно слободан. 
кад регулише одређена животна подручја, али морално ниј^, јер 
друштво тражи да законодавац у законодавној функцији пошту- 
је моралне императиве. Према томе законодавац стоји под ре- 
жимом позитивног моралитета. Законодавац може бити праве- 
дан; он је праведан, кад поштује морални режим у законодавној 
делатности, a неправедан, кад доноси хфописе који се косе са 
позитивнш« моралним поретком.

Судска правда може бити формална и материјална. Кад суд 
решава конкретни случај по прописаном постушсу и на прописа- 
ној правној основи, онда може бити речи само о формалној суд- 
ској правди. Ако тај правни пркшис није сагласан са позитивним 
iMopaAOM, a суд га примењује, онда судско решење нема етичке 
садржине. Y таквом случају постоји само формална правда. За- 
кони могу садржавати вољу већине и вољу мањине. Мањина мо- 
же бити неправедна према већини, a  исто тако већина према ма- 
њини. Није ни потребно да улазим у правну историју и указу- 
јем на таокве неправде. Ако један народ у својој матичној земљи 
припаднике другог иарода стави изван закона или му постави 
1тр>авна ограничен>а, онда се у таквом слутају може говорити о 
законодавној неправди. Судска оддука заснована на таквом не- 
праведном пропису представља формалну, a ие истовремено и 
материјалну правду. Кад суд примеии правни пропис са етичоком 
садржином, онда је он и формално и материјално праведан.

Y вези са праведношћу закона, са н>еговом етичком садржи- 
ном, може се поставити 1штан>е: да ли суд има право да испиту- 
је праведност закона? Претпоставља се да су закони са етичком 
садржином, но то је  само пр>етпоставка, јер  може бити и суп- 
ротно. Суд не може да испитује праведност позитивног законо- 
давства, да трг1жи етичке норме у њему. Такво судско право прет- 
стављало би дубоки продор у правни поредак и отворило вели- 
ку могућност за индивидуалне етичке концешЈије. Такво право 
представљало би порицан>е става: суд стоји под законом.

Заасон отвара суду могућност слободне делатности у више 
видова. Већ је наведено да суд има право слободне оцене дока- 
за. To право изведено је  из дужности суда да тражи истину, али



не овлашћује суд на злоупотребе и самовољу. СуА на пр. има 
право да одређује висину казне у законском оквиру или да бира 
између две или више врсти казне, где је предвиђена могућност 
таквог избора. Суд је слободан, кад је  реч о факултативном ист- 
ражном затвору. Постоје и други видови судске слободе како на 
формалном тако и на материјално правном терену, но ови су на- 
ведени само примерице.

Суд своју одлуку треба да заснује на истини. Наши процесни 
системи како грађаноки тако и кривични прихватају максиму пр>о 
налажења тзв. материјалне истине. Некад је важно систем фор- 
малних доказа и формалне истине, a то је био систем судске меха- 
ншсе. Механизам у судском поступку је бездушан, аморалан; он је 
оков човекове психе, порицање човековог права на свесне акције, 
искључење логике, брана за продирање истине на поље судске де- 
латности. Право слободне оцене и његова примена води истини 
или највећем степену извесности. Где је истина? Шта је истина? 
Дали је истина практично доступна? Кад се поставе таква питања, 
онда је  можда најбоље не чекати одговор. Овде је илак потребно 
нешто рећи у вези са овим питањем, јер је суду потребна истина, 
чињешвша основау реалном смислу, заправилно решење конкрет- 
ног случаја Само на основу истине може се донети праведно реше- 
ње, па је зато потребно одговарати на постављена питања. Ако суд 
прихвати нешто за истину, онда треба да каже зашто. To зашто 
износи се у  „разлозима” одлуке. Суд нетражи грансцеденталну 
истину, истину изван нашег искуства, већ истину која има основ 
у нашем искуству тзв. емпириску истину. Одавно је постављено 
питање дали човек може да сазна истину, да упозна авет, да од- 
говори на „вечна питања’,'. To питање је nirraite когнитивве моћи 
човекове и у  том погледу постоје три правца у филозофији. Једни 
као нпр. Р. Декарт мисле да човек разумом може сазнати све, 
други као ш ф. Имануел Кант сматрају да човек може сазиати 
нешто (тзв. феноменални свет), док трећи које називамо агности- 
чарима, тврде да човек неможе сазнати ништа. Није овде место 
да се испитује основаност ових погледа на човекову моћ сазнања, 
па је можда сувшина и сама констатација постојања оваквих 
погледа. Истина је условљена функцијом сазнања. На подручју 
правосуђа нису интересантни „чисти појмови”, јер они немају 
практичну вредност на том терену, што је  лепо изнео Ханс Хан: 
,Догика дакле не исказује ншпта о свету- него се само односи на 
начин на који ја  о њему говориш.”

Y судском поступку утврђује се оно што је  било, оно што 
постоји и оно што ће бити. Ако испитујемо дали је лице А) позај- 
мило лицу Б) одређени новчани износ, онда се крећемо по терену 
прошлости. Ако истражујемо дали је  полупан прозор на некој 
кући, онад тражимо садашње стање узроковано прошлим. Ако 
испитујемо дали је нека телесна повреда трајне природе, онда је 
наше око окренуто у будућност. Y пск:ледњем случају „феномен 
сад" није једини предмет испитивања. Већ је наглашено да је суд 
дужан тражити истину, па може у вези са овом дужношћу да се 
постави питање: где престаје ова дужност? Кад је она испуњена?



Према изложеном граница суДске дужносга за ис^раживање исти- 
не престаје, кад суд стекне уверење о истинитости чињеница које 
су од цравне важности. Кад суд верује у истину, онда није дужан 
да је тражи. Често у „разлозима” судсзке одлуке налазимо ове 
речи: суд верује у истинитост ових доказа и на основу истих 
сматра за утврђене ове чињенице. Судска истина не представља 
савршеиство; она може бити врло удаљена од праве истине, од 
објективне стварности. Кад суд оцењује доказе, онда се одиграва 
интересантан процес асимилације; Он асшшлује своје искуство са 
својим веровањем, па тако својим искусхвом, стеченом истином, 
обухвата и осветљава нове чињенице, које су предмет доказивања. 
Суд у таквом случају старом додаје ново, a  то се догађа у сваком 
процесу човековог сазнања. Y сваком новом сазнању има мало 
историје, елемената прошлости. To важи и за судску истину, суд- 
ско сазнање. Непостоји јединствена судска истина. Све судије не- 
мају једнако искуство, једнаку ж еђ за истином, једнак фонд 
знања, једнак поглед на живот и свет, једнаку моћ перцешр1је  и 
аперцепције и једнаку дозу веровања. Један судија сматра исти- 
ном оно шго друти сматра неистином. Кад би два судије утврђи- 
вали одвојено исте чињенице, они би могли доћи до истог или до 
различитих резултата. Релативизам и овде може да дође до пуног 
изражаја. Истина је гравитационо средшпте у  сваком дсказном 
поступку, али различити људи различито гледају на то средиште 
и прилазе му различитим путевима. Испш а како каже прагма- 
тичар Џемс (Јамез), живи „највећим делом по” кредитном си- 
стему”. Истина је по прагматичком гледању збирна именица за 
све радње лроверавања. Ко верује, том не треба много пркжера- 
ваи-а али суд, који претендује на објективност, треба да изнесе 
довољно снажне разлоге за своју истину, за своју веру у истину. 
Судска истина може да се поклапа са стварношћу, a може да јој 
буде суттротна. Та истина увек је  у  већој или мањој мери као и 
све друге људске истине обојена бојом субјекта, који је износи. 
Судска правда заснива се на таквој истини, a  та истина може 
бити врло субјективна, па према томе и судска правда може бити 
тако обојена. Судија може оскудевати у  моралном здрављу. Y 
том случају објектинност и правна сигурност долазе у велику 
опасност. Кад у природи неби постојао ниједан круг ни троугао, 
опет би, каже Д. Јум (Hume) Еуклидови ставови били извесни и 
евидентни, али у  природи, свету чињеиица, ставови о чин>еницама 
(Matters of fact) никада нису тако извесни. Искуствени ставови 
могу бити лако оборени новим искуством. Судска истина је  иску- 
ствена истина, коју може да обори ново искуство. Зар озакоњење 
могућности понављања судског поступка није признање за овакво 
схватање? Ако се овом објективном шаренилу чињеница дода 
субјективио шаренило искустава, онда је очигледно да истина на 
којој судија заснива своју одлуку може бити врло несигурна. To 
важи и за оне случајеве, кад судија воли истину и кад ж ели да 
буде објективан у највећој мери.

Судија треба да иде за максималном објективнопЉу. Објек- 
тивност је идеал, који се тешко постиже. Нису све судије истог



стручног знања и на истом степену културе, a нису ни са Једнако 
развијеном моралном свешћу. Субјективизам није ретка појава 
на пољу правосуђа, па је зато организован вишестепени систем 
судоватБа. Ова разноликост судија води у разноликост судских 
решења. Тамо где судије нису на висини, илузорне су уставне 
гарантије моралних и политичких слобода. Судија може бити 
објективан, ако је храбар, поштен, културан и истинољубив. Су- 
дкја, који се боји, пада у опортунизам и неможе бити праведан. 
Он гграви компромис са истином. Он угађа оном кога се боји, 
a не оном на чијој је страни истина и позитивно право. Судија 
слабе културе пада често у  заблуде и под утицаје и није способТЈ 
за шире сагледање правног проблема. Непоштен судија изврће 
чињенице, спречава прк)дирање истине у судски записник и суд- 
ску одлуку, приказује лаж за истину, трансформира постављена 
питања и дате одговоре, ограничава странке у непосредном испи- 
тивању сведока и вештатса кад то није потребно, решава спорно 
питање онако како то одговара нечијем прљавом интересу a не 
духу правног поретка и позитивног морала. Поштење, каже Ф. 
Бекон, је највећа врлина судије. Судија, који не воли истину, 
нетражи истину, често силази са правног колосека, изобличује 
исказе сведока и вештака, па чак прети оном ко говори истину. 
Судија као припадник једне нације, вероисповести, pace, поли- 
тичке партије мора бити објективан и онда, кад решава питање 
човека који није припадник његове нације, вероисповести, pace 
и политичке партије. Ако супротно ради, онда силази са пиједе- 
стала поштења, правилности, правног и моралног колосека и 
недостојан је да носи назив судије. Судија мора да остварује 
ушгверзалну вољу, садржану у  правном систему, a не своју 
личну вољу, јер он према законодавној власти стоји у односу 
субординације. Поштен судија напушта судску позицију, кад мо- 
ра да примени правну норму која је у супротности са позитнвним 
моралитетом. Он несмо да зна за глас и углед личности, за поли- 
тичке и државне ауторитете, али мора да поштује ауторитет 
разума и позитивног закона. Поштен рад често води личној жртви.

Закон одређује степен судске стручности. Ко не испуњава 
законске услове стручности, тај неможе да врши судску службу. 
Стручни квалитет мери се законским мерилима, a проверава 
праксом. Судији је потребан поред стручног и морални квалитет. 
Може судија највеће стручности бити морално атрофичан. Кад 
се код једног судије нађу стручност и морална атрофија, онда је 
тај судија много опасан, јер своје знање и интелигенцију може 
употребити у одбрану незаконите и аморалне делатносга. М о 
рални квалитет је тежи за оцен.ивање, јер недостаје чврсто 
мерило. Морални квалитет мери се мерилом позитивног морала, 
a  TO мерило није писано већ је садржано у етичкој свести чове- 
ковој. Судија треба да буде храбар. Кукавица чини зло из кука- 
BH4(VyKa; он се повија пред политичким ауотритетом и сваком 
фактором страха. Y свету нема много храбрости, па ни у суду, 
и зато је по^фебно да држава обезбеди објеастивност суда. Сред-



сгва за ввакво обезбеђење могу бити врло различита, но неби 
6 t AO много умесно кад би се овде наводила. Искусни адвокати, 
којк највише долазе у  додир са судом, и виши суднје, који кон- 
тролишу ниже судије, најбоље познају стручни и морални ква- 
'ли1ет нижих судија.

Где се д о л ^ и  до судске истине? По нашем мшиљењу само 
у суду. Судска истина неможе бити прописана, иити створена 
изван суда. Она неможе да се ствара у кругу државне админи- 
трације или органа гоњења, Суд долази до Hcxirae проверавањем, 
изБођењем и слободном оценом доказа. Доказна средства могу 
бити и материјална и  персонална. Искази странака, сведока и 
вештака, — то су персонална доказна средства. Странке као 
сведоци у својој ствари морају говорити истшгу; Оптуженик у 
кривичном поступку, барем по нашем процесном праву, немора 
гсшорити истину; он неможе да се саслушава као сведок у сБо- 
јој ствари. Његову материјалну одбрану требца проверавати и 
у оном случају, кад пред судом на претресу призна да је  извр- 
шио неко кривично дело. Страике као сведоци у својој ствари 
су дубоко заинтересоване за исход спора, па често дају исказе 
дијаметрално супротне. Ту у тој опречности треба наћи истину. 
Сведок је дужан говорити истину. Ако свесно лаже или прећути 
истину, оонда може да се на њега примени кривично правна 
санкција. Искази сведока могу бити супротни, што није редак 
случај у судској пракси. Није ни потребно указивати на лош 
морални квалитет сведока и вештака. Сведоци се често поделе 
на два табора. Један је hži страни једне странке, a други на 
страни друге странке. Где је ту истина? Судија се најпре опре- 
дели на ану страшсу где је већи број сведока, но то није правило. 
Тако питан>е истине постаје питање броја. Судија је и  овде 
слободан у оцени доказног материјала, али му је лакше образ- 
ложити своју одлуку, кад је та одлука у корист оне странке са 
већим бројем сведсжа. У пресудама могу се често ифочитати речи: 
суд не верује сведоку, јер је његов исказ осамл>ен. Треба имати 
на уму да је и истина често осамљена, a нарочито у нездравој 
д1оралној клими, па плаче за признањем ко Хекуба над мртвим 
Хектором. Није овде место да се испитују узроци моралног ква- 
рења, али је необориво тврђење да такво кварење постоји, да 
оно има широке димензије и да поквареност често тријумфује. 
Органи власти неби смели да узркжују кварење. Исто тако н ^ и  
смело да дође до монтажних суђења. Има случајева сде судије 
настоје по сваку цвну да одрже у вредности исказе сведока, који 
су у претходном поступку у неслободној атмосфери говорили 
неистину. Кад сведок доће на претрес, дакле на светло дана, 
пред јавност, он хоће да каже испш у алзн му се вишекратно 
скреће пажња да ће одговарати за лажно сведочење, па он — 
сведок — види да ће боље проћи, ако остане при ранијем исказу, 
који садржи неистину. Судија је  дужан да скрене пажњу све- 
доку на дужност казивања истине и то непосредно пре саслу- 
шања. Чему вишекратне опомене и то у току саслушања. Има



случајева, кад судија скреће сведоку пажњу да говори истину 
у току саслушања, кад види да та изјава не одговара изјави у 
претходном поступку. Једна опомена је  довољна и то на почетку 
исказа, кад се још незна што ће сведок говорити. Зар вишекратне 
опомене не представљају метод застрашивања, психолошку при- 
нуду. To, се некад чини да се сачува нечије достојанство али на 
штету достојанства истине. Нико није неприкосновен у свом 
раду, па ни оргаии који саслутавају у  претходном поступку. 
Механизам и принуду треба искључити из судске делатности сем 
у закону предвиђеним случајевима. Ако сведок неће сведочити, 
суд мора у таквом случају применити законоке мере, јер је 
сведок дужан сведочити. Само у слободи може се изговорити 
истина без опасности. Без слободе нема истине, a без исгине 
нема доброг правосуђа. Сведок и странка могу да лажу и не- 
свесно. Суд доказима проверава истргаитост окривл.еникове од- 
бране, а!чиме ће проверити истаиитост сведочких исказа. Увек 
треба имати преД очима поред осталог став сведока и вештака 
према странци и предмет доказивања, његову интелигенцију, мо- 
рална својства, фонд знања, моћ суђен>а и интересе. Некад и 
законодзвна власт стане на пут истине, a то чини ради већих 
Рредности. Такви случајеви су и законско ослобођење извесног 
круга лица од дужности сведочења. Сведоци се испитују ради 
истине, али се не врши психолошка екрпертиза сведочења. Суд 
проверава одбрану окривљеникову сведоцима, али не проверава 
много истинитост сведочења. Суд се задовољава увер>ењем, сте- 
ченим у борби супротности. Y таквој борби долази се до истине, 
a ту бо1>бу прихватио је и законодавац, кад је озаконио начело 
контрадикторности. По Хераклиту борба је  „отац свега догађа- 
ња”. Y судској борби суделују странке. Ова борба може бити и 
неравна. На једној страни, где нису ни морал ни право, може 
бити већа способност и већи број неистинитих сведока и других 
лажних доказа, па та страна може победити. Вештина може 
засенити истину, a суд треба да види истину и у сенци и несме 
стати на путу проверавања све док не дође до вере у истину. 
Штап у води изгледа преломљен, a истина у сенци изгледа као 
лаж. Данас постоје већа техничка средства за проналазак истине, 
али та средства могу се искористити и за-сакривање истине, па 
зато нетреба насести илузији прогреса кроз технику.

Правни поредак као систем правних норми окренут је бу- 
дућности. Он долази до реалне егзистенције, кад се оствари. 
Судске одлуке су један вид таквог остварења. Судска правда је 
увек индивидуална, јер важи за поједкнца или крута појединаца. 
Судско решење ствара саитуацију „рго future”. Y' правосуђу тешс 
ко се долази до истине. Некад и оскудица у финансиским сред- 
ствима онемогућава прилажење истини, a некад и оскудица у 
моралном здрављу. Морал је апсолутни постулат за добро дру- 
штвено уређење. Морал има исту претензију као и право: окре- 
нут је будућности. Морална правила одређују какво треба да 
буде наше понашање, наше нове радн>е. Никакви политички или



друштвени ауторитети немогу затхевати од судиЈе да лаж призна 
за истину, a неморално за мора^шо. И мањина може донети прав- 
не прописе, али моралне норме ствара искључиво друштвеиа 
заједница. Суд је  дужан ius dicere. Само она судска пресуда има 
правну и моралну снагу, која се оснива на праву и моралу. Само 
таква пресуда уређује друштвене односе, ствара друштвену хар- 
монију.

Стеван Слијепчевић

КАРАКТЕР И УЛОГА АЛИБИЈА Y КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Доста често се у кривичиом поступку наилази на термин 
„алиби’ ’и то у врло различитим варијантама, као: ,доказати али- 
би”, „проверити алиби”, „није доказао алиби”, „успео је да дока- 
же алиби” и томе слично. Пошто је  питање алибија у кривичном 
поступку важно, то је  интересантно видети процесни карактер 
алибија, његов значај, његову доказну вредност, начнн доказива- 
ња алибија, терет његовог доказивања, гаггање код којих кривич- 
них дела долази у  обзир и питање проверавања алибија.

Као процесни институт, и процесноправни термин, алиби је 
врло давно познат у кривичнопроцесном праву, и истицао се као 
приговор оптужби за извршење одрећеног кривичног дела. У рим- 
ском праву био је  познат под називол!: „exceptio alibi seu diversae 
ubicationis", што би значило: приговор алибија или приговор 
различитог (другог) боравка, боравишта (гЕребивалрппта), тј. ис- 
тицање приговора свог одсуства са места извршења кривичног 
дела и у време када је  кривично дело извршено. У истом смислу 
термин „алиби” се користио и у даљем развоју кривичнопро- 
цесног права, па се као такав,задражо и до најновијег доба, па и 
у нашој кривично-процесној терминологаји. Међутим, треба од- 
мах напоменути да терлган „алиби” није познат у' нашем позитив- 
ном законодавству, нити је у Законику р кривичном поступку ма 
и једном споменут. Тај термин, у ствари означава одређен пра- 
вац доказивања, и одређене доказе — којб могу бити и прости и 
сложени — којима се на специфичан начин побија оптужба за 
одређено кривично дело. Собзиром на специфичност алибија — 
као доказа — он се не може користити ни код свих кривичних 
дела нити у свим призцесним ситуацијама.

1. Алиби као доказ

У кривичном поступку (под термином „кривични поступак” 
подразумева се како извиђај и истрага, тако и поступак пред 
судом све до правностажности пресуде — и у том смислу ће се
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тај термин даље употребљгшати) нужно је утвРАИти истину 6 
дсигађају к.оји је Јфедмет оптужбе, како би се могла донети одлу- 
ка о томе да ли у некој радњи или радњама — има елемената 
бића кривичног дела — и којег кривичног дела — као и о томе 
ко је изврдаилац утврђеног кривичног дела. Питања виности и 
урачунљивости изврпшоца за сада остаје по страни, јер она не- 
мају непосредне везе са алибијем. Када се утврди да је извршено 
одређено кр>ивично дело, онда се одмах поставља шггање откри- 
вања и утврђивања његовог изврпшоца. Y знатном броју случа- 
јева, скоро истовремено са утврђивањем и откривањем кривич- 
ног дела открива се и утврђује и извршилац, тако да ни не до- 
лази до ситуације да се доказује, или утврђује, алиби. To ће увек 
бити случај 'када је изврпшлац ухваћен на лицу места, виђеи, или 
препознат приликом извршења кривичног дела, када су нађепи 
материјални докази који несумњиво указују на извршиоца дела 
(на пример: отисци прстију), код сао^раћајних деликата — када 
су возило и возач нађени на лицу места итд. Но, има случајева 
када се извршилац кривичног дела накнадно открије — после 
дужег или краћег времена — a нема непосредних или Д1атеријал- 
них доказа о извршењу кривичног дела, тако да се може поста- 
вити питање — и потреба доказивања — да ли је окривљени био 
иа месту извршења кривичиог дела у време извршења кривичног 
дела, тј. да се у п ^ђу је  и проверава кретање окривљеног у кри- 
тично време. To проверавање и утврђивање кретања окривљеног 
представља проввравање односно утвриВвање алибија.

Алиби — као појам и радња — представља један од доказа, 
односно противдоказа — у систему доказа унутар кривичног 
поступка, и то редовно и без изузегка је  доказ у  интересу одбра- 
не окривљеног. Но, под термином „алзј^и" не подразумева се 
неки одрећен доказ, или врста односно количина доказа, већ је 
то термин који означава правац доказивања у  конкретном кри- 
вичном поступку. To значи, да је  доказивање односно утврђивање 
адибија само поступак и пут којим ће се утврђивати постојање 
или непостојање ј^дне битно важне чињенице у одређеном кри- 
вичном 1к>сгупку, то јест да ли је  окривљени био на месту (или 
у близшш места) извршења кривичног дела, или није био, Алиби, 
као доказ, може бити прост и сложен доказ. Прост је  онда када 
се утврђује једном радњом, чињеницом или једним доказом, a 
сложен је  када се утврћује са више радњи, доказа или чињеница. 
Без обзира на који се начин доказује, суштина ллу је увек иста, 
јер тим путем т р ^ а  да се докаже или присуство или одсуство 
окрргољенога у месту ( или на месту) где је кривично дело из- 
вршено, и да се докаже да је окривљени био у  месту одакле није 
могао извршити кривично дело — ако је он стварно тамо и био.

Попгго је  истина основни принцип кривичног постугаса, коме 
су подређени сви остали принцшш, — чл. 9. ст. I  ЗКП — то је про- 
вераван>е, доказивање и утврђивање алибија у  интересу истине, 
a без утицаја је да ли ће коначни резултат бити у корист или на 
штету окривљенога. Ради остваривања принципа истине провера- 
вање и доказивање алибија је и дужност свих органа који учест-
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вују у кривичнбм постушсу, како је то изричито предвићено у 
чл. 9 ст. II ЗКП. Према томе, утврђивање алибија представља 
једну од важних процесних радњи која се мора спровести, јер 
недостаци у том оравцу мсигу да имају одређене негативне после- 
дице на правилан ток и  окончање кривичног поступка. Тако, ако 
се појави сумња о  томе да је окривљени био у одређеном месту, 
где је извршена провална крађа, онда је  нужно праверити и 
утврдити његов а л ^ и  — који ће он редовно истицати. Ако се то 
пропусти из било којих разлога, штетне последице могу насту- 
1ШТИ, као у  0;!ЈД1осу на конкретан кривични поступак, тако и  у 
односу на окривл>еног. Ако окривлЈени шш  стварни алиби, тј. ако 
стварно није био иа месту извршен>а кривичног дела, онда је  ја- 
сио да он не може доћи у обзир као изврпшлац кривичног дела, 
али истоЂремено — због погрешне оријентације кривичног про- 
гона — стварни кривад може побећи, прикрити т|>агове кривич^ 
ног дела, наговарати сведоке да дају лажне иоказе, и у  ошпте м о  
же ометати правилан ток окончања кривичног поступка. Уколи- 
ко пак окивљени има стварни алиби, и није извршилац кривич- 
ног дела, онда је дал>и кривични поступак против н>ега без реал- 
ног законског основа и представља кршења права грабана. Из 
овбга се види и принцигшјелан значај алибија и његовог провера- 
вања односно утврђивања.

2. Терет доказивања алибија

Прилично је  уобичајено схватање да је окривљени дужан 
да доказује, и докаже, свој алиби, али је та!Кво схватање и не- 
ошовано и противно принцишша нашег кривично-процеоног пра- 
ва. Опште је правило у кривичном поступку да је терет докази- 
вања на овлашћеном туижоцу (било јавном тужиоцу, било оште- 
ћеном као тужиоцу, било приватном тужиоцу) што значи да је 
тужилац дужан да укаже на доказе, који се имају извести ради 
потврђивања тезе оптужбе. Овде не улазимо у питан>е процесних 
односа између овлашћеног тужиоца и органа кривичног гон>ен>а, 
који учествују у претходном поступку, или са судом, м а ^  ни раз- 
нолиж карактер тих односа не мења суштину питања терета до- 
казивања. Окривл>ени није дужан да одговара ни на поједина 
питан»а, a  није дужан ни да одговара на питања уоЈппте, што 
практично значи да не мора да каже ни своје име — чл. 212 ст. 
II ЗКП, ма да се у пракси ретко дешава да окривљени одбије да 
одговара на питања, пошто давањем одговора жели да побија 
оптужбу која стоји прк)тив њега. Но, Законик о  кјжвичном по- 
ступку је  предвидео да ће се у случају, када окривљши одбије 
да одговара на питања, овај упозорити да ће тиме отежати при- 
купљање доказа у његову одбрану — чл. 212 ст. II  ЗКП ин фкме. 
Из овог ирописа произилази да одбијањем одговора на питања 
окривљни може само ОТЕЖАТИ прикупљање доказа у шггересу 
његове одбране, али то не значи да се тиме може и  отклонити 
прикупљање доказа у одбрану окривљеног. Ово стога што је  и
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пЈ>икупљан>е доказа у  одбрану окривљеног обавеза и дужнбст 
гана који спроводе кривични поступак — чл. 9 ст. II ЗКП, што 
представља реализацију материјалне одбране. Према томе, и п р о  
веравање и  утврђивање алибија је доказ који се мора извести у 
конкретном кривичном поступку, и то без обзира да ли га окрив- 
љени истиче или не — наравно ако постоје објективни услови за 
то. Но, пошто је доказиван>е г1либија врло сзтецифичан доказ, то 
у односу на њега има извесних одступања од уобичајеног терета 
доказивања, што несумњиво проистиче из саме суштине алибија.

Као што је  већ речено, доказати алиби значи доказати да 
је окривљени у време извршења кривичног дела био на нвком 
другом месту, и да — ирема тсше — није (и не може бити) из- 
вршилац кривичног дела које му се ставља на т ^ е т . Из такве си- 
туације и произилази специфичност у дРказивању алибија. Ок- 
ривљени је тај који тачно зна где се налазио у  време извршен>а 
кривичног дела, поводом којега се води кривични поступак, па 
ако је он извршилац, јасно је да ће крити — што је могуће боље
— ту чињеницу, и покушати да евентуално исконструише алиби. 
Међутим, ако је невин он ће обавезно — психолошки нужно, г о  
њен нагоном самоодражања — одмах истаћи да се у време из- 
вршења кривичног дела налазио на другом месту (или у другом 
месту), мање или више удаљеном од места извршења кривичног 
дела — и Y том правцу понудити одређене доказе. Чињеница је 
да, у таквој ситуацији, у највећем броју случајева САМО окрив- 
лени зна (и може знати) где се иалазио у  критично време и на 
који начин се та чињеница може доказати. Очигледно је дакле, 
да то не могу знати ни тужилац, ни орган који води пусгупак, 
јер када би они то знали онда би то претходно проверили па би, 
евентуално, одустали од прогона или та не би ни започињали, 
пгго већ зависи од објективног стања ствари, односно управили 
би прогон према друтом лицу. Због такве ситуације практично се 
дешава да је окривљени дужан да доказује свој алиби, тј. да ука- 
зује на доказе и чињенице у том правцу, што практично значи 
да доказује да није крив. Но, ипак овакав начин доказивања и 
пребацивања терета доказиван>а на окривљеног није огапти и он 
не значи принципијелно пребацивања другог терета доказивања 
на окривљенога, већ је то само једаи искључиви изузетак. Окрив- 
љени није дужан да се брани уопште, a ако се брани он може 
изабрати онакав начин одбране како то њему највише одговара
— a  друго је гаггање да ли је изабрани начин одбране и објек- 
тивно најбољи. Према томе, окривљени не мора, унутар своје од- 
бране, истицати свој алиби, иако га стварно има, већ може само 
тврдити да није крив и да није извршио кривично дело које му 
се ставља на терет. Y таквој ситуацији окривљени може, објек- 
тивно узевши, само отежати утврђивање чињенице да он није 
навришлац кривичног дела, јер се та чин>еница мора несумњиво
— пре или после — утврдити. Кад окривљени није изврпшлац 
кривичног дела, јер има алиби који он не истиче — на пример 
из неких чисто личних разлога — онда се објективно не може 
ни доказати да је  он изврпшлац кривичног дела које је предмет
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оптужбе. Према томе, терет доказивања če у  супгпши и не прб- 
бацује на окривљенога, али окривљени најчешће сам истиче свој 
алиби, по сопственој иницијативи, a тиме се олакшава утврћива- 
н>е важних чињеница и  објективно скраћује поступак.

3. Начин доказивања и кривична дела код којих долази у  обзир.

Алиби се може доказивати и утврђивати путем свих врста 
доказа који су познати у систему доказа у кривичном поступку, 
и т6 без изузетака. Међутим, најчешћа ^рста доказа алибија су 
сведоци, што значи лични и директни докази. О начинима дока- 
зивања алибија није потребно шире говорити, јер се и на то д о  
казивање имају применити сва правила доказивања које се од- 
носе и на извођење осталих доказа.

Указали би смо само на случај када се алиби доказује пу- 
тем индиција. Доказивање помоћу индиција је нарочито сложен 
процес уошпте, a доказивање алибија путем индиција је посебно 
сложено. Ово стога што се тада и доказивање кривице, или не- 
виности, истовремено заснива на индицијама. Наиме, ако изврше- 
ње кривичног дела није утврђено директним доказима, a  ни али- 
би није утврђен директним доказима, онда се индицијама — тј. 
индир»ектним доказима — мора утврдити било кривонца, било 
невиност окривљеног. Y таквим случајевима зависи од низа ин- 
диција" и њиховог узајамног дсшуњавања, ко ја  ће се чињеница 
моћи узети као доказана a која ие, јер у сваком случају инди- 
ције — да би могле бити узете као доказ — морају бити таквог 
карактера, и таквог склопа, да искључују могућност поставл>ања 
било каквог другог закључка или друте претпоставке. У односу 
на доказивање алибија путем индиција не може се поставити неко 
одређено правило, или дати нека шема редоследа радњи, већ је 
могуће само указати на сложеност проблема и  на потребу изу- 
зетне пажње у таквим ириликама. Недостаци у том правцу могу 
бити штетни како за правилан ток и окончање кривичног постуи- 
ка са утврђивањем правог кривца, a тако исто могу бити и на 
штету окривљеног.

Алиби је могуће, теоретски узето, доказивати у  односу на 
сва кривична дела извршена чињењем. Ово изглела на први по- 
глед нелогично у односу на нека кривична дела, али је  ипак 
тачно. На пример, у случају кривичног дела проневере (код ко- 
јег, на први поглед, изглед-а да није могуће доказивати невиност 
алибијем), благајник може доказивати алиби, ако је утврђено 
да је нека сума проневерена одређеног дана — када се то потвр- 
ђује документима — a да је тота дана благајник био на службе- 
ном путу и  да га је  замењивао друти службеник. На тај начин 
се утврђује и ко је  извршио кривично дело, док је окривљени 
благајник фактички путем алр^ија доказао своју невиност. Сли- 
чан је случај и код кривичног дела фалсификовања исправе из 
чл. 319 КЗ, као и код још извесног броја кривичних дела.
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Y oAHOcy на кривична дела извршена нечињењем алиби се 
не може доказивати, јер се баш одсуством окривљенога са места 
где се радња имала извршити a чије је  пропуштање инкримини- 
еано — доказује постојан>е и извршења кривитаог дела. Ако је, 
на пример, окривљени скретничар пропустио да постави скретни- 
цу у одговарајући положај — код кривичног дела угрожавања 
јавног саобраћаја из чл. 271 ст. II КЗ — онда је јасно да нема 
ни логике, a ни могућности да окривљени, у  своју корист, у своју 
одбрану, доказује да је  у време — када је имао поставити скрет- 
ницу — био на неком другом, a не на службеном, месту, јер ти- 
ме баш и доказује своје пропуштање. Аруто је_питан.е ако је 
скретничар по неком друтом службеном налогу био упућен на 
одређен посао, тако да није могао да постави скретницу, али у 
таквом случају ни не долази у обзир доказивање алибија. Нај- 
зад, треба имати у виду да се алиби најчешће истиче код кри- 
вичног дела; крађе (чл. 249, 250, 251 и 259 КЗ), разбојништва, 
учешћа у  тучи, ређе код кривичних дела убиства и силовања, 
док код осталих кривичних дела, по правилу, ретко долази до 
истицања алибија.

4. Проверавање алибија.

Када окривљени, у своју одбрану, истакне приговор алибија, 
или се другим путем појави сумња у присуство окривљеног на 
месту, или у месту, извршен>а кривичног дела, онда се без даљег 
одмах мора приступити проверавању, и евентуално утврђивању. 
алибија. Алиби се мора проверавати одмах због тога што би спро- 
вођење других извиђајних или истражних радњи могло бити су- 
вршшо — наравно у  односу на одређеног окривљеника — a по- 
некад и погрешно, ако се утврди алиби. Но, то не значи да се не 
могу паралелно спроводити и друте радње у поступку, поготово 
ако се ради о утврђивању објекитвних или материјалних чиње- 
ница важних за поступак без обзира на личност, a у неким слу- 
чајевима ће баш бити и потр>ебно да се све те радње и спроводе 
паралелно. Ово ће нарочито бити потребно у случајевима када 
се ради о другим радњама, у извиђају или истрази, које не трпе 
одлагања, као и у случајевима када је потпуно неизвесно да ли 
ће се алиби утврдити, тј. каДа је алиби основано сумњил. Конач- 
но, може се десити и случај да се друте радње, које не трпе од- 
лагање, спроведу и пре проверавања алибија — у случају наро- 
чите хитности, или ако се касније не могу спровести — када се 
ради о сведоцима, стргшим држављанима које не треба задржа- 
вати од путовања и  сл. Овде су истакнути неки изузецч од пра- 
вила да се алиби одмах проверава, али треба узети као правило 
да се алиби првенствено лроверава, јер ако се алиби докаже за 
неког окривљеника, онда се према њему мора обуставити кри- 
вични поступак, и  кривични прогон управити према другом лицу.

Пошто од разјашњења питања алибија зависи даљи ток кри- 
вичног посаупка, то је обавезно — у пришршу — сваки истакну-
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ти алиби проверити. Но, ова обавеза, органа кривичног гоњења, 
и суда, не може предсгављати окривљенима средство за омета- 
ње и одуговлачење ■кривичног поступка, истицањем неоснованих 
и очигледних исканструисаних алибија. И у истацању алибија 
има реалних граница, чији домет треба да цени, и процени, онај 
орган који води поступак. Када постоје несумњиви и директни 
докази о  'Кривици окривљеног (на пример: нађене ствари које 
потичу од крађе, отисци прстију и сл.), онда истицалЕ.е алибија 
може само да представља покушај непогребног одуговлачења 
кривичног поступка, па је  јасно да такав покушај не треба да 
уроди плодом. И у случајевима када нема дикретшгх доказа, не- 
ће се приступити проверавању алибија, када је  истакнут алиби 
очигледно неоснован, нереалан и исконструисан. Ако, на ггример, 
окривљени тврди да је  одређеног дана у 12** био у Суботици, a 
истога дана у 19** у Пули и да је путовао возом, онда је очиглед- 
но да такав алиби не треба ни проверавати. Али, ако ок,ривљени 
изјави да је из Суботице у Пулу путовао аутомобилом, онда већ 
долази у обзир проверавање алибија. Другам речима, питан.е 
фактичке потребе проверавања алибија је сгвар сваког конкрет- 
ног случаја, и не могу се постављати било каква правила која 
би важила за шири круг случајева, a  поготово не т ^ в а  која би 
важила за све случајеве.

Проверавање и утврђивање алибија може се, како је  већ ре- 
чено, извршити путем свих В1>ста доказа. Када су у питању ма- 
теријални докази, као доказ алибија, онда је  ситуација доста 
једноставна. Ако окривљени, на пример, тврди да је у време из- 
вршења кривичног дела, које му се ставља на терет, био на служ- 
беном путу у извесном месту и спавао у одређеном хотелу, онда 
је питање проверавања алибија једноставно и може се извршити 
са знатном дозом сигурности и веродостојности у прибављене 
податке. Y таквом случају, чак и ако не постоји налог за служ- 
бено путовање, може се путем хотела проверити навод окривље- 
Hor о његовом боравку у  том хотелу. Иста је ситуација ако о  
кривљени тврди да је био у неком месту, који се подаци могу 
путем назначених података утврдити ако окривњени тврди да је 
издржавао, на пример, казну за прекршај, или био у  затвору за 
неко друто кривично дело и т. сл. Међутим, најчешћи је  случај 
у пракси да се алиби доказује путем сведока, a треба имати у 
виду да је доказивање алибија путем сведока врло несигурна 

. ствар и да се захтева ггуно пажње и опрезности при саслушавању 
сведока и при оцени веродостојности исказа, пре но што се исказ 
сведока прихвати као доказ алибија. Овде треба имати у виду 
да и најдобронамернији сведоци могу да изгубе из вида неке чи- 
њенице, које су одлучне за утврђивање алибија, и да празнину 
у сећању попуњавају — несвесно, a убеђени да тачно изјављују 
— својим верзијама, које не морају бити стварне. Ово тим пре 
што се код утврђивања алибија од сведока најчешће, и  скоро 
редовно, захтева да се одређено и прецизно изјасни да ли је  о  
кривљенога видео иа месту, и у време, за које окривљени гврди.
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Када се има у виду да је понекад потребно утврдити и временски 
период од једног часа, или чак и мање, онда је очигледно колику 
тешкоћу представља правилно разјашњење алибија путем све- 
дока. Због тога је код саслушавазња сведока, у правцу утврђи- 
вања алнбија, потребно имати у виду неке п ос^н е  моменте, к о  
ји иначе код саслушања сведока нису увек важни.

Приликом саслушавања сведока, у правцу утврђивања али- 
бија, потребно je-, пре свега, несумњиво разјаснити могућност 
временске оријентације сведока, јер од тога зависи могућност и 
правилне оцене исказа сведока и правилно разјашњење алибија. 
Пошто су код таквих сведока увек у питању дани или часови, 
потребно је помоћу одговарајућих контролних питања проверити 
знање и схватање сведока о временској подели (када је то п о  
тр^н о , с  обзиром на степен сазнања сведока), тфотеку времена 
и слично. Наравно да ту треба имати у виду и интелектуални 
ниво ссведока, па према томе подешавати и питања. Ако сведок 
има одговарајућу временску оријентацију, онда је потребно ут- 
врдити на оонову чега може да тврди да је окривљени у одр>еђе- 
но ВЈ>еме био на извесном месту. Овде т р ^ а  имати у виду да чо- 
век релативно слабо памти неке околности и  догаВаје који  не- 
мају посредне или непосредне веза са његовом личношћу, сем 
ако нису у питању неки посебни — професионални или други — 
моменти, и да због тога, свесно или несвесно, поггуњава лразни- 
не у сећању када дође у ситуацију да се изјашњава о неким чи- 
њеницама које му у сећању нису потпуне. Овде се не мисли на 
лажне сведоке, који треба да потврде исконструисани алиби, већ 
на оне добронамерне сведоке који имају намеру да заиста иска- 
жу што им је  познато, али им је незгодно да признају да им је 
памћење слабо или да нису у стању да репрнздукују неки дога- 
feaj. Колико је слабо памћење, сведока за чињенице које за њега 
нису од интереса, најбоље показује овај пример; сигурно је да 
бар 90®/о људи неће знати да ли им секундара на часовнику — 
кога гледају небројено пута на дан — захвата бројку „6”, да ли 
је делимично или у целини покрива. To је најједноставнији при- 
мер који указује са колико опрезности се мора приступати иска- 
зу сведока, a поготово када се ради о проверавању алибија.

Код проверавања алибија сведок треба да објасни поводом 
чега је фиксирао (запамтио) дан или час о коме се ради, јер је 
то врло важно за оцену веродостојности исказа сведока. Ако све- 
док повеже одређен датум за неки свој лични догађај или до- 
живљај, као на пример; рођендан, конкретан пол>ски рад, зида- 
ње куће, одлазак у ЈНА, спортско такмичење, верски празник 
или слнчно, оида је верк>ватноћа тавога исказа знатно већа, a си- 
гурност у добијене податке знатне. Ако је пак у питању одређе- 
ни час, онда је потребно проверити на основу чега сведок тврди 
да се баш ради о одређеном часу, или делу часа, те да ли је — 
и поводом чега погледао на часовник, и зашто би у то доба, те 
да ли је некога запитао колико је сати, и т. сл. Сва ова провера- 
вања су потребна ради отклањања могућности да дође до по- 
грешака, или пак до лажног алибија. Сведок који хоће да потвр-
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АИ лажан алиби, највероватније ће се приликом поставЉања кон- 
тролних питања открити.

Колшса је  важност проверавања временске оријентације све- 
дока, најбоље показује следећи пример: окривљеном Н. В. став- 
л>ено је  на терет извршење кривичног дела тешке крађе из чл. 
250 ст. I тач. 1 КЗ. Окривљени је, као могуђи извршилац откривен 
око 15— 2̂0 дана после извршене краВе, a  у  своју одбрану је  на- 
вео да је  критичне ноћи од 20*̂  спавао код своје куће, те је  по- 
нудио саслушање овојих укућана. Саслушани као сведоци, уку- 
ћани окривљенога су потврдили да је  окривљени на дан 24 ма- 
ја  (крађа је извршена ноћу између 24 и 25 маја) дошао увече 
око 20** кући, легао да спава и да се није кретао од куће све до 
ујутрк). Кода је једном сведоку постављено питање који је  дан у 
недељи — тога дана када је саслушаван, овај то није знао, даље 
није зиао колико месец има дана (рекао је 25 дана), нити је знао 
колико година има месеци (рекао је  15). Са другим сведоком 
је било слично, и одмах је  било јасно да су сведоци покушали да 
обезбеде лажан алиби окривл>еноме.

Све што је речено напред о алибију, треба да послужи као 
општа оријентација прилшсом поступка проверавања алибија и 
његовог утарђивања, a треба имати у виду да пракса намеће низ 
ситуација које се не могу увек предвидеги, a на које треба одмах 
реаговати, у којима ипах треба увек да се докази тако сведу да 
се истина — као осиовни пришџш кривичног поступка — несум- 
н>иво утврди.

Ар Бранко Петрић

ВИША СИЛА И ПРОМЕЊЕНЕ ОКОЛНОСТИ Y НАШЕ ДОБА

III.

Y нашој земљи можемо да разликујемо у главном, два пе- 
риода у погледу примене теорије clausule rebus sic stantibus.

П р в и  п е р и о д  било би доба административног упргшљања 
привредом. To се простирало од ослобођења до 1950. године. To 
је  био период чврстих планова када се привредом управљало из 
једног центра. Цене су тада биле страго нормиране. Тачно је  било 
одређено ко с ким ступа у уговорни однос и под којим се усло- 
вима уговара. Планска дисциплина је  изискивала стриктно по- 
штовање и извршење уговора. Одступање од уговора се призна- 
вало само у случају промене плана, више силе или ако је извр- 
шење искључиво зависило од увоза сировина из иностранства, a 
извоз је изостао.

Но и у овом периоду у домену који је тангирао физичке лич- 
иости, то јест у области подручног права признавала се кримена
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цл. r. s. St. Тако основни закон о односима родитеља и деце (iip- 
вобитни текст објављен у  Служб. Листу ФНРЈ. бр. 104 од 6. XII 
1947. г.) Y чл. 38. даје суду право да по предлогу заинтересованог 
лица може да повиси, снизи klvh укине издрлсавање досуђено 
правоснажном одлуком, ако су се околности на основу којих је 
одлука донета доцније измеш1ле. Сличан прогшс садржи и чл. 69. 
Основног закона о браку (Првобитни текст објављен у Служб. 
листу ФНРЈ бр. 29 од 9. IV 1946. г.) који говори о промени одлуке 
о чувању и васпитању деце и о односима разведених супруга пре- 
ма деци — уколико то захтевају промењене прилике.

Д р у г и  п е р и о д  у примени цл. г. s. st. почиње у нашој 
земљи осамостаљивањем привредних предузећа и преласком на 
систем друштвеног управљања. Још бивша државна арбитража 
је 1951. г. изрекла да пуштање у слободни промет извесних арти- 
кала даје једној странци право да одбије извршење уговорено 
под ранијим условима, односно да је управдан захтев да се тражи 
ревизија уговора због примењених околности (Одлука главне 
државне арбитраже бр. Гс. 479/51 од 25. VI 51. и ГС. 532/51 од 
27. Vir 51).

Ова пракса је прихваћена и HaiiBva је свој одраз и у нашим 
Општим узансама за промет робом које су ступиле на снагу 7. 
IV 1954. г. Поглавље које носи наслов: Измена и раскид уговора 
због промењених околности обухвата чланове 55—59. Ови про- 
писи претстављају наше важеће право и оне прогшсују да стран- 
ка може тражити да се уновор измени или чак и раскине ако би 
због изванредних догађаја, који се нису могли предвидети у вре- 
ме закључења ушвора — испуњење обавезе за једну странку по- 
стане претерано отежано или би јој нанело претерано велики 
губитак. Овом погодношћу да тражи ревизију уговора странка 
се не може послужити ако је пала у доцњу или ако се ради о 
нормалном пословном ризику. Узансе егземплативно набрајају 
примере за примену цл. г, s. st. a to cy: суша, поплава, земљо- 
трес, промена тарифа, стандарда и цена, ограничења промета ро- 
бом, изузетно нагли и велики пад или скок цена. Ради се дакле 
како о природним догађајима, тако и о управним ерама и еко- 
номским појавама. (Ове појаве могу под извесним околностима 
II да претстављају и вишу силу у  ком случају им је последица 
немогућност извршења). Узансе намећу странци која се жели 
позвати на промењене околности обавезу да саошпти неодложно 
другој странци своју намеру о измени или раскиду уговора.

У пракси наших привредних организација претежни број 
случајева због којих се тражи измена уговора или његов раскид 
је  велика промена цена појединих артикала. Ово се често појав- 
љује нарочито код уговора о грађењу (како инвестиционе изград- 
ње тако и изградње објеката друштвеног стандарда). Партнери 
се обично споразумевају да ће изградњу извршити за одређени 
износ, a према јединичним калкулативним ценама. При томе 
странке треба да воде рачуна о евентуалним тржшпним осцила- 
цијама цена из којих резултира бњ\о скок било пад цене мате- 
ријалу или радне снаге или превозних услуга. Странке треба да
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преАвиде ко ће и до које мере да сноси ризик тих тржшиких 
осцилација.

Правилником о изменама и допунама Правилника о уступа- 
њу на извођење грађевинских објеката и радова (Служб. лист 
ФНРЈ бр. 42/60) и Ошптим условима за извођење грађевинских 
објеката било је предвиђено да се ризик странака креће до 5% 
нзнад или испод предвиђених цена те (+  или —) од 5 % може 
се зарачунати инвеститору. Предњи прописи стављени су ван 
снаге Основним законом о изградњи инвестиционих објеката 
(Служб. лист ФНРЈ бр. 45 од 15. XI 61). Међутим, странке могу и 
треба да у уговору о изградњи предвиде колико процената отсту- 
пања од планираних калкулативних елемената сноси једна, a  ко- 
лико друга странка.

IV.

У савременим приликама cl. r. s. stantibus постаје све више 
средство да олашка ситуацију оним уговорним партнерима који 
су погођени непредвидљивим тржшпним осцилацијама и коњунк- 
туфним променама. Cl. г. s. stantibus (ако је допуштено да сб 
слободније изразимо) нека врста друштвеноекономског громо- 
брана који треба да одстрани негативне последице настале за 
једк^’ странку ни криву ни дужну због процењених и непредвид- 
љивих околности. И поред поштовања начела pacta sunt servanda 
принцип зраже« у cl. r. s. stantibus треба да је онај сигур- 
носии вентил који ће отклонити крутост окоштаних правила и 
довести до пебеде идеале правде и правичности.

До примене ове клаузуле долази само у динамичним еатохама 
када се радикално мењају прилике у времену између закључења 
и извршења уговора. Код тих ^товора извршење траје дуже, a 
прехлације се врше сукцесивно. Те утоворе карактершпе depen- 
dcntia de futuro.

Интересантно je и оригинално мишљење већ цитараног ау- 
тора Niperava који сматра да је  код ове теорије битно да је 
nopeiiehena равнотежа између двеју чинидби. Ту постоји несраз- 
мерност, па се не може сматрати да је поремећена „уговорна 
верност” ако се жели модификовати оно што је током времена 
и иначе постало неодрживо. Он сматра да постоје две врсте 
уговорне верности (Vertragstreue) и то унутрашња и спољна. 
Спољна верност уговору има пред очима речи које су изражене 
у утовору и она оперише са чинидбама и давањима које су тачно 
процењене у новцу. Увутрашња верност уговору састоји се у 
томе да се има пред очима да се сауговорачу мора пружити бар 
пркближан еквиваленат за његову престацију. Правна се наука 
придржава у претежној већини случајева опољне верности уго- 
вору, што је уосталом природно и безопасно све донде док се 
спољна верност уговору битно не разликује од унутрашње вер- 
ности уговору, него се мање више са њом поклапа. До несугла- 
сица долази тек онда када поремећени односи у привреди имају

18



^  последицу да се појаве битне разлике између унутрашње и 
рпол>не верности утовору. Спорови ове врсте не могу се б р зо  
плето решити са одређеиим да или не. Спољна верност уговору 
је нужна за правиу сигурност својом чврстом, доследном и непо 
колтољивом садржином. Y интересу јасних и  сигурних прилика 
се мора чувати и придржавати та спољна уговорна верност, све 
донде докле год је  то могуће. Међутим постоје ситуације где 
се та спољна уговорна верност претвара у своју супротност у  
неверство утовору (ако настаје ситуација да би извршење у то  
вора представљало нешто што је неморално). Y предњем случају 
јавља се као праведно и целисходно оживљавање унутрашње 
уговорне верности, јер и по овом аутору функција закона или 
уговара међу странкама састоји се у  томе да се треба тежити 
идеји правичности.

Гледиште које одбацује кл, r.s.stantibus држи се чврсто на- 
чела pacta sunt servanda и dura lex, sed lex. Obo  гледиште сматра 
да je стабилност примљених обавеза друштвеиа нужност и да 
управо та стабилност уговора изискује да захтев праведности 
буде задовољен, јер је  код утовора нарочито важно да ни за 
трепутак не буде пољуљано поверен>е странака. Ако би се при- 
хватила кл. r. s. st. (истичу њени противници) могло би доћи до 
нестабилности у правном саобргЉају, чак и онда када би се кл. 
r. s. stantibus примењивала опрезно.

Међутим, неоспорно је  да неке изузетне околности могу да 
из основа преиначе ситуацију под којом је  уговор закључен. 
Његово стриктно извршење могло би да има за последицу еко- 
нсмску пропаст једног од контрахената, a да он за т6 није ни 
најмање крив. To је и приморало законодавца да то питање ре- 
гулише доношењем изузетних и понајчешће привремсних закона 
нарочито после извесних катастрофа, на пример ратова или при- 
вредних криза. Такви су закони доношени како за врем^ првог 
тако и у доба другог светског рата. (Код нас су између два рата 
донети такви прописи. Радило се о земл>орадничким дуговима. 
■Услед аграрне кризе наступио је велик пад цене пољопривредним 
производима, па је тадашша влада из бојазни од социјалних не- 
мира морала приступити прво одлагању плаћања земљораднич- 
ких дугова, a онда њиховом свођењу на половину и плаћању _у 
ратама тог остатка.)

V.

Из досадашњих излагања је видљиво да се ради о борби из- 
међу присталица начела pacta sunt servanda и clausula rebus 
sic stantibus. Y последње време ce чине уступци па се дозвољава 
примена кл, r. s. st. у ограниченој форми. Ова се к<\аузула при- 
мењује у изузетним приликама када се уговорна ситуација мења 
из основа.

Y грађанском праву поред већ поменутих прописа из поро- 
дичног права вал>а поменути и домен наследног ирава у вези са
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промењеним околностима. Тако члан 126 Закона о насАеђивању 
(Служб. лист ФНРЈ бр, 20 од 10 маја 1955 год.) носи назив: 
Утицај промеРБених прилика. Y том члану се каже ако су се код 
уговора о ДОЖИ1ВОТНОМ издржавању после његовог закључења при- 
лике толико измениле да је његово испун.ен1е постало знатно 
отежано суд ће на захтев једне или друте стране њјиховв односе 
изнова уредити или их раскинути водећи рачуна о свим окол- 
ностима. "

Наши привредни судови имајући пред очима прописе Узансе 
брк)ј 3 о томе да се у уговорима имају увек примењивати прин- 
ципи савесности и поштења — воде рачуна да не може да дође 
до ситуације да се искористи тежак положај једног партнера и 
да се присили на прихватање услова који су очито штетни по 
њега. Овај је прохшс императивног карактера и вољом странака 
се не може измеБшти. Већ поменуте узансе 55̂ —59 о прописима 
којт! регулишу ситуацију код промењених о к о а н о с т и  доведене у 
склад са узансом бр. 3 представл>ају сигурно средство да се води 
рачуна о поштовању начела pacta sunt servanda. Оно се међу- 
ш м  не диже на постулат неприкосновене догме, него се од њега 
може и одступити у нарочито оправданим случајевима и тада се 
примењује клаузула rebus sic stantibus.

Y примени овог начела судови, међутим, покг1зују велику 
опрезност a што је веома важно и нужно у циљу учвршћивања 
уговорне дисциплине, неометеног тока гфивредне делатности и 
изградње социјалистичког пословног морала.

Y аналима наших судова могу се пронаћи на лсалост случа- 
јеви — и то у не малом броју — како понеки морално недорасли 
субјекти привредног права настоје да своје организационе сла- 
бости, немар, јавашлук, неспособност — a да и не говоримо о 
псхлепом за незаслуженом зарадом — покушавају да презенти- 
рају као резултат непредвиђених прилика (а понекад и као вишу 
силу); a све у  циљу да избегну да изврше примљену обавезу. 
Y тим приликама ти субјекти настоје да своје субјективне сла- 
бости одену у рухо објективних тешкоћа или чак и немогућности 
извршења.

Дешавало се да се нешто што представља уобичајени по- 
словни ризик — мало већа суша или влажна година — представи 
малте iie као кастрофа. Било је  случајева да се сасвим уобича- 
јене ствари као обављање редовног ремонта, прсди казан или 
сломљена осовина (до чега долази услед редовног коришћења 
основних средстава) — покушају камуфлирати као непредвиђене 
прилике; све то у цил>у да се један губитак превали директно на 
недужне пословне партнере, a индиректно на потрошаче. Деша- 
вало се да се укварена роба баца у Дунав или спаљује, јер се 
није на време изнело на тржиште под изговором да се чека боља 
цена. Бивало је да због непридржавања санитарних прописа 
пропадају намирнице или да се исте као неквалитетна риба вра- 
ћају — па се покушавају проналазити измишљени разлози или 
„рупе” у прописима или уговору да се то представи као накнадно
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МскрсАа тешкоћа. Организационе слабости или чак и скривене 
резерве се настоје презентирати као нека објективна тешкоћа. 
Покаткал се јављају грандомански апетити при преузимању ве- 
ликих и за предузеће предимензионираних послова који се не 
Moiy'̂  ижршити било на време било уопште (а то је било јасио 
већ при самом закључењу посла) па се и то настоји приказати 
кар накнадно наступела, непредвиђена и нескривљена сметња.

Било је случајева/ да се желело ловити у мутном покушава- 
јући да се не преузме раније заисључена роба, јер јој је цена у 
међувремену донекле пала, па се могла набавити јефтиније на 
другој страни. Конкретно једна фабрика конзерви је контрахи- 
рала ларадајз по одређеној цени са земљорадничком задругом. 
Парадајз је те године родио изиад очекивања и цена му је на 
слободном тржишту била далеко нижа од уговорене. Фабрика 
је одбила пријем испоруке од задруге изговарајући се да јој 
нису из увоза стигла постројења са којима је намеравала да 
порадајз преради. Задруга се нашла због тога у веома тешкој 
ситуацији према својим кооперантима — индивидуалним произ- 
вођачима. Фабрика је међутим користећи свој постојећи капа- 
цитет прерађивала парадајз купљен истовремено по нижој цени 
на слободном тржшпту. Она је додуше било осуђена на накнаду 
штете од стране привредног руда, a укорена и од суда части 
привредне коморе. Но да ли је то довољна санкција и сатисфак- 
ција? Поставља се питање пословног морала, a  јавља се и поли- 
тички проблем губитка утледа друштвеног сектора у  очима инди- 
видуалних произвођача. Да ли је отклоњена негативна последица 
таквог несолидног послован>а плаћањем неке одштете?

Данас у доба све веће економске интеграције и кооперације 
како унутар земље, тако и у међународним размерама — поре- 
мећај на једној страни се као нека ланчана реакција преноси на 
велики брк)ј учесника у  привредном промету. При кооперацији 
производње само једног артикла учествује махом велик број ко- 
операната и затајивање само једног од њих може да укочи про- 
изводни процес, односно да створи веома озбиљне гфоблеме и 
гешкоће. Покушаји да се мање тешкоће представе као ката- 
строфе, односно као разлог да се утовор не извриш ствара не- 
сигурност у пословању, кризе поверења и нездраве односе међу 
партнерима.

Да се наведе пример само нашег популарног аутомобила 
„фиће”. Према неким подацима предузеће „Црвена застава” из 
К1>агујевца кооперира са неколико десетина коопераната у ко- 
јима је запослено десетине хиљада раддака. Ако само један од 
коопераната затаји — зауставља се читав процес производње и 
милиони леже замрзнути. Дешавало се да се један од увозника 
рије побринуо за девизе — па покушава да одговорнсхгг за то 
превали на банку — a она опет терети њега. Није благовремено 
стигао један артикал (р>ецимо гуме) па због тога касни монтажа. 
Моджа због неког другог разлога нису приспели неки алати или 
утензилије па стоји производња. Понекад се недостатак елек- 
гричне енергије или нереализовани кредити покушавају предста-
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вити каб изван^Ари разлози због којих мбра да дође до рабкида 
или ревизије уговора. Дешавало се да нека предузећа правдају 
одсуство неког артикла на тржишту фиксираношћу цена (а  тога 
ће после „одмрзавања” цена бити све мање), a прећуткују своју 
слабу унутрашњу организацију или околност да им се од неког 
партнера вратила као неисправна велика количина робе.

Веома осетљив индикатор је при томе и број и обим при- 
вредних спорова пред судовима. Према подацима који су нам 
бњш доступни трошкови вођења спорова пред привредним судо- 
вима 1963. године износили су око 13 милијарди старих динара, 
a 1964 год., ти су се трошкови повећали готово за 100*/» на суму 
од близу 26 милијарди старих динара. Судови су 1964. год., ре- 
шили око пола милиона спорк)ва (тачније 477.200) са вреднопЉу 
спора од 327 милијарди старих динара, a то представља око једне 
десетине вредности оствареног националног дрхотка у том 
периоду.

Има предузећа код којих се готово уврежила пракса да ни- 
ком ништа не плаћају без суда. Та се предузећа појављују пред 
судовима било у  улози тужитеља било туженог (а то је  чешће 
случај) по неколико стотина пута годшпње. Ако се узме у  обзир 
да је број радних дана у  години испод 300 (ако се одбију недеље, 
државни празници и годишњи одмори) излази да се сваког дана 
предузеће по неколико пута појављује пред судом. Више је  него 
сшурно да би се добар део спорова могао репшти и мимо суда.

Да зло буде веће има предузећа која при закључивању при- 
вредних уговора не консултују правника (свог адвоката или 
своју правну службу ако ју имају) него тек ако услед лакоми- 
слено и нестручно закљученог уговора дође до тешкоћа —  онда 
се сете да постоји правник и зову га у  помоћ обично када 
се већ не може поправити неповољна ситуација. Уместо да за- 
датак правника виде у  томе да врпш улогу превенције, тј. да не 
дође до спора — та предузећа и  њихови недовољно стручни 
руководиоци виде улогу правника у  томе да пронађе „рупе” у 
закону, да противника „npebe” или намагарчи. Они сматрају да 
улега правника није у томе да суду помогне да се пронаће мате- 
ријална истина најадекватније решен>е, него да им правник пру- 
жи помоћ да се они лично извуку из  незгодне ситуације у коју 
су довели и себе и своју радну организацију услед свог некад 
незнања, некад неспособности, a понекад и зоог јрдног и другог.

Као што ни лекар не може да помогне пацијенту ако га 
Зову сувише касно — ни правник не може да пружи стручну по- 
моћ ако није на време био извештен о  правном послу.

Сматрамо да је у интересу стабилности пословног ггромета 
да се настоји развити свест наших привредника о важности и 
потреби одржавања дате речи (pacta simt servanda). Ово начело 
јесте и оно мора да буде и у будућности основно начело правног 
саобраћаја; но по изузетку — у одређеним условима треба од 
Bbera и одступити (clausula rebus sic stantibus ). To ће бити слу- 
чај ако би се прилике из основа измениле — те би испун>ењем
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утбвора no сваку цену — и у тим прбмењеним условима постигло 
управо сторотно од оног што су странке желеле у моменту за- 
кл.учеља уговора. Треба настојати да од изузетка не постане 
правило. При томе важну улогу поред судова имају и правншџЈ 
у привреди (без обзира да ли су адвокати или су у радном од- 
носу са привредном организацијом) да се боре да се и они кон- 
султују при закључивању утовора и при изграВивању здравих 
послоЕних односа. Ово стога што само стварањем међусобног 
поЕерења како унутар радне организације, тако и међу послов- 
ним партнерима може да се учврсти уговорна дисциплина. Тако 
ће и то допринети да дође што пре до стабилизације наше при- 
вреде, те и до јачања животног стандарда на чему смо сви и као 
непосредни корисници разних услуга и као купци и те како 
заинтересовани.

Ар- Карло Ковач
‘ Да споменемо мшпљење John Stuart Milla који у делу Утилитари- 

зам вели да је одржање дате речи .^најнеопходнија нужно у праву (Zweck 
im Recht) наводи да је испуњење примљених обавеза претпоставка за 
за стабилност друштва и да „не може бити ни благостања ни чврсзих 
карактер где нема осећања цравне сигурности.”

 ̂ С. Plinius Secundus, Historia naturalis, li. XVIII. cap, 69.
 ̂ Gajus i Ulpianus у својим списима наводе обилне примере за вшпу

силу.
'  Aubry et Rau: Droit civil francais, Buadry — Lacantinerie et Bard 

Pardessus et de Bozaire: Cours de droit commercial; Laurent: Droit civil 
franćais; Sourdat: Traite general de la responsabilite; Hue: Droit civil, Tome 
VII; Demolombe: Code civil, Contrats et obligations; Colin A. — Capitant: 
Cours elementaire de droit civil francais; Dernburg: System des romischen 
Rechts; Randa: Die Schadenersatzpflicht nach osterreichischen Rechte; Dr. 
Friedric von Hahn: Commentar zum allgemeinen deutschen Handelsgesetz, 
buch; Dr. G. Eger: Eisenbahnrecht im Deutschen Reich und in Preussen.

® Josserand: Cours de droit civil positif francias; Saleilles: Les accidents 
du travail et la pesponsabilite civil; Мгигге: Essai sur les notions de cas 
fortuit et de cas de force majeiue; Bourgoin: Essai sin: la distinction du cas 
fortuit et de la force majeure; M. PlanidL — G. Ripert: Traite pratique de 
droit civil francais. Tome VI— V̂II; Exner: Der Begriff der hoheren Gewalt 
(vis major) im romischen und heutigen Verkehrs-recht; Mataja: Das Recht des 
Schadenersatzes vom Standpunkt der Nationalokonomie.

‘ M. T. Cicero: Ne officiis libri tres, L. 1. cap. I et L. III. cap. 25; Seneca: 
De beneficis, L. IV. cap. 25.

’ Summa theologia Sancti Thomae aquitanis, II, part. II. sect.; Hugo 
Grotius: De jure belli ac pads. Lib. II. cap. XVI; Puffendorf: De jure naturale 
et gentium. Lib. 5. cap. XII.

‘ Onme pactum, omnis promissio rebus sic stantibus intelligenda est 
каже Leyser y делу Maditationes ad Pandectas, 1772. vol. VII. Spec. 1520 — 
de tacita conditione rebus sic stantibus — цитирано no Др. Д. Аранђеловићу: 
Clausula rebus cis stantibus и недостижност давања, Београд, 1926.

’ Codex MaximiUaneus Bavaricus d vilis из 1756. r. и Allgemeines preus- 
sisches Landrecht из 1794. r.

“ To би ce МОГЛО извести из чл. 1134 Code civil као и параграфа 
157 и 242 Немачког грађанског законика (са краја прош.\ог века) који 
Јлзричу да се уговори имају извршити имајући пред очима начела чести 
тости и поштења: Les conventions. . .  doivent etre executees de bonne foi, 
Treu und Glauben.
Аустријски грађански законик из 1811 год. посредно даје такође места 
промењеним околностима третирајући питање предуговора (pactum de
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contrahendo) у параграфу 936. Y своме коментару уз овај параграф Štuben- 
rauh каже: „Ако се у времену између предуговора и момента када уговор 
треба да буде коначно закључен, деси нешто што коренито мења ситуа- 
цију међу странкама не може се тражити реализација ^товора." Иако 
дакле грађански законици XIX века нису изричито цредвидели клаузулу 
rebus sic stantibus као разлог гашења или преинаке уговора и облигације 
ипак крајем XIX, a нарочито почетком XX века (поглавито услед ради- 
калних промена у економском животу насталих услед светског рата) 
закоиодавац се у  многим државама нашао побуђен да уведе поједиие 
законе, који иако само прив1>емено мењају вољу странака изражену у 
уговору, a на што ће још бити указано у  овом раду. Иитересантно је 
зебележити па је после I, светског рата пољски закон о облигацијама у 
чл. 269 дао овлашћење судији да модификује или раскиие уговор услед 
промењених околности, a и иови Италијански грађански законик је из- 
ричито признао клаузулу г. s. st: као опште правило. (чл. 1467—1469).

“ Nipperday: Vertragstreue imd Nichtzumutbarkeit der Leistung.
“ Напред наведени случајеви обухватају се обично под називом 

„coronation cases", a дало им је поввода одлаган>е крунисања Едварда VII. 
To крунисање је одложено због краљеве изненадне болести уочи круни- 
сања. Многи влаоншџг станова су у крају где се требало кретати крушЈД- 
бена поворка издали своје уличне code са којих се пружао” a good wiew  
of the procesion”. Закупци који cy дали капару аз прозоре нису хтели да 
плате остатак закупнине, него су тражили повраАај капаре, a закуподавцн 
нису хте.ли да ју врате, него су захтевали и остатак за купнине. Овај 
догаВај из 1^2 године изазвао је прелом у енглеској судској пракси, a то 
одступање од ригортзног примењивања „слова закона” нашло је своју 
дал>у допуну у усвајању појма „трговачке немогућности” (the commercial 
im possipility) у току Првог светског рата.

” „Код синалагматичких уговора треба поћи од цретпоставке да су у 
њима странке желела да закључе честити цреносни уговор, којим су 
странке спремале да од сауговорача приме такву чинидбу, да у њој внде 
потпуну протувредност свога давања. Иако свака странка треба да пази на 
себе и уговор мора да се одржи у случају, ако се нада било једне странке, 
било једне и друге не оствари у погледу прошлих или будуШЈх догађаја. 
ипак je стање другачије, ако су прилике преиначиле однос вредности, a 
нарочито вредност новца у  тој мери, да су услед тога вредности међу- 
собно утврђених престациЈа поремећене тако јако да би дужник добио 
за своје давање такву протувредност која се не може ни приближно смат- 
рати као еквиваленат његове престације; онај поверилац који и у оваквим 
приликама захтева извршење, поступа дротивно начелима честитости в 
поштења — (Treu und Glauben).”

АУТОРСКИ ХОНОРАР ЗА РЕПРОДУКОВАЊЕ МУЗИЧКИХ ДЕЛА 
СРЕДСТВИМА ЗА МЕХАНИЧКУ РЕПРОДУКЦИЈУ, У ЦИЉУ 
РАЗВИЈАЊА ДРУШТВЕНОГ, ПОАИТИЧКОГ И КУАТУРНОГ

ЖИВОТА.

И музичка дела спадају у ред интелектуалних творевина, ко- 
је уживају ауторскоправну заштиту.

Једно од основних ауторскоправних овлашћења, је право ау- 
тора на накнаду (ауторски хонорар), за свако искоришћавање 
ауторског дела од стране другог лица, осим ако Законом или у го
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вором није што друго предвиђено (Види чл. 25 нашег Закона о 
аутоЈ>ском праву).

Већина националних закона о ауторскрм праву предвића да 
аутору музичких рдела припада право на репродуковање и еми- 
товање музичких дела, као и право аутора на ауторски хонорар 
за такво репродуковање или емитовање од стране других лица.*)

Сличне одредбе по овом питању садрже и међународни про- 
писи о ауторском праву.^).

Музичка дела спадају у ону врсту ауторских дела, која су 
свакодневно присутна, и која се врло често снимају, репродукују 
изводе или на друти начин презентирају јавности.

Најчешћи обдик искоришћавања музичких дела од стране 
других лица је њихово рехгродуковање. Ово репродуковање може 
да се врши на концертима, у̂  позоршпту, путем филма и томе 
слично, или помоћу средстава за механичку репродукцију ( радио, 
грамбфон, магнетофон, телевизија и друта слична средства).

Y вези првог начина р>епродуковања тз. живог репродукова- 
?i>a развила се једна посебна врста уметности репродуктквна 
уметност. Код ове врсте репродуковања поред аутора м\^ичког 
дела и лица која врше репродуковање музичких дела стичу из- 
весна права која се у  теорији називају права сродна ауторским 
правима.

На мећународном плану права репродуктивних уметника ре- 
гулисана су Конвенцијом о заштити уметника извођача, произво- 
ђача фоиограма и установа за радиодифузију, која је закључена 
у Риму 26. X. 1961. г. (Наша земља није ратификовала ову кон- 
венцију). Ова Конвенција не дира у права која су ауторима ор- 
гиналних музичких дела загарантована међународним конвенци- 
јама о ауторском праву (Б. К., Пан-америчким конвенцијама, 
Универзалиом (светском конвенцијом и др.).

Ми ће.мо се задржати само на једном питању, од многих која 
се јавлзају код репродуковања музичких дела, a то је право ау- 
тора на хонорар за репродуковање његовог музичког дела сред- 
ствима за механичку репродукцију од стране угоститељских, 
фризерских и сличних радњи и клубова.

Ово чинимо због тога што установе за радиодифузију и слич- 
не установе имају нешто другојачија — шира права у вези репро- 
дуковања музичких дела средстава за механичку репродукцију.

Међусобна права и обавезе између аутора и других лшда или 
радњи, која врше репродуковање музичких дела регулишу се у го  
вором, (Y нашем праву ови уговори се закључују између радње 
и Завода за заштиту ауторских малих права).

' )  Види о то.ме: Чл. 2 и 8 Закона о ауторском праву В. Британије од 
1956. год. чл. 56 италијанског Закона о ауторском праву од 1941. год., чл. 26 

и 27 Закона о књижевиој и уметничкој својини Француске од 1957 год., 
чл. 15 и 53 Закона о ауторском праву Чехословачке од 1953 год., чл. 12 
немачког Закона, чл. 15 Закона о ауторском праву Аустрије. ч<\. 98 Основ- 
ви грађанског законодавства ССР и Савезних република, чл. 479, Грађ. 
законика РСФСР. итд.

" )  Види чл. 11 бис Бернске конвенције.
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Већина националних закона предвића да висину ауторских 
хонорара или бар његове оквире одређује надлежни државни 
орган. Уколико таквих прописа нема, висина хонорара се одређу- 
је уговором, a уколико се странке не споразумеју висину хоно- 

'рара одређује суд (Италија). Y нашем праву питање хонорара 
је регулисано Упуством о хонорарима извођача музичких и књи- 
жевних дела.

Наша судска пракса стоји на гледишту да су радње дужне 
да плаћају хонорар и када нема утовора.^).

Навешћемо неколико пресуда из којих се јасно види обавеза 
радњи на плаћање ауторскох хонорара за ревродуковање музич- 
ких дела средствима за механичку репрк)Аукцију:

„Фризерске радње дужне су плаћати ауторски хонорар за 
употребумузике механичким путем (радио, грамофон итд)”'*). 
„За репродукцију музике плаћају радње a не клу^ви"®).
У извесним случајевима радње поред редовног дужне су да 

плаћају и допунски ауторски хонорар, као на пр.:
„Кад се у утоститељском објекту музика регпродукује редорно 
у дужем трајању него што је уобичајено, или се за улаз у ло- 
кал наплаћује улазсница или консумација, угоститељско пре- 
дузеће је дужно да плати посебан ауторски хонорар поред 
редовног хонорара који плаћа према уговору ЗАМП-у”*).
Да се и права у вези репродуковања музичких дела третирају 

као ауторска права н а ј^ љ е  нам показује следећа одлука суда;
„Спорови по правима уметника извођача, музичких, књи- 

жевних и уметничких дела у вези са снимањем и репродукова- 
њем њихових снимљених извођења путем инструмената за ме- 
ханичку репродукцију (чл. 82. Закона), имају се сматрати споро- 
вима из ауторског права”’).

Да ли ће радња бити обавезна на плаћагБе ауторског хонора- 
ра за репродуковање музичких дела, не зависи само од средства 
са којим се врши репродуковање, нити од тога ко ra  врши, већ 
првенствено од тога у ком цил>у се врши репродуковање, a  што 
се најбоље види из следеће одлуке суда:

,Луторски хонорар за репродукцију музике механичким пу- 
тем (радио, грамофон), плаћају радње којима је сврха нека 
привредна делатност, a не плаћају га клубови кбјима је

„Угоститељске радње дужне су да плате ауторски хонорар за изво- 
ђење музичких дела и ако о томе не постоји уговор”. (Пресуда Врх. прив- 
редног суда Сл. 555/1955 од 12. VIII. 1955).

’) Пр»есуАа Врх. привредног суда Сл. 688/57 од 15. X. 1957. год.
’) Пресуда Сав. врх. суда, Објављена у Збирци суд. оддука кн>. III 

св. 1, одлука 54.
‘) Пресуда Врх. привредног суда Сл. 543/65 од 16 јуна 1965. год. Збир- 

ка суА. оддука, кн>. X, св. 2, одлука 262.
’) Решење Врх. привредног суда Сл. 189/59, од 21. V. 1959 год.
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оврха развијање друштвеног, политичког и кул1трнрг ж иво  
та својих чланова”*).
Интересантна је и одлука суда по ко јо ј:
„Уговори о репродуковању сшшљених извођења музичких 
дела, који су зажључени пре ступања на снагу Општег упу- 
ства о  хонорарима извођача музичких и књижевних дела за 
репродуковање њихових снимљених извођења остају у важ- 
ности, ако је начин употребе сшшљеног извођења изричито 
утоворен."9̂

Према томе уколико се репродуковање музичких дела сред- 
ствима за механичку репродукцију врши од стране клубова, у 
циљу развијања друштвеног, политичког и културног живота сво- 
јих чланова (граВана), аутору музичког дела које се репродуку- 
је  не припада ираво на ауторсжи хонорар за такво репродуко- 
вање.

Јездимир Митровић

СЕДНИЦА ПРЕДСЕДНИШТВА САВЕЗА АДВОКАТСКИХ 
КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ

Дана 1. октобра 1966 године одржана је у Београду под 
председништвом Трајка Јовева, седница Председништва Савеза 
АКЈ.

Претресен је положај адвокатуре у данашњим условима 
па је констатовано да је  положај адвокатуре после IV Пленума 
ЦК СКЈ знатно побољшан и да су створени услови за бржи и 
бољи развитак нашег правосудног система. Констатовано је да 
је  адвокатура отворена организација и да су адвокатске органи- 
зације и пре IV Пленума, a и знатан број адвоката у своме раду, 
указивали на уплитање и притисак неких служби на органе пра- 
восуђа. To незначи да у раду адвоката нема слабости које не- 
заслужују дубљу анализу.

По питању дискусије о материјалима за реорганизацију пр>а- 
восуђа Председништво сматра да су материјали достављени од 
Савезне скупштине на ггретресање застарели и да треба поново 
прићи анализи и разматран>у ових прнзблема из основа, за чега 
је сада створена и одговарајућа повољна друштвена ситуација.

*) Пресуда Врх. суда СР Хрватске Гж. 370/58 од 25. II. 1958 год. 
(Збирка суд. одлука, књ. III св. 1, одлука 54.) Слично предвиђа и чл. 1 
Закона о ауторском праву САД од 1947 г. ,.Не сматра се као јавно изво- 
ђење у цил>у зараде р>е11родукован>е музичких композиција на апаратима 
у које се убацује новац, ако се не напл^ује улазница за улаз у просторију 
у Kojpi се врши репродуковање.”

’) Пресуда Врх. суда СР Србије Гж 395/56 од 22. IV. 1957. год.
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Стога ће Савез, на предстојећи Иленум, изнети ова питања на 
дискусију износећи своје становиште.

Из поднетих извештаја појединих Комора утврђује се да је 
само Адвокатска комора Словеније закључила уговор о  спрово- 
ђењу социјалног осигурања, док остале Коморе нису у овоме ус- 
пеле, па ће се Савез и даље ангажовати да се питања везана за 
соцпјално осигурање адвоката што пре реше.

Председншитво је  саслушало извештај Милана Жикића, ге- 
нералног секретара о заседању Бироа и Консеја Међународне 
уније адвоката у Бејруту односно Техерану, на којима је  овај 
узео учешћа. На састанцима је  претресен програм идућег конг- 
реса Међународне уније који ће се одржати у  Бечу у времену од 
11. до 15. октобра 1967. године. Конгресне теме су утврђене: 1. 
„Међународна трговачка заступншптва”, 2. „Прајво и техника”, 
3. „Организација и друштва професиоиална и интернационална”.

Председништво је размотрило акцију Удружења правника 
у привреди за измену члана 4 Закона о адвокатуфи, као и по пи- 
тању оснивања сервиса за пружање правне помоћи привредним 
организацијама. Утврђено је да је на територији Хрватске осно 
вано 3 оваква сервиса, па је заузето становиште о мерама за от- 
клањање постојања и даљег развијања ових сервиса чије је п о  
словање супротно прописима Закона о адвокатури и Основног 
закона о предузећима.

Сазван је Пленум Савеза АКЈ за 18. и 19. новембар 1966. го  
дине и Битољу, a са дневним редом: 1. Отварање Пленума, 2. Из- 
вештај председништва о раду између два пленума (референт М. 
Ж икић), 3. Место, улога и задаци адвокатуре у правосудном сис- 
тему СФРЈ (референт Б. Жикић — кореференти из сваке К омо 
ре) 4. О етици у адвокатури (рефереит Владимир Креч), 5. Проб- 
лем подмлатка у адвокатури (референт кога ће накнадно АК 
Хрватске одредити), 6. Финансијски извештај и предлог буџета, 
7. Избор председника и секретара Савеза, 8. Текућа питан»а, 9. 
Разно.

М. Ботић

Ар ПЕТАР РАДОСАВЉЕВИБ.

30. октобра 1966. године иреминуо је у Новом Саду, после 
дуже и тепже болести, др Петар Радосавл>евић, пензионисани 
адвокат. Покојни др Петар Радосављевић рођен је 3. фебруара 
1901. у  Загребу, где је завршио гимназију, a затим је јула 1924. 
године промовисан за доктора права на загребачком Правном 
факултету. Адвокатско приправничку вежбу обавл>ао је  у Ки- 
кинди и Новом Саду, a од 1. јануара 1929. године уписао се у 
именик адвоката са седиштем адвокатске канцеларије у  Новом
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Саду. Адвокатуром се бавио, са прекидом за време окупације, све 
до 1.,маја 1964. године када се пензионисао, због болести.

Као адвокат пок. др Петар Радосављевић стекао је врло леп 
углед. Борбен, истрајан, наоружан великим правничким знањем, 
високо образован, заступао је интересе својих странака до крај- 
њих граница.

Код образовања Пензионог фонда Адвокатске коморе у Н о  
вом Саду 1. јула 1931. године одређен је  био за фишкала — право 
заступника — Пензионог фрнда, коју је  дужност, на опште задо  
вољство обављао све дб окупације.

Када је АдвРкатска комора у Новом Саду после ослобођења, 
фебруара 1945. васпостављена у својим правима, био је један од 
чланова Прве привремене управе. После тога, вршио је три г о  
дине дужност председника Дисциплинског суда Адвокатске ко- 
море у АПВ.

СЛАВА MY!

Ар ФЕРЕНЦ БИН

Y Суботици је преминуо почетком октобра 1966. године 
а^4^окат др. Ференц Бин.

Пок. др. Ференц Бин био је ваљан адвокат, који је својим 
радом стекао много пријатеља и поштовалаца. Вредан, савестан, 
стручан обављао је своје дужности адвоката, на огапте задовољ- 
ство својих странака.

СЛАВА MY!

ИЗ СУДСКЕ П РАКСЕ

За време траја&а одвојевог жи- 
вота набављева ствар чиви искљу- 
■шво власштггво ^ач в о г  друга ко- 
ји је ту ствар набарио. <ВСС Од. 
НС. б(р. ГЖ . 439/966).

Против I. ст. првоуде уложила је 
жалбу тужитељица. Ж алба је  као 
неоснована одбијена, a из разлога;

Према чл. 10 ст. 1. ОЗВ-а , ^ мХ>- 
вина, коју су  су1пр|узи стекли радом 
у тсжу брака је н>ихова заједничка 
имовина. „Према томе, може се го- 
ворити о  заједничкој имовини само 
тада ако су  бр31чни др(угоеи живели 
у брачној заједаици и ако су за вре-

ме траоања исте својим радом стек- 
ли неку имовиву. Дакле, сзпштина 
је у  томе да постоји заједница ж и- 
вота. Ако иста не постоји тада се 
н€ може рећи да је  стечена имови- 
на само од једнаг брачног друга a 
за време трајања одвојеног живота 
брачних друтова и то средствима то- 
га брачног дхзута —  заједцичка имо- 
витаа само зато што још формално 
постоји брак између брачних дру- 
гова у  време стицаља имовине по 
једном брачнш! другу.

Као основ за накнаду штете може 
послужити сано онај страх који је
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манифестован у психичкој тразгми 
онота који је страх претрпео, a да 
том приликом није дошло и до пов- 
реде телесеог интегритета. (ВСС Од. 
НС бр. Гж. 864/966).

I. ст. прес(уиом досуђен је тужи- 
тељици изиос од 1.000 н. д. на име 
накнаде штете за претрпљен страх. 
Тужвна је уложила жалбу која је 
као оонована утаажена, I. ст. npe<gr- 
да укинута a из разлкхга:

He може сваки страх оредставл>аЈ- 
ти QCHOB за накнаду штете. Такав 
оснбв представлза само овај страх 
који се манифестује у  психичкој 
трауми с 1Ш Л  да код оцене таквог 
квалитета страха, треба имати у ви- 
ду његов интешитет и трајање. Из 
чињенично1г стања утврђеног I. ст. 
пресудом не види се да ли је страх 
који је тзгжитељица претрпела про- 
узронвао било какве психичке тра- 
уме код ње. Зато је потребно уки- 
нути I. ст. пресуду па проверава- 
њем згстаисшити интеизитет, траја- 
ње и евент. психичку трауму код 
тужител>ица које у  настале као по- 
следица претрпљеног страха.

Родитељи се могу споразумети да 
један уступи другом имовину радн 
издржавања детета, али овај се ио- 
же односити само на начин давања 
издржавања a не и на вксину истог. 
(ВСС Од. НС бр. Гж. 880/966).

I. ст. суд је донео одлуку да се за 
издржавање малодобног детета оба- 
веже туженик да плаћа месечно 
3.000 ст. динара. Туженик је уложио 
жалбу у Koijioj је изнео да се шора- 
зумео са матфом млд. детега те јој 
је уступио половицу кјФе, и разне 
друге покретиости, са сврхом да из 
тога издржава дете. Жалба је осно- 
вана, I. ст. пресуда у том делу уки- 
нута, a из разл1ага:

Код издржавања дегета у  овои 
случају се има угзеги у обзир све 
оно што је отац дао матери на име 
издржавања. Све то има да се ура- 
чуиа, па тек када се исцрпи то да- 
ван>е може суд да обавеже туженика 
да плаћа издржавање. Кахо нсије у 
I. ст. 'ПОСтутЕку утврђена висина- 
-вредност дате ^сиовиие, то је I. ст. 
пресуду у том делу ваљало з̂ кинути.

издржавао децу за тгаота. (BCĆ 6д . 
НС бр. Гж. 910/966).

I. сг. пресудом обавезан је туже- 
шлс да плаћа 'издржавање за мдб. 
децу. Туженик је уложио жалбу, ко- 

-ја је основана, I. ст. пресуда укину- 
та, a и разлога:

Што се тиче накнаде штете у  ви- 
ду лздржавања малдб. тужилаца, 
по мишљењу ВСС, претпоставка је 
за овај захтев да је покојни отач 
заиста за BBioir живоПа из|државаа 
своју децу млдб. тужиоце па да су 
они смрћу свога оца изгубили хрш- 
ниоца. Како ове- чишенице нису ут- 
врђ€1не, ваљало је I. ст. пресуду уки- 
нути. _____

Ако постоји правоснажна пресу- 
да о висини издржавања иалс»лет- 
Hor детета, законски заступник ве 
може тражито накнаду за издрж а- 
вање, јер је могао само да тражи 
повишење издржавања. (ВСС Од. НС 
бр. Гж. 1167/966).

I. ст. пресудом обавезан је туже- 
ник на плаћање накнаде за издржа- 
вање дегета за чије издржавање по- 
стоји правоаважна пресуда. Туже- 
ни је уложио жалбу која је octaoBa- 
на, I. ег. ггресуиа преиначена, тужи- 
ља са тужбом одбијена осуђвва на 
плаћање тронжова, a из разлога;

По стаиовишту ВСС уколико гк>- 
стоји цравоснажна пресуда којом је 
туженик обавезан на плаћање одре- 
ђене алимеоатације у  том случају ту- 
жиља не може тражити накнаду 
трошкова за издржавање детета, 
дрема одред&1 чл. 40 Основног за- 
кана о односвша родитеља и деце. 
Тужил>а је могла почев од 26. сеп- 
тембра 1956. пздине када је дсунета 
преоуда нојом је  разреден б ^ к  и 
тужаник обавезан на плаћЈање али- 
ментације почев од 1. септеа^бра 
1956. године, услед измењених при- 
лшса подићи тужбу којом би тражи- 
ла г11овише!ње алиментације.

Лице које је усмртило једног од 
родител>а дужно је млд. деци убиЈе- 
ног да накнади штету у виду дава- 
н>а издржавања али само у  том слу- 
чају ако је покојни родитељ одиста

Нема места ревизији против П 
степеног решења о одбачају туж бе 
ради сметања поседа. (ВСС Од. НС 
бр. Рев. 42/966).

II. от. суд је реше1њем одбацио 
тужбу ради сметан>а поседа. ТВгжио- 
ци су уложили ревизију, која је као 
недопуштена осгфамена, a из разло- 
га:

■у опоровима ради сметан.а поседа 
облик судсасе одлуке је решење. 
Против II. ст. 'решења у опррашша 
ради ометаша пооеда низе допуште- 
на р>евизија.
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ИЗ СЕДНИЦЕ Y0 АК Y АПВ

На седници YnpasHor одбора Адв. коморе у АПВ која је 
одржана дана 6. октобра 1966. године, донесена су следећа 
решења:

1. Yaex је  на знање извепггај председника, секретара, бла- 
гајника и референата о раду Коморе.

2. За организовање правиичке катедре при Комори одре- 
ђују се Царић Олга, Борјановић Мирко и Максимовић Душан.

3. Поднесен је захтев дисц. тужиоцу , Коморе да против 
24 адвоката, који нису удовољили материјалним обавезама према 
Комори, одмах покрене дисциплински поступак.

4. Решавано је о молбама за упис у ИЈ^еник адвоката.
5. Решењем бр. 358/966. брисан је из именика адвоката AIC 

у АПВ са даном 20. септ. 1966. године, услед пензионисања, Пе- 
тар Аопушина, адв. из Новог Сада, за преузимател>а његове адв. 
канц. одређен је адвокат Милош Каракашевић, a П. Аопушина 
задржава чланство у фонду.

6. Решен.ем бр. 347/966. уписуј& се у именик адв. припр. код 
адв. др. П. Хорватића, Нави Сад, на адв. ггрипр. вежби Мила 
Продановић.

7. Решењем бр. 353/966. уписује се у  именик адв. припр. 
на вежби код адв. др. Јефте Новића, Нсжи Сад, са надом 6. окт. 
1966. Л>убица Новић.

8. Решењем бр. 363/966. уписује се у именик адв. привр. на 
вежби код др. Нандора Хабрама, Н. Кнежевац, са даном 6. окт.

7. Решењем бр. 336/1966.. уписује се у именик адв. припр. 
на вежби код адв. Милоша Николића, Зрен>анин, са даном 6. окт. 
1966. године Данило Бабић.

8. Решењем бр. 345/966. уписује се у именик адв. припр. на 
вежби код Михајла Мијатова, Зрењанин, са даном 6. окт. 1966. 
Михајло Радишић.

9. YsHMa се решењем бр. 361/966. на знање извештај да је 
Петар Шарчевић наставио адв. привр. вежбу код адвоката Ан- 
дрије Шарчевића из Суботице дана 12. септ. 1966. године.

10. Решењем брч 367/966. узима се на знање да је  Ж ивко 
Киселички адв. припр. из Новог Сада прекинуо 26. септ. 1966. 
адв. припр. вежбу код адвоката Милана Јовановића, Нови Сад, 
због одласка на одслужење ред. војног рока.

11. Решењем бр. 369/966. брише се из именика адв. припр. 
Радивој Караџић из Н. Сада због уписа у именик адвоката.

12. Решењем бр. 339/966. узима се на знање извештај да је 
Јован Синђелић, адв. из Сомбора престао да врши дужност пре- 
узиматеља адв. канцел. Борђа Ведринског, Сомбор.
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13. Решењем бр. 342/1966. брисан је из именика адвоката са
даном 10. септ. 1966.' услед смрти др. Ференц Бин, адв. из Субо- 
хице, a за преузиматеља се одређује адв. Стеван Пијуковић, из 
Суботице. ‘

14. Решено је да претплата на „Гласник” за 1967. године буде 
24.— нов. динара годишње.

15. Решавано је о осталим текућим питањима.

^ Управни одбор АК у АПВ

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТУ

Решењем Управног одбора Адвокатске коморе у 
АПВ одлучено је да „ГААСНИК” Адвокатске коморе у 
АПВ излази и у 1967. години, с тим да је годштгња 
претилата утврђена, обзиром на поскупљење цене гра- 
фичких услуга, хартије итд, на 24.— нова динара.

Позивамо све наше досадашње претплатнике да ово 
узму на знање, да нас известе да ли желе да за 1967. 
годину задрже прешлату. Они који нипгга не јаве, 
оматраће се као да су изразили жељу да остану прет- 
платници, па ће се њима часопис слати и у 1967. години.

Адвокати, чланови Адвокатске коморе у АПВ до- 
бијаће часопис као и дсх:ада, с тим да ће се од њих 
гфетплата наплаћивати, од стране Коморе, заједно са 
чланарином у 1967. години.

Претплата се шаље чековном уплатницом на теку- 
ћи рачун Адвокатска комора у АПВ бр. 657-8-419, или 
поштом на адресу Адвокатска комора у АПВ, Нови 
Сад, Змај Јовина 20.

Претплатници се умољавају да на уплатници озна- 
че тачну адресу.

Уредништво „Г7\АСНИКА”

Позивају се чланови Фонда посмртнине да за смртне слу- 
чајеве др. Ференца Бина и др. Петра Радосавл>евића уплате по 
10 н. д. на текући рачун 657-8-419.

„ГЛАСНИК” излази сзакот месеца /  И здавач и власаЈик: Адвокатска комо- 
ра у АПВ, Нови Сад, Змај Јовина 20 /  Уређује одбор /  Одгаворни уредник; 
Ботић Милорад, адвокат, Нови Сад, Народних Хероја 6 /  Текући рачун 
код Народне банке 657-8-419 /  Годишња лретплата 20 шзвих дииара /  Цена 

једног броја 2 нова динара /  Ш тампа „Будућност”, Нови Сад
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