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On Judiciarŷ  in the First Serbian Uprising/43 

REVIEWS
Dr Zoran Jelic: .JPravna raisao na raskršću — ideje za 

izgradnju sasiemenog metodološkog pristupa pravu” 
(.Legal thinking at the Crossroads — Ideas for the 
Development of a Modem Methodological Approach 
to Law”)/48

.■\rchiv fiir Rechts- und Sozialphilosophie. 4/98 (Archive for 
legal and social philosophy, number 4/98)/ 52
CHRONICLE

Opinions of the Managing Board of the Vojvodina Bar .■\ssociation — The beginning of 
activities of Forum iuris — Chair of the Vojvodina Bar .Association — Cooperation of the 
Vojvodina Bar .Association and the Bar .Association of Timis, Timisoara — Assembly of 

the Bar Association of Serbia — Founding Assembly of the Bar .Association of 
Yugoslavia — Material position of judges / 54

CASE LAW
judgments of the Federal Constitutional Court / 58 

NOTICES
From the Meeting of the Managing Board of the Vojvodina Bar .Association / 61

Branko Petrie, Ph.D.

Milovan Buzadžić

Radivoj Stepanov, Ph.D.



АДВОКАТСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ

♦л ‘ ^  ^

.1 1 Ж 1 • !

Основана 1921. v Новом Саду



Г Л 4С Н И К
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОЛИНЕ  

Покренут 1. јуна 1928.

Главни и одговорни уредници

Лр Коста Мајински (1928—1932), др Никола Николић 
(1933—1936), BaciLUije Станковић (1936), đp Славко М.
Еирић (1937), Владимир К. Хаџи (1937—1941), Милорад 
Ботић (1952—1972), Сава Савић (1973—1987), Мирослав 

Здјелар (1987—1994)

Уређивачки одбор 
СЛОБОДАН БЕЉАНСКИ

главни и одговорни ^федник 
адвокат v Новом Сад\'

Др Енике Bei, адвокат у Новом Саду, Милан Лобросав- 
љев, адвокат у Новом Сад\', др Јанко Кубињеи, адвокат у 
Бачком Петровцу, др Жељко Фајфрић, адвокат у Шиду, 
мр Славен Бачић, адвокат у Суботици. Предрт Весели- 

новић, адвокат v Новом Сад\-

Технички уредник 
Мирјана Јовановић

Адреса Уредништва
21000 Нови Сад. Змај Јовина 201. Телефон: 021 '29-459, 21-235 

Р\‘кописи се не врићају



Г Л А С Н И К
А Д В О К А Т С К Е  К О М О Р Е  В О Ј В О Д И Н Е
Ч A С О П И С 3 A П Р A В Н У Т Е О Р И J У И П Р A К С У

Година LXX1 
Књига 59

Нови Сад, јануар—фебруар 1999 
Врој 1 -2

Ч Л A Н Ц И УЛК 343.1,003

Мр Сне жа н а  Uu i  лер
асистент Правног факултета у Новом Саду

ТЕЗЕ О ЕКОНО.МИЧНОСТИ КРИВИЧНОГ ПОСТУПК.Х*

С.-ЧЖЕТ.ЛК: Y рад\' се одређује поја.м сконо.мичности 
кривичног поступка, анализирају н>егови ресурси (вре.ме, 
л.удска енергија, материјална средства) и проиењују мо- 
гућности економисања њима. У условима све веће оптере- 
ћености правосудних органа, значајног оо.зива судијског 
кадра и ограничених буиетских средстава, указује се на 
две групе решења: редуциран.е укупне масе кривичних 
дела похзожних кривичним субењу и мењање законске 
регулативе у иил>у убрзања проиедуре.

Кључне рени: економичност, ресурси, трајање поступ- 
ка, ажурност, огттерећење.

1. Економичност је важан аспект рационалности, који налаже 
не апсолутно остваренЈе поставл>ених ци.т>ева, већ у складу са распо- 
ложивим ресурсима. Захтев за економичношћу почива на претпо- 
ставии да је човек рационално биће које тежи остварењу својих ци- 
л>ева, и на чињениии да постоји несраз.мера између стално растућих 
љулских потреба и ограничених рзесурса. Јашва се или у виду и.мпе- 
ратива за максимирањем резултата при датим средствима или у ви- 
ду минимизирања срелстава при једнаким резултати.ма. Економич- 
ност поступања претпостаат>а могућнсхгг људског избора .мере у кон- 
фликту захтева који нису истовремено апсолутно оствариви и имају 
бити једни лрутима жртвовани.

Рад примл>ен: 3. X 1997.



2. Посматрање права крк^з економску призму није ни непозната 
ни нова појава. Ново је ширење таквог приступа и на оне гране пра- 
ва, за које се донедавно сматрало да не.мају никаквих додирних тача- 
ка са економијом. Нови су и покушаји стварања опште парадигме 
економског размишљања у праву.

Питање економичности у праву обично се потеже у сфери ње- 
гове примене. Међутим, да би право било рационално, захтеве еко- 
номичности мора уважавати пре свега законодаваи,' који при креи- 
рању појединих установа мора водити рачуна о начелу сраз.мерно- 
сти. Рекли бисмо чак да је економичност обезбеђена у момснту' ства- 
рања права својеврстан гарант ефикасности и ефективности права, 
јер се у условима правилне алокаиије ресурса могу боље обликовати 
и реализовати циљеви и изградити један издиференцирани ПЈзевен- 
тивнорепресивни механизам у функцији ефикасности,-

3. Идеја економичности у кривичном процесном праву обично 
се изражава принципом процесне економије. Где и када се овај тер- 
мин први п \т  појавио, тешко је установити. Чињеница је да га нема 
у старијим законским текстовима, као ни у уцбеничким и монограф- 
ским процесним делима. To, наравно, не значи потпуно одсуство 
економског резона у том периоду и конкретних напора у правц\' ње- 
гове реализације. Подизање на ранг посебног проиесног начела у 
законодавству^ и литератури је вероватно израз свести о приниипи- 
јелном значају захтева економичности, која је рађана постепено. са 
све већим угрожавањем функционисања кривичног правосуђа.

Значење процесне економије треба изводити из већ помен\тих 
општих разматрања о економичности. Она, дакле, подразумева мак- 
симално остварење цил.ева процеса са мини\гумом ресурсаЗ При то- 
ме, наглашавамо везу са процесним цил>евима: процесна економија

' Та два подр^чја примене економије у праву. Posner назива нормативном и по- 
зитивном економском анализом права. Вид. R. A. Posner, Economic analysis o f law. Bo- 
,ston, 1977. exp. 17.

■ Неки не познају економичност као самостадну категорију. већ је уводе као 
саставни део ефективности, која обухвата не свако остварење иил>а. већ само оно 
учињено с минималним утрошком средстава. Ми смо се из приниипијелних и прак- 
тичних рахдога опредедиди за што шире рашчлањивање категорије раиионалности. 
које омогућава бол>е npaherte појединих њених едемената. уочавање њиховог Mehy- 
собног односа, и евентуадну трансформацију. Тако, норма може бити ефективна али 
неекономична. ако се н>ени циллви оствархзу непримереним утрошком ресурса. Више 
о појелиним елементима рационалности и о њиховом узајамном олносу вид. код С. 
Циглер, О неки.и пристутша рациона.шости у праву. Зборник Правног факултета у 
Новом Салу, 1—3 1996. стр. 244—252.

Код нас је оно први пут прокламовано у чл. 14 ЗКП из 1977. али само у својој 
временској димензији. као л\’жност суда ..ла настоји ла се постх пак спроведе без олу- 
говлачегва”.

■* Слично и В. Виња, који економичност у кривичном правосуђу дефинише као 
такав начин поступан>а у којем се уз раиионално коришћење расположивих средстава 
долази до иеправне судске охтхже (Економика кривичноГ правосуба. Наша закони- 
тост, 2—3 1987. стр. 313).



не сме бити схваћена као израз нашег комолитега у функцији pacre- 
рсћења. убрзања рала и појсфтии>ења правосуђа, на уштрб ииЈва 
iip(3ueca (правилна примена кривичног материјалног права).^ L koho- 
мичност је заловољена само ако су релуиирани ресурси рсзултирали 
исправном сулском одлуко.м, јер је најнеекономичнији онај поступак 
у коме је охзука укинута у фази правних лскова.'^ О H>tij треба ла во- 
де рачуна не само суд и друти учесници кривичног поступка, као 
што то пркзизилази из одредбе чл. 14 нашег ЗКП, нсго и сам зако- 
нодавац,’ нпр. прописивањем процесних ф^^рми, процесних рокова, 
одсту'пан.а од процесних начела, мсра за поправљање неправилних 
процесних ралњи, итд.* * При томе се не бисмо могли сложити са 
тврдњом да је процесна економија неприкладна за избор измећу про- 
иесних облика који на рагпичите начине остварују процесни циљ.‘' 
Они, наиме, имају карактер средстава, чијем избору, за рап и ку  од 
ииљева, није забран.ен приступ проиесној економији. Она ће остати 
немоћна само при избору једнако еконо.мичних поступака.

4. Проиесна економија у рукама законодавиа има карактер не 
само правно-техничког већ и правно-етичког начела, у с.мислу који 
тој рапици придаје Larenz. За рап и ку  од правно-техничких принии- 
па који почивају на разлозима сврсисходности, правно-етички прин- 
ципи су као носиоци материјалне правде, посебан израз правне иде- 
је, која се на датом степену историјског развоја показује општој 
правној свести.'“ Законодавац, лодуше, може уволити поједина не- 
економична решења. али се с обзиром на наше садашње представе о 
праведном проиесном законодавству, не може у потпуности оглуши- 
ти о захтеве економичности. Олричући у начелу могућност самопо- 
моћи, држава на себе преузима одговорност да ради усг10ставл>ања 
правног мира грађанима понуди инструментаријум са најмањим мо- 
гућим оптерећењем и одхтовлачењем. V том смислу, проиесна еко- 
номија, која садржи у себи идеју праве мере, је само један израз оп- 
штег начела сраз.мерности.*' Остајући у служби процесних циљева. 
она не потискује Ч1атеријалн\' правду путем економских критерију-

■ Тако и С. von Mettenheim. Der Grundsatz der Prozessdkonomie im Zivilprozess. 
Berlin, 1970, стр. 15; E. Schumann, Die Prozessdkonomie als rechtsethnisches Prinzip. 
Festschrift fur Liuenz 1973, стр. 279; М. Гр^таач, Кривично процесно право II. Београл, 
1996, стр. 7. И многи други а^лори истичу да се не ради о појефтинЈСњу рада правосу- 
ba no сваку цену, већ уз услов поштовања законитости (J. Бутуровић. Најновије изме- 
не Закона о кривичном поступку и нмхов значај за ефикасност кривичмо] поступка, 
ЈРКК 4/1985, стр. 136; О. 11вијовић, Утииај мећусобних односа 'изавних процесних су- 
бјеката на ефикасност кривичноГ поступка, ЈРКК 4/1985, стр. 70,

'' В. Виња, ор. cit., стр. 314.
’ Тако и С. von Mettenheim, op. cit.. стр. 17.
* Тако ,М. Грчтаач, ор. cii.. стр. 56; Д. Димитријевић, Кривично процесно право. 

Београд, 1982, стр. 54.
Тако Е. Schumann, op. cit.. стр. 278.
К. Larenz, MethodenUhre der Rechtswissenuhaft. Berlin—Heidelberg—New York. 

1979. crp. 410.
" Тако E. Schumann, op. cit.. crp. 282.



ма, B eh је подржава, забрањујући неприкладне и непотребне кораке 
који воде до ње.

5. Појам ресурса можемо рашчланити на време, људску енерги- 
ју и материјална средства.

а) Фактор време'- се у правосуђу изражава кроз мању или вебу 
(не)ажурност суда, одељења или судије и краће или дуже трајање 
сваког појединог поступка. Степен ажурности показује однос изме- 
ђу броја примљених и решених предмета у одређеном, најчешће јед- 
ногодишњем периоду. Но, о њему не говоре сви заостаци на крају 
извештајног периода, већ само они који прелазе одређене границе. 
Нормално је да увек постоји један број предмета по којима је посту- 
пак у току. Стога се ажурност израчунава тако што се број незавр- 
шених предмета дели са просечним месечним приливом у извештај- 
ном периоду.*-' Трајање поступка се мери \трошком времена које је 
потребно за окончање појединих процесних стадијума и фаза или 
целог поступка. Ако њихово вођење заузима више времена него што 
је то разумно с обзирк)м на потребе, могућности и циљеве система 
кривичног правосуђа и његовог окружења, говоримо о спорости по- 
ступка. Ако је утрошено више времена него што је потребно с обзи- 
ром на околности конкретног случаја, говоримо о одуговлачењу по- 
ступка. Иако се међу овим терминима обично не прави никаква раз- 
лика, ми је потенцирамо због тога што нас асоцира на различите 
узроке таквог стања, a тиме и могућа средства за његово превазила- 
жење. Наиме, свако одуговлачен.е поступка се нужно етикетира и 
као спорост, док обрнуто не важи: олуговлачење не стоји иза сваког 
спорог поступка. Одуговлачење се може приписати у кривицу не- 
ком од учесника поступка, који тежи прејзузимању сувишних или 
погрешних радњи, односно прогг^адтању или закаснелом вршењу по- 
требних радњи. Отуда се одуговлачењу постуттка може стати на пут 
с једне стране, одговарајућим системом избора и одговорности носи- 
лаца правосудних функиија, који ће гарантовати висок степен њихо- 
ве стручности, моралности и независности; с друге стране. јачањем 
процесне дисциплине осталих х^чесника кривичног поступка. Споро 
постепање, међутим, може бити и резултат дејства друтих фактора, 
као што је само законско уређење процеса. Y том случају, у њему 
треба тражити и лек. Када спорост постуттања изгуби значај поједи- 
начних одступања и претвори се у правило, она почиње угрожавати 
читав систем кривичног правосуђа, који обично стиче и ознаку неа- 
журности. Наиме, уколико је спорост посзутзања попримила карак- 
тер тенденције, a скопчана је са ограниченим бројем судијског ка- 
дра, она за собом повлачи и све мањи удео решених предмета у од-

'■ Ако је тачно да је л.удској свести. за рахдику од неживе природе. инхерентна 
тежн>а за превазилажењем хаоса (насупрот Др\том приниигд’ термодинамике), онла 
се и време може разумети као категорија рођена из потребе наше свести за 3aBO be- 
н>ем реда (Л>. Малник. ИзбеГ од времена, Београд. 1995. стр. 45).

Чл. 29 4 CvacKor пословника.



носу на примљене. Одатле па до „загушења” кривичног правосуђа и 
његове кризе, је само један корак.

Економисањс временом је важно, јер спорост поступка подразу- 
мева не само финансијске расходе, него и угрожаванЈС појединачних 
и општих интереса и са других аспеката. Врсменски фактор ^толико 
више добија на значају, ако знамо да је кривични поступак обавсзна 
и једина с^рм а намењена утврВивању кривичноправног захтева др- 
жаве. Мада је одуговлачење поступка често заслуга окривљеиог, ко- 
ји рач\'на на тешкоће у доказивању после дужег времена, на могућ- 
ност наступан>а застарелости, на блажу санкцију због неактуелно- 
сти деликта итд., у његовом интересу може бити и брзо поступање 
(мањи трошкови. брже разрешење неизвесности, краће трајање нела- 
годности). Стога се у најважнијим међународним документима мо- 
же наћи прокламаиија права окривљеног „да му буде суђено без не- 
потребног одуговлачења”''' или „у разумном вре.менском рсжу”,‘* од- 
носно право ,,да буде саслушано по закону и у разумном року прсд 
надлежним. независним и објективним судом”''’. Промгггно суђењс је 
и у интересу жртве кривичног дела, која одричући се самопомоћи, 
има право на прибавлЈање моралне и материјалне сатисфакције у 
примереном року. Спорост поступка има негативно дејство како на 
непосредно процесни цид>, уколико изгубл>ени или избледели дока- 
зи доводе до неправилних одлука, тако и на коначни цил. процеса. 
Са аспекта генералне и специјалне превенције пожељно је да је мо- 
менат извршења кривичног дела што ближи моменту извршења кри- 
вичне санкције, што зависи од благовременог откривања кривичних 
дела и учинилаца и од брзине суђења. Споро суђење може довести 
и до формирање негативног јавног мнења и нарушаван>а ауторитета 
судова.

Честа су конфронтирања ставова за и против брзог суђења. Мо- 
гло би се рећи да је мање оних који, залажући се за спорије сућење, 
рач^'нају на време као гаранцију очувања неокрњених права окри- 
вљеног и п(к:тизан>а квалитетне охтуке. Иако се ради о захтевима 
којима у сваком слу'чају треба удовољавати, који су сами по себи ис- 
правни, њихово дово^њ е у узрочно-пскледичну везу са трајањем 
кривичног псхггупка је неумесно. Наи.ме, бржи кривични поступак 
не мора нити сме значити ограничење права окривл>еног. Осим тога, 
лобро суђење није једнако спором. a супротно брзом суђењу. „Насу- 
прот спором суђењу које је увек рђаво, брзо суђење може бити и до- 
бро и рђаво, све зависи од тога ко га и како обавл.а.”’’

'■* Чл. 14/Зс Мећународног пакта о грађанским и политачким правима ит 1966. 
Чл. 71d Афричке повелл о правима човека и нзрола из 1981; чл. 5/3 Европ- 

ске конвениије о правима човека из 1950.
Чл. &̂1 Америчке конвениије о л>улским правима из 1969.

” Т. Васил>евић, Значај брзше и узроци спорости кривичнох судскоГ поступка, 
.Архив. Z'1941. стр. %.



b) За разлику од економисања временом, економисање матери- 
јалним средствима није подигнуго на ранг процесног начела нити 
начелне или конкретизоване обавезе суда, али се оно збсзг њихове 
or раничености само по себи намеће.

Материјална средства се могу рашчланити на два елемента: 
утрошак минулог и текућег рада. Њихово ангажовање у кривичном 
правосуђу, као и у свим другим областима државних делатности не- 
пролуктивног карактера, врши се пх/тем буџетског финансирања. За 
рахзику од ранијег стања које је карактерисала подељена надле- 
жност одговарајућих друштвенополитичких заједница за финанси- 
рање појединих врста судова.’** данас средства и услове за рад судова 
(изузев Савезног суда и војних судова) обезбеђује република.''' Над- 
лежни органи хтврђују и дозначавају средства за рад суда, у складу 
са потребом благовременог и уредног извргиавања његове функције 
(чл. 66 ЗСС; чл. 55 ЗЈТС). Критеријуми са којима правосуђе учеству- 
је у раздеоби буцетских расхода су унеколико детаљније хтврђени у 
црногорх:ком закону: „Средства за рад суда утврђују се у складу са 
потребама за обезбјеђивањем вршења функције судова, значаја. оби- 
ма, врсте и сложености послова и услова рада, утврђених у програ- 
NfV' рада суда" (чл. 58 ЗС ЦГ). V оквиру одобрених средстава чтврђу- 
ју се посебно за сваку годин\' средства за лична примања, за матери- 
јалне трошкове са трошковима пост\'пка и за опремање и унапређи- 
вање рада суда (чл. 67 ЗСС; чл. 56 ЗЈТС; слично и чл. 59 ЗС ЦГ). 
Финансијско-материјално пословање суда је у нахдежности судске 
управе (чл. 28 ЗСС).

c) Бројно стање судова и судија се може одразити на економич- 
ност, a тиме и раиионалност пост\'пања, јер утиче на буиетску пре- 
расподелу, a и на начин трошења средстава yrivrap сваког појединог 
суда. Нажалост, недостају истраживања о оптималном капацитету 
судова, који би се заснивао на одговарајућим стандардима. Чињени- 
ца је да су подједнако нерационални како екстремно велики, „ма- 
мутски” судови, тако и они патуљасти. Први не омогућавају успе- 
глну синхронизацију рада појединих служби и ефикасан надзор нал 
целокупним пословањем, док други не могу изаћи у сусрзет захтеви- 
ма техничког напретка, чија је значајна компонента специјализација.

Према важећим законима о судовима, тренутно на подручју 
CPJ има укупно 153 општинска односно основна суда (138 у Србији, 
15 у Црној Гори); ’32 окружна односно виша суда (30 у Србији, два у 
Црној Гори); и два врховна суда.^ Реорганизација судова извргдена 
ЗСС из 1991. подразумевала је смањење њи.ховог укупног броја уки- 
дањем неких судова и претварањем других у одел>ења.

л79).
Вид. нпр. чл. 81/2 Закона о редовним судовима САПВ (Сл. лист С.ЛПВ бр. 

Вид. чл. 7 Закона о судовима Србије (ЗСС, Сд. гласник PC бр. 46 91) и чл. 3
Закона о судовима Црне Горе (ЗС11Г. Сл. лист РЦГ бр. 20,95).

^  Ту су. осим тога. n један виши привредни сул и 16 привредних сулова.



Судска територијална подела се поклапа са административном 
поделом, с тим што 33 општинска суда у Србији и 4 основна суда у 
Црној Гори обухватају подручја више општина. у складу са одред- 
бом чл. 9 ЗСС односно чл. 4 ЗС 11Г. Y Србији је, осим тога, предви- 
ђена и могућност оснивања одељења општинских судова, као њихо- 
вих самосталних организационих јединица, које се оснивају за под- 
ручјс једне или више општина са подручја истог суда (чл. 9/2 ЗСС). 
Та је могућност искоришћена у 13 судова.

Судећи према нормативно потребном броју судија,-‘ у Србији 
међу окружним судовима доминирају они средње величине (11—20 
судија): има их 19, док мањих судова (до 10 судија) има девст, a ве- 
ликих (преко 20 судија) два. Општинске судове на подручју Србије 
бисмо могли сврстати у патуљасте (до 5 судија) — 31; мале (6—10 
судија) — 49; средње (11—20 судија) — 35; веће (21—35 судија) — 
15; и велике (преко 35 судија) — 8.

Број судија и судија-поротника у судовима утврђује Нарсздна 
скупштина, на предлог Министарства правде (чл. 4 ЗСС). Оријента- 
ииона мерила за одређивање потребног броја судија и других запо- 
слених у општинским и окружним судовима утврђена су посебним 
правилником.”  Потребан број судија одређује се према приливу 
предмета у последње три године у оквиру редовног радног врсмена, 
имајући у виду изостанке са посла (чл. 2 Правилника). Y општин- 
ским судовима на сваке 4 судије долази један стручни сарадник и је- 
дан приправник, a у окружним судовима на сваке 4 судије један 
стручни сарадник, a на 5 судија један приправник. Y суду са преко 
50 судија број стру'чних сарадника се увећава за 30%. По један запи- 
сничар долази на сваког првостепеног судију и истражног судију, на 
сваке лве другостепене судије, на свака три стручна сарадника и за 
судску управу. Број запослених за административне и финансијске 
послове утврђује се тако што на сваког судију долази 0,8 ових запо- 
слених у огаитинским односно 0,4 у окружним судовима. Y судови- 
ма се у оквиру утврђеног броја запослених може мењати њихова 
структура у зависности од организације послова (чл. 4 Правилника). 
Ради обезбеђења ажурности и ефикасности рада, у складу са уну- 
трашњом организацијом суда, у суду се може повећати број запо- 
слених до 10% од броја одређеног у складу са Правилником, уз са- 
гласност Министра правде (чл. 5 Правилника).

Према Одлуци о броју судија и судија поротника у судовима^ у 
Србији има 2.609 судијских места (77 у Врховном суду, 27 у Вишем 
привредном суду, 448 у окружним судови.ма, 223 у првостепеним

4-

Вил. чл. 4 OxiVKe о броју судија поротника у судовима (Сл. гласник PC 6р. 
64'91, 33/94).

“  Правилник о оријентационим мерилима за олрећивање потребног броја сули- 
ја и лр\тих запослених у општинским и окружним суловима (Сл. гласник PC бр. 
14'94, 23'94).

^  Сл. гласник PC бр. 64/91. 33'94.



привредним судовима и 1829 у општинским судовима). Прсма датим 
мерилима, у Србији један судија долази на 4.200 становника, a један 
општински суд покрива у просеку територију од око b40 km-.-'*

6. Значајан утииај на економичност неке делатности и.ма и њен 
обим, који (посредно) зависи од утврђивања подручја њене примене 
и (непосредно) од учесталости јављања случајева из њене надлежно- 
сти. Тај се утицај у области кривичног правосуђа изражава у прили- 
ву кривичних предмета. Уколико је њихов број мањи, веОе су могућ- 
ности обезбеђивања захтева процесне економије, и обрнуто. Овај 
фактор, доведен у везу са расположивим кадрхзм, и уз непромењене 
остале услове (материјална средства) може одлучујуће обликовати 
наше представе о трајању кривичних поступака и ажурности с\'дија 
и судова. Однос броја примљених предмета према постојећем броју 
судија изражава коефииијент оптерећен.а. док број решених предме- 
та по судији говори о степенл,' његове експедитивности. Могло би се 
рећи да већи степен оптерећења на својеврктан начин приморава су- 
дије да буду што експедитивније, како 5и хватање у коштац са по- 
стављеним задацима резултирало позитивним вредновање.м њи.ховог 
рада. У том смислу, могли бисмо рачунати и на њихова настојања за 
што бржим окончањем поступака, чиме би се допринело и већој 
ажурности. Међутим, ова теза је прихватљива само до одркгђених 
граница. Наиме, преоптерећење предметима које доспе до критичне 
тачке, неминовно води или површном и неквалитетном суђењу, или 
спором одвијању поступка по свим предмети.ма са великим паузама 
између предузетих процесних радњи, или селекцији предмета у том 
погледу, при чему неки од њих увек дуго трају или дуго чекају на 
отпочињање поступка.

7. Могућности подједнаког економисања свим наведеним ресур- 
сима истовремено су ограничене.

Најједноставнији начин штедње времена је онај који иде на ра- 
ч\'н умножавања људске енергије, a тиме н\'жно и материјалних 
средстава. Проблем настаје онда када су нам те величине дате као 
непроменљиве, и када их не можемо прилагођавати акту^елним по- 
требама: нпр. у условима значајног одлива судског кадра, какав бе- 
лежи наше правосуђе у последњих неколико година. као резултат 
тренутне неатрактивности судијске професије. У периоду од 1991. 
до 1996. је на подручју Србије годишње остајало празно пр<1сечно 
140 судијских места, односно недостајало 9,12% носилаца судске 
функције на општинском hhbov. При томе cv најкритичније 1993 
(11,47%). 1994 (12,72%) и 1995 (‘ll.52%).-^

Навед. према .М. Грубач. Збирка прописа о орХанизацији Cipaeocyba. Београл. 
1996, стр. 310.

^  Навед. према подацима .Министарства правде Репубдике Србије, Pać општих 
и OKpvxniLX судова ja период 1991—1996, Београд, 1997, стр. 232.
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Још је упечатл>ивији пример ограничених буиетских ср>едстава. 
чији лефицит поприма карактер хроничне бољке, супротстављајући 
се повећању правосудних капацитета, или чак узрк^кујући њихово 
смањивање. За покриће јавних расхода се свуда у свету ангажују 
огромна средства. Y земљама Еврсзпске Уније, на њих отпала више 
од 40% лруштвеног производа. Пројекција буиетских расхода Србије 
за 1997. односи 47.5% процењеног друштвсног производа, односно 
57.5% са неизмиреним обавезама за IQQO.-" Тешкоћс у обезбеђивању 
сигурних извора јавних прихода, које су мање-више увек присутне, 
нарочито долазе до израза у периодима друштвених криза. При томе 
треба имати у виду да расходи судова деле судбину осталих јавних 
расхода у случају знатнијег одступања остварсних буиетских прихо- 
да у односу на планиране, независно од појединих извора тих прихо- 
да. To налаже принцип формалног и материјалног буиетског једин- 
ства. који стоји у основи нашег система финансирања јавних расхо- 
да, и за.\тева да сви јавни приходи и сви јавни расходи чине нелел>и- 
ву иелину у оквиру буиета као класичног инструмента њиховог пе- 
риоличног утврђивања и билансиран>а. Оправдањс поменутог прин- 
иипа се вили у једноставнијој a тиме и јефтинијој припреми, доно- 
шењу и извршењу буиета; бол>ој информисаности о стању прихола 
и расхода. a тиме и контроли; раиионалнијем и равномернијем тро- 
шењу јавних прихода; ефикаснијем коришћењу буиета као средства 
активне економске и соиијалне политике.-'' Y овом контексту подсе- 
ћамо на чињениих' ла правосуђе није само корисник буиетских срел- 
става. већ и један од њихових лавалаца. Наиме, оно учествује и у 
ставци буиетских прихола, срелствима оствареним наплатом новча- 
них казни изречених у кривичном, прекршајно.м и привредно-пре- 
сппно.м постт,'пку; продајохЈ олузетих пред.мета; одузи.мање.м имо- 
винске користи у наведеним поступцима; као и наплато.м судских 
такси.-'' Код нас нису усамлЈена раз.мишл>ања о сврсисхолности из- 
лвајања неких од наведених извора прихола у наменске фонлове, ко- 
ји би били у функцији сталног финансирања правосуђа.^ Томе у 
прилог наводи се и чињенииа ла наше право не подржава апсолутно 
принцип буиетског јелинства, који је већ пробијен на републичко.м 
нивоу у вил\ изузетака као што су фондови обавезног социјалног

^  Навел. прсма М. Трк.га. Инсшруменши биАансиранм и финансирања јавних 
расхода у нас, Зборник Правног факу.ттета у Новом Салу 1—3/1996, стр, 88.

■' Вил. М. Тркл>а. ihid, стр. 90.
^  Вил. чл. 180 2, 2123 и 3272 Закона о извршењу кривичних санкиија из 1997 

(Сл. гласник PC бр. 16'97); чл. 11 и 17 Закона о јавним прихолима и јавним расхолима 
из 1991 (Сл. гласник PC бр. 76'91: 1893; 22/93: 37,93; 6793; 45,94); Закон о сулским 
таксама из 1994 (Ci. гласник PC бр. 2894; 5395; 1697).

^  Вил. Љ. Свелровић-Килибарла. Правосуће (кривично) као буџетска ставка, 
Наша законитост 2—31987. стр. 327.

11



осигурања, буиетски фондови и финансијски програми.’® Како се 
при томе најчешће рачуна на судске таксе, које се у закону о буиету 
посебно исказују, морамо приметити да је њихов удео у структури 
јавних прихода симболичан, a проценат оствареног у односу на пла- 
нирано веома низак.^'

Но, чак и када би претпоставили такво материјално благостање 
које омогућава солидно финансирање неограниченог броја судова и 
судија, посезање за тим решењем би се косило са правнодржавним 
принципима. Јачање полицијског, тужилачког и судског апарата, 
једноставније речено, има неке природне границе, не само са стано- 
вишта буиетских прилика, већ и са аспекта прихватљивих тенденци- 
ја у савременим правним државама. Свакако да перкпективна реше- 
ња не треба тражити у ширењу и интензивирању репресије, всћ у 
унапребивању оних услова живота и рада, који могу допринети сма- 
њењу криминалитета.

Други начин решавања кризе кривичног правосуђа је онај који 
води његовом растерећењу пр>еко смањивања његовог инп^та. Ту би 
посредно спадале све оне акције које доприносе смањењу кримина- 
литета. V последње време, међутим, очигледна је једна сасвим су- 
протна тенденција, која и представља најзначајнији фактор застоја у 
раду правосудних органа. Судећи по броју кривичних пријава који је 
у периоду 1985—1995. варирао, показујући највећи распон између 
1990 (115.074) и 1993 (166.216), криминалитет стално расте, дожи- 
вљавајући посебну експанзију у 1993. и 1994. Додуше, колебања у 
правцу незнатног опадања у односу на претходну годику су присут- 
на у 1987, 1989, 1990, 1994. и 1995.^- Но, ово стање изражено у апсо- 
л\тним цифрама (годишњи просек 128.772), имајући у виду општи 
тренд и највиши забележени раст од 44,4%, као и све израженију 
тамну бројку, не гтружа ружичасту слику. Томе треба додати и број 
регистрованих кривичних дела по глави становника; кривична прија- 
ва се подноси ггротив сваког 80. становника, a сваки 249. бива огла- 
шен кривим.^^ Све то има за последицу да у правосудним органима

“  Вид. чл. 58—65 (финансијски програм); чл. 69—72 (буиетски фонлови); чл. 
78—82 (средства обавезног социјалног осигурања) Закона о јавним приходи.ча и јав- 
ним расходима. Више о овим одст\пан.има вид. код М. Тркд,е, ор. cit.. стр. 95—99.

Примера ради. средства остварена наплатом судских такси су учествовала са 
0,10% у укупним буиетским приходима Србије реализованим у 19%. При томе је 
забележен и најнижи проценат счггварења прихода у односу на планиране (свега 
10,10?f). Вид. Закон о завршном рачунх’ буиета РепхЂлике Србије за 1996. годин\- (Сл. 
гласник PC бр. 16,97).

Вил. Статистички Голишнлк Југославије 1996. стр. 416.
To произилази из пописа становништва из 1991. са подацима о годишн>ем 

природном прираштају (утсупно 10.394.026). Ова је цифра релативна. булући да нису 
ук.гучени подаии о унхтрашној и спо.гној миграиији. Наиме. према подацима Регту- 
бличког завода la статистику. само у Србији је од 01. 05. 1991. до 31. 08. 1993. статус 
избеглице добило 438.926 лица (Саогшпен.е бр. 24. 1995). Y калкулацији смо полазили 
од просечног броја кривичних пријава (128.772) и просечног броја лица оглашених 
кривим (41.783) у периоду од 1985—1995. на полр\-чју данашње CPJ.
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из године у годину расте број примљених предмета. Тако је нпр. 
укупан бр)ој кривичних предмета у општинским судовима у 19%. 
удвостручен у односу на 1991.^

Y таквим условима, излаз се тражи у редуцирању укупне масс 
кривичних дела подложних кривичном посзупку. У та решења спада 
све чешћа и шира примена начела опортунитета кривичног гоњења, 
као и прибегавање разним алтернативама ван система кривичног 
npaBocyba (разни диверзиони модели).

Преиспитивање постојеће законске регулативе је трсћи могући 
приступ наведено.м проблему. При томе се решење може видети у 
разним мера.ма убрзања редовног кривичног поступка, или у ствара- 
њу или ширењу круга изузетака од њега у виду посебних упрошће- 
них процедура. Диференцијација кривичног поступка на једностав- 
није и компликовање форме вршила би се по критеријуму сложено- 
сти његових предмета. Девизом „поједноставл.ени поступак за једно- 
ставније случајеве”, добило би се на брзини у њиховом решавању, a 
тиме истовремено ослободили персонални и материјални капацитети 
правосудног апарата, који би се могли ставити на располагањс за 
квалитетније и одговорније проиесуирање тежих прсдмста. Предла- 
гање упрошћених алтернатива традиционалном кривично.м поступку 
је инспирисано жел>о.м за уштедом времена, трошкова и рада, и из- 
бегавањем формалности које у рутинским случајевима изгледају не- 
потребне. Њихово оправдање лежи у начелној потреби рационали- 
зације кривичног пост^'пка, a њихова атрактивност је у суштини 
независна од стварне оптерећености кривичног правосуђа, иако би 
проблем преоптерећења могао убрзати ток рефор.ми у овој области.

THESEN LBER DIE STR.4FPROZESSOKONO.V11E

Mag. Sneiana Cigler
Assisienlin an der Juristischen Fakultat in Novi Sad 

Z u s a m m e n f a s s u n g

Die Autorin stelli den Begriff der Strafprozessokonomie fest, analysien seine Resso- 
urcen (Zeit. menschliehe Energie. Geldmitell) und schatzl die Mdglichkeiten ihrer Erspa- 
rung. Umer der Bedingung der grossen Gcrichtsbarkeitsbela-stung. des bedeutenden Richters- 
abgangs und der beshriinkten Budgeiierung. gibt es zwei Losungsgruppen: die Reduktion 
der StraftaLsmasse die dem Strafprozess unten*orfene isi, und die Umwandlung der Gesetz- 
vorschriften um Prozessbeschleunigung zu crreichen.

Schliissel'noner: Prozessokonomie. Resourcen. Verfahrensdauer, Buchungsriickstand. 
Bclastung.

Yk-ymaH opoj истражних пред,чета ce повећао ca 29.%1 на 59.423, a првостепе- 
НИХ ca 81.926 на 150.548. Навелено према полаиима Министарства правле Реггублике 
Србије. ор. cit., стр. 25, 58.
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Р А С П Р А В Е

УДК 343(497.1) (094.5)

Лр  С ш а н к о  П и х л е р
професор Правног факултета у Новом Саду

ОСВРТ НА НАЦРТ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИК.А CPJ*

1. Y циљу реализације одлука скупштина Републике Србије и 
Републике Црне Горе из 1995. r., којима је предложено Савезној 
скупштини, да на основу чл. 79 Устава CPJ уреди односе у области 
кривично! законодавства, тј. да донесе кривични законик који би се 
примењивао на целој територији CPJ, Савезна влада је образовала 
Комисију за усклађивање савезног казненоГ законодавства са Уста- 
вом CPJ. Стављено јој је у  задатак да за Савезну владу припреми 
предлог Кривичног законика CPJ, као и предлоге ост а.па  закон- 
ских пројеката из области казненог законодавства (привредни пре- 
ступи, прекршаји). Радна Група ове Комисије задужена за припрему' 
јединственог Кривичног законика CPJ најпре је 1996. г. довршила 
Радни текст Предлога опште! дела Кривичног законика* и достави- 
ла га на расправу, и истовремено наставила рад на изради посебноГ 
de.ia овог пројекта. Рад на посебном делу је окончан 1998. г. и доста- 
вљен, заједно са у међувремену дефинитивно утврђеним опиггим де- 
лом, на расправу у оквиру целовитог Наирпш Кривичног законика 
СРЈ,- Најважнија представл>ан.а и расправе поводом овог законског 
пројекта организовани су на редовним годишњим саветовањима 
Удружења за кривично право и кри.минологију Јутославије, на Зла- 
тибору, септембра 1996. г. (рални текст предлога општег дела) и сеп-

* Рал прим.ген: 8. X 1998.
' Радни текст Пред.хта општег де.га Кривично} законика CPJ, Савезно .мини- 

старство правде — Радна група за припрем\ јелинственог Кривичног законика CPJ, 
Београл. јуна 1996. г.

■ Наирт Кривично'1 законика CPJ, Савезно министарство правле — Рална rpvna 
за изралу Кривичног законика CPJ. Београл. јуна 1998. г.
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тембра 1998. г. (целовит нацрт Законика),^ a било је расправа и лру- 
гим поводима (на пример у оквиру рада Копаоничке школе при[-к1Д- 
ног права).

Занимљиво је да је Радна група од почетка свог рада инсистира- 
ла на сарадњи са стручњацима, па и широм јавношћу, како би дошла 
до најадекватнијих решења у уређивању ове правне матсрије. Та са- 
радња, међутим, није била оног обима како се то очекивало, чак и 
кад су у питању стручни кругови кривичара. С обзиром на значај 
OBor законског пројекта, ни расправе на саветовањима нису биле 
обима и квалитета који се очекивао, иако је значајан број правника 
кривичара био на њима присутан.

Тр>еба нагласити и то да, изузимајући опште и основне напоме- 
не уз Радни текст Предлога општег дела КЗ CPJ, нису дата образло- 
жења ни у почетној ни у завршној фази рада на овом пројекз-у. To јс 
неуобичајено и за наше прилике, a поготово за некадашњу праксу у 
законодавном раду у овој области. АКо је већ радни текст односно 
нацрт Законика стављен на стручну јавну расправу, утолико је обра- 
зложење било неопходније. О брапож ењ а су увек пратила и минор- 
не измене и допуне тако сложеног и важног закона какав је кривич- 
ни, a поготово ако се доноси нови. Корисна су не само за учеснике 
у расправи, већ и за каснију примену права.

Y недостатку официјелних образложења уз Нацрт, за одгонета- 
ње мотива, разлога и цил>ева предложених решења, од значаја су 
реферати са поменутих саветовања које су готово искључиво писа- 
ли чланови Радне групе, a посебно реферати које је на оба помену- 
та саветован.а Удружења припремио председавајући Радне групе, 
проф. лр Мирослав 15орђевић.

С обзиром да Нацрт, у односу на важеће југословенско кривич- 
но законодавство, настоји да низом интервенција, у смислу нових за- 
конских решења или измена.ма и доп\'нама важећих, буде нека врста 
ревизијг нашег материјалног кривичног права, потребно га је теме- 
љито критинки преиспитати и у контексту важећег права и у кон- 
тексту времена у којем ће се евентуално-' Законик донети.

2. Питање јединственог југословенског кривичног закона лиску- 
т\'је се ол времена почетка npoueca федерализаиије (деиентрализа- 
ције) законодавне надлежности у области кривичног материјалног 
права. која се од многих т \’.мачила као дезинтеГраиија. Y стручним 
круговима кривичара се углавном изражавало неслагање са кониеп-

 ̂ Вил.: Ново jyioc.wemcKO кривично тконодавство, Улр\'жсње за кривично пра- 
во и криминологију Југославије. Београл. 1996. т..Актуе.та питаим текуНе реформе 
Jyioc.ioeeHCKOi кривинног законодавства. Улр\'жен>е la кривично право и криминоло- 
гију Југославије. Београл. 1998. г.

„Све то треба да омогући једну потпунију и темел.ну ревизију нашег кривич- 
ног законолавства за којом се већ луго схгећа потреба.” (М. Bopheenh — вил. матери- 
јал ..Ново јутословенско кривично законолавство”, crp. 8).

 ̂ Није И1весно ла ће Законик бити донет. Има инлииија ла 6и јелна репуолика 
Фелераиије могла одустати ол овог пртјекта.
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циЈОм подељене законодавне надлежности у кривичноправној оола- 
сти, која је прихваћена у уставима из 1974. r. и 1992. г., па се у том 
смислу инсистирало на поновној унификацији КЗ. To се чак трети- 
рало као „најважнији задатак” који стоји пред правницима из ове 
области.* Због тога су одлуке регтубличких скупштина, да се присту- 
пи изради јединственог кривичног закона, биле дочекане чак са из- 
весном дозом еуфорије, a у свако.м случају као рационалан корак ка 
бољим законским решењима. Међутим, одмах су се јавили и ставови, 
који иначе нису засновани на важећем уставу, како је наводно ти.ме 
дошло до напупитања концепције о подељеној законодавној надле- 
жностиЈ као и до поновног увлачења ове стручне пробле.матике у 
непримерен политички контекст.® Прво није правно основано, јер ре- 
публике и даље диспонирају оним делом законодавне надлежности 
(и) у кривичноправној области како је то уређено Уставом CPJ, a 
друго није целисходно са становишта стручног приступа ови.м пита- 
њима.

Још у време саветовања у Охриду тадашњег удружења за кри- 
вично право и криминологију Југославије, када су почеле жестоке 
расправе, a касније настављене пре свега на разним саветовањи.ма 
(Мостар, Загреб, Блед, Дубровник), о питањима подељене законо- 
давне надлежности у овој материји, овај проблем је увек био оптере- 
ћен прагматичним разлозима политичке природе, чак и код оних ко- 
ји су користили yeep.buey стручну аргументацију за одговарајуће ре- 
шење. Наиме, треба истаћи да питање једног или више кривичних 
закона није идентично са питањем јединственог кривичног законо- 
давства („интегрисаног”). Л аж не су дилеме да је ово или оно реше- 
ње нужно боље или лошије. He зависи ква.ттет  једног кривичног 
законодавства, па ни његова „интегрисаност”, само од тог питања, 
нити претежно од њега. Њ егов квалитет је у садржини и ваљаној 
пр1шени, a не у форми његове организације.

Мада ми се увек чинило, да разлози стручне природе у начелу 
више нагињу јединственом законику, никад ниса.м био убеђен да ни- 
је било стручних разлош'^ и за обрнути став, као што нисам био убе- 
ђен ни у то, да су страствени поборници јединственог кривичног за-

М. Борђевић, Основна питања >’ вези са доно\иен>ем Кривичног законика СР 
Јујос.твије, зборник ралова: ..Проблеми ЈЈеинтеграције и реформе ј^тословенског Кри- 
вичног законодавства”,' Инститлт за криминолошка и соииолошка истраживања. Бео- 
град, 1995. г., стр. 7.

’ Вил.. на пример, реферат пркзф. М. Борђевића на поменутом Саветован>у 19%. 
r., стр. 7.

* „Y политичком. он (тј. јединствен Законик — С. П.) би значио веома важан 
корак Y MebycooHOM повезива№у две федералне јединице, с обзиром да кривични за- 
коник представл.а, после устава. најважнији правни акт сваке државе." (Б. Чејовић — 
реферат у материјалу са помен^тог Саветовања 19%. г., стр. 34).

’ Y свом реферат\ на поменутом Саветован.у из 19%. г. Б. Чејовић констатује; 
..на овим просторима није изнет ниједан валлн разлог који би оправдао поде.д.ену 
надлежнсчгт у области кривичног законодавства”. (Исто. стр. 25).
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кона били потгтуно ослобођени политичких мотиваиија у олрсђива- 
њу својих ставова. које су иначе пребацивали својим противнииима. 
Ово напомињем због тога што нам се, по свему судећи, овакав на- 
чин распраагања поводом КЗ враћа односно наставља.

3. Овај Нацрт, уколико би био прихваћсн као Кривични зако- 
ник CPJ, био би трећи јелинствени и потпун југословенски кривич- 
ни законик (први — 1929. г., други — 1951. г.), будући да онај из 
1947. г. није био целовит јер је кодификовао само општи део кри- 
вичног права тадашње Југославије. To су закониии који су доноше- 
ни у рахзичитим условима и другачијим политичким, правним и 
концепцијским приликама. Ближе упоређивање овог Нацрта са њи- 
,ма не би за ове потрзебе имало неког дубљег смисла, иако није без 
смисла. Y ово.м моменту има највише рап ога  Нацрт ставити у кон- 
текст времена у којем живимо и упоређивати га са важеНим кривич- 
ним законодавством (КЗ CPJ из 1977. r. у важећој варијанти, КЗ PC 
из 1977. г. у важећој варијанти и КЗ РЦГ из 1994. r.), које би он тре- 
бало ла „ревилира”.

Отворено је питање, ла ли време и прилике у којима се прист\'- 
пило израли новог кривичног закона гаранл^је решења трајније 
врелности и усвајање савремених трендова у уређивању ове правне 
материје, као и алаптиранЈу овог законодавства стварним потребама 
овог лрушлЂа. Они очиглелно из више разлога не поГодују ти.м захте- 
вима. Чак .ми се чини ла су ово време и околности за тако нешто — 
изразито неповољни. Они могу ла оставе дубоке трагове на кривич- 
ни кодекс, који би у бул\'ћности могли створити непрелвиливе про- 
блеме око његове при.мене, a посебно његове лештимности. Зако- 
ник трајније врелности, какав у приниигд' треба да буде сваки кри- 
вични законик, тражи смиреност, дистанцу према емоција.ма, раз- 
боритост, отклањање исхитрених решења, избегавање тренутачних 
криминалнополитичких потјзеба и сл. Због тога би можла било бол>е 
— не лоносити га! Степен и салржина репресивности кривичног за- 
кона. a с тим у вези и ширина криминалне зоне, морају бити ван 
притиска сит\'ације у којој се пројект закона ствара и усваја. Да ли 
ће се све то уважити — вилећемо.

Посебан разлог за охзагање доношења новог КЗ у овом момен- 
TV' везан је за стање нашеГ правног система. Наиме, наш правни си- 
стем није \ск.тћен са важећим уставом. a то значи да устав фактич- 
ки није ступшо на cHxily''̂  у целини својих олр>елаба. С обзиром ла се 
кривично право изводи из важећег правног система који иначе шти- 
ти, није јасно који је то сисГпем права којем треба адаптирати и 
из ког треба извести нови КЗ — ла ли онај који је још увек формал- 
но важећи или онај који треба подврћи тзв. транзицији. To је посеб- 
но значајно за изграђивање инкриминаторних нор.чш КЗ (посебни

11-

'® О овом б.тиже: .М. Грубач. Им ли Мос.гавија Усшав?, Дијалог, 1995, стр. 
-14.
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део). Ово се напомиње због тога што је један од мотива или раздога 
за израду новог КЗ виђен и у потреби приАшодавања нашег кривич- 
Hor законодавства, не само „измењеним придикама у нашој зе.мл,и”. 
већ и у томе што су те „прилике” довеле (и) до „значајних пр<.п1сна 
у законодавству”.

Осим предњег, треба имати у виду и потрсбу да се матернјал- 
ном кривичном праву прилагоди и процесно и извршно кривично 
право. Цео посао око кривичног законодавства треба целовито и 
истовремено обавл>ати. Ово утолико пре, што су веб по Уставу сви 
поступци у савезној надлежности, па би се помен\тим одлукама 
скупштина република омогућило да се целокупна материја казненог 
права, у пркзцесном смислу у целини a у материјалном смислу у од- 
носу на кривично право — јединствено уреди. Очигледно је да је за 
такав посао потребно обезбедити одговарајући по.штички амбијент.

4. Радна група, која је израдила Нацрт, пошла је од тога, ,,да до- 
ношење новог законика треба да представља како обједињавање кри- 
вичног законодавства наше 3e\Lte у јединствени кодекс, тако и те- 
мељну ревизију позитивног кривичног права ради његовог усаглаша- 
вања са насталим променама у нашем државном и друштвеном ур>е- 
ђсњу и, следствено томе, са савременим потребама сузбијања крими- 
налитета у нашем друштву”. Овај пројекат се види као могућност да 
се њиме одреди јединствена криминална политика законодавиа, да 
се пропитају и уваже досадашња позитивна искуства у примени пра- 
ва и тековине науке кривичног права. Могао би да омогући и „дал>е 
усклађиван.е нашег кривичног законодавства са међународним кон- 
всниијама којима је наша земља приступила". Y ње.му се види „и до- 
бра прилика да се бројне одредбе из споредно! кривичног законодав- 
ства (из посебних закона) унесу у кривични законик и боље ускладе 
са др^тим законским решењима у истом”.“

Овако замишљен пројекат је заиста за.шсао ревизије. Остаје ла 
се оцени, да ли је она, у предњем смислу, остварена Наиртом. Y 
томе смислу би било потребно синхронизовано пратити решења у 
важећем и предложеном праву,*- a посебно извести критичку оп- 
сервацију односа између општих и посебних установа преоложених 
у пројекту. Ово друто је свакако најтеже, тражи време и подркзбну 
анализу, али се неки општи утисци ипак и овом приликом могу у 
том смислу изне.ти.

Треба рећи да се пројектује један обиман законик, не само због 
Tora што би имао преко 500 чланова, већ нарочито због великог бро- 
ја pa3ybeHiLX одредаба у посебнох« делу. To је последица једне казуи-

" М. Борђевић. Исто, стр. 8.
'■ За похвалх’ је што је релактор Нацрта, уз очиглелно велик трул и пелантност. 

у текст^ Нацрта који је лоставл.ен на распрзву посебно истакао оне олрелбе које су 
новс олносно лругачије у олносу на важећа рсшења. чиме је олакшао пскао на анали- 
зи текстз, a пре свега у његовом упоређивању са важећим олрелбама кривичног зако- 
нолавства.
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спшчне методолошје, која се настоји да оправда начелом законито- 
сти и одређености кривичног дела, али и настојањсм да сс по сваку 
цену оствари нека врста тота.те кодификације путе.м омнибус за- 
кона. Како је то изведено рећи ћу понешто касније, али је извссно 
да овакав приступ има своје ризике. Утолико пре што поменута мс- 
тодолш ија није доследно спровсдена, na се дошло ло апсурднс ситу- 
аиије, да овако неуједначен приступ истовремено нуди и наглашено 
казуистична и наглашено апстрактна, тј. отворсна — каучук рсше- 
ња! Притисак споредног кривичног законодавства био јс толико сна- 
жан, да је оптеретио овај Нацрт не само обимом већ и својим са- 
држајем, који очигледно није темељито ревидиран. Ако се томе дода 
и општи утисак, да се криминална зона свесно ширила (да не 6и не- 
ким случајем нешто остало „непокривено”), не само новим инкрими- 
нацијама веб и трансформисањем неких постојебих, као и неким ин- 
терпретативним одредбама, долази се до закључка да прсдлагачима 
Нацрта није била особито блиска нити идеја декриминализације ни- 
ти идеја депенализације. Заправо, за сада никако нисам успео да 
установим концепт овог Нацрта. Његова садржина у много чему 
одудара од интенција „ревизије". Навешћу са.мо неке примере начел- 
не природе.

Радна група „инсистира” на уважавању судске праксе и правне 
доктрине, као и промена у нашем друштву, у конципирању пројекта 
Законика. To се, међутим. не примећује у значајним одредба.ма Fla- 
црта.

а) Тако, рзецимо, савремена па и наша кривична наука инсисти- 
ра, поред осталог, на: либералној и супсидијарној оријентаиији кри- 
вичног права, на легитимаиији кривичног права разумним системом 
кривичних санкција примереном вредносном систему савременог чо- 
века, на осавремењиван.у установа малолетничког кривичног права, 
на анулирању неких ,.мера” из кривичног права које нису кривичне 
санкције али изразито репресивно делују (на пример неке правне по- 
следице осуле), на балансирању заштитних објеката, на декримина- 
лизаиији неких вербалних (пре свега политичких) кривичних дела, 
на смиривању инкриминација које су унете у кривично законодав- 
ство путем споредног законодавства, на пр>еиспитивању система тро- 
деобе кажњивих деликата (кривична дела, привредни преступи и 
прекршаји), на евентуалном кориговању посебних одредаба о кри- 
вичној одговорности за дела у^чин.ена п^аем средстава јавног ин- 
формисан»а и др. Све то не долази до изражаја у Нацрту ни као ал- 
тернатива, или се минимализују поменути и сл. пробле.ми. Оштра 
критика споредног кривичног законолавства. које се код нас задњих 
година енормно проширило и наглашено репресијализовало кривич- 
но право у иелини, у Нацрту ипак није дошло до адекватног изра- 
жаја. Уместо да га темел.ито ревидира и обузда, он ra — углавном 
преузшла. Уместо да се осавремени концепиија прописивања новчане 
казне — она се четири пута повећава уз очигледан тренд све већег
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осиромашења највећег дела становништва, a у поступку замене нов- 
чане казне казном затвора проширује се могућност замене на време 
до 1 године. Казна лишења слободе се енормно повећава без увер- 
љивих рационалних разлога. С друге стране, неки предлози теорије 
који су на линији репресијализаиије, прихватају се (на пример. од- 
ступа се од принципа забране кумулирања квалификација кривич- 
ноправно релевантне околности — чл. 43 ст. 3).

b) Наша судска пракса такорећи већ деиенијама коригује, тј. не 
прихвата, наглашено репресивну казнену полипшку законодавца. Yc- 
постављена су два курса казнене политике. Уместо да законодавац 
води рануна о курсу казнене политике судске праксе и коначно Гене- 
ролно преиспита сопствену казнену политику, pyKOBobcH и казне- 
ном политиком судова. он је игнорише и упорно инсистира на већ 
деценијској својој казненој оријентаиији, па је штавише непрестано, 
a посебно задњих година, радикализује. To у више праваца и на ви- 
ше начина долази до изражаја и у Нацрту, како гтутем новог начина 
уређивања система казни односно њиховог садржаја. тако и путем 
нових или трансформисаних инкриминација. Технике којима се то 
постиже су различите, понекад прикривене и видљиве само стручња- 
цима за кривично право (на пример, увођењем нових квалификова- 
них облика код знатног броја кривичних дела, заснивањем квалифи- 
кација на новчаним износима чији је репертоар сада шири, ширењем 
броја кажњивих нехатних кривичних дела, ширењем броја колектив- 
них кривичних дела из занимања уз истовремено увођење нове ин- 
терпретативне одредбе која сужава услове за квалификаиију овог 
облика привидног реалног стицаја, заменом трајних глаголских об- 
лика тренутним, проширивањем зоне кажњивости код покушаја и 
припремања, проширивањем зоне одговорности за кажњиво органи- 
зовање удружења чиме се фактички значајно анулира ефекат укила- 
ња организовања хпочиначког удружења као облик саучесништва, 
искл>учивање неких основа екскулпирања код осетљивих кривичних 
дела какво је лело повреда угледа државе, сужавањем могућности 
привидног идеалног стицаја на основу конзумпиије тиме што се 
осетно проширио број група кривичних дела итд.).

c) Да се промене у друштву недовољно уважавају најбољи је 
пример начин регулисања економског (привредног) криминалитета. 
Ту нема никаквих „еманципаторских” покушаја. иако се рали о јед- 
ној од болних тачака наше криминалне политике и кривичног права. 
Концепт Нацрта у овом смисл\' је такорећи „заледио” стварност. He 
уважава се, и уставом гарантован, плурализам својинских облика. 
пред\ зетништво и сл. Y првом план\' је заштита лруштвене својине, 
a око 50 кривичних дела економске природе. која су сада разврстана 
у 4 посебне групе. постају у Нацрту још компликованија правна ма- 
терија него до сада. Уместо да редукује ове инкриминације и да их 
осавремени, да отвори простор „преливања” неких у друге правне 
гране (привредни прест\'пи, прекршаји), Нацрт инсистира на прежи-
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велим и, узгред, доказано неефикасним инкриминацијама којс треба 
да штите једну преживелу привреду.

Разуме се, постоје и позитивни примери: конституисањс групс 
тзв. компјутерских кривичних дела, проширивање сферс заштите 
слобода и права човека и грађанина, неких изборних права и др. V 
ову групу би могла ући и тзв. еколошка кривична дела (којима се 
поклања посебна пажња) да су срећније ypcbena — н.ихова бића су 
претерано разућена и по мом суду нереално постављена. Постоје 
и нека дела која могу изгледати атрактивна са становишта „нове 
стварности”: ..прање новца”, инкриминација везана за силу (пст об- 
лика!), привилегован облик убиства из еутаназије (иначе уско поста- 
вљена у односу на нека законодавства), другачије уређивање неких 
кривичних дела против полне слободе човека (пре свега дело сило- 
вања), нови начин регулисања давања мита у цил.у поспешавања от- 
криван>а примања мита, ново кривично дело противправно усељење 
итд.

5. Потребно је укратко указати и на нека решења која Нацрт 
нуди у свом општем делу, као и скренути пажњу на структуру по- 
ceOHOi дела.

а) Општи део (138 чланова) је по својој структури исти као и 
важећи Закон, али садржина појелиних установа није иста. Сем то- 
га, предлажу се и нове установе, које ће можда изазвати највише ди- 
лема. Y односу на неке установе предлажу се решења, која би их 
озбиљно трансформисале.

Заштитна функција кривичног закона према Нацргу (чл. 1) са- 
мо је привидно либералне оријентације. Овај закључак се изволи из 
саме садржине основне олредбе као и из садржине посебног дела 
Haupra. Иако се формално у први план стаажа заштита основних 
права и слобода човека, ипак се наглашава заштита државе снажни- 
је него у постојећем закону. Овог пута, за разлику од свих досада- 
шњих кривичних закона па и Радног текста овог пројекта, поред за- 
штите независности, безбедности и уставо.м утврђеног поретка, у пр- 
ви план се уводи запЈтита суверенитета — појам који се може 
комотно тумачити, политизовати и идеологизовати. Он може бити 
покриће за потискивање осталих вредности заштићених кривичним 
право.м, односно за њихову релативизацију.

Важна је нова одредба (чл. 4), којом се изричито успоставља 
принцип одГоворности и само на н>ему заснива санкција која је осу- 
да — казна и сулска опомена. Y погледу дефиниције кривинноГ дела 
Наирт н^аи новине. али и алтернативу по којој се кривично дело за- 
коном уопште не би дефинисало. Y предложеној дефинииији избе- 
гава се појам друштвене опасности и општи појам кривичног дела 
везује за вредносне категорије одређене чл. 1, тј. вредностима које су 
предмет заштите. Оваква дефиниција кривичног дела, како се прсд- 
лаже, доиста би могла бити сувишна, јер се она подразумева одред- 
бама чл. 1.
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Проблем тзв. баштелноГ кримина.ттета Нацрт решава новим 
појмом: „дело ма.т\ значаја", тј. индиректно се прихвата начело ле- 
галитета кривичног прогона. Мора се рећи да је овај појам субјекти- 
визован, јер се наглашава значење побуда и, нелогично, „степена 
кривичне одговорности” поводом нечег што није кривично дело!

Нове су одредбе о сили it претњи, које се углавном заснивају 
на досадашњој пракси, теорији и компаративном законодавству. Зна- 
чај ових нових решења је посебно у томе што се уводи установа по- 
средноГ извршиоиа (чл. 14 ст. 2). Формулација ове одредбе би могла 
бити и боља, али би свакако требало размислити о потреби luupei 
схватања овог појма од предложеног, тј. не само у вези са силом и 
претњом Beh и неких других ситуација.

He бих се задржавао на неким иновацијама, које се уводе у ии- 
љу отклањања нејасноћа у тумачењу, као код нужне одбране и крај- 
ње нужде, али бих указао на предлог за новелирање одредаба о рад- 
њи кривичног дела. Наиме, предлаже се одредба о тзв. неправим 
кривичним делима нечињен>ем (или кривичним делима чињења нечи- 
њењем). Према том предлогу, који је неизмењен остао у Нацрту 
иако је уверљиво био критикован већ у фази Радног текста, нечиње- 
њем може бити извршено и кривично дело које законом није одре- 
ђено као нечињење, ако је учинилац пропуштан>ем дужно! чињења 
остварио сва обележја кривичног дела прописаног законом. И без 
ове одредбе одговарајућим тумачењем легално се заснива нечињење, 
али се њоме олакшава то т\'мачење. Треба, међутим, упозорити да 
оваква одредба може да се другачије схвати, да се њен смисао види 
у настојању законодавца да се максимално проширују ситуације тзв. 
шрантно1 односа, које су заправо камен спотицања код кривичних 
дела нечињењем. Због тога би можда било упутно ограничити ин- 
криминисање нечињења одредбом, на пример, да се за нечињење од- 
говара не само под условом, да је субјект обавезан на чињење, већ и 
ако не спречи забрањену последицу, a евентуално и одредбом да је 
пропуст за настанак такве последице ucuioi значаја као и чињење 
(што се иначе чини у неким законодавствима).

Скрећем пажњу и на то, да се под појмом урачунљивост дефи- 
нише неурачунљивост и да се тзв. биолошки основ неурачунљивост 
мења у сегмешу' који се односи, на иначе много хваљен појам „при- 
времена душевна поремећеност", синтагмом „друга душевна пореме- 
ћеност".

Већ из Радног текста Нацрта, a и у Нацртл' се примећује, да су 
се творци пројекта много бавили, и изгледа мучили, са иначе про- 
блематичном установом actiones libere in causa. Y Радној верзији je 
било три варијанте предлога, a у Нацрту две. Као алтернатива н \ ди 
се решење разЈЗичито од важећег, a основни предлог је важеће реше- 
ње. Указао бих само на предлог нове одредбе, по којој се неће уб.ш- 
жити казна учиниоц\^ који је под околностима које су одређене 
основним ставом о овој установи, „учинио кривично дело у стању
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битно смањенс урачунЈкивости”. Овај npcxior јс проблематичан и 
нејасан. Срсћна је околност што је алтернативно рстењ с — брисањс 
оваквс олредбс.

Нацрт је радикалан у рсгулисању усгановс правне заблудс, у 
односу на важеће право. ГЈрема Иацрту, иемоЦћиост свссти о аабра- 
њсности дела јс oo.m'iawopnu основ за ослобођсње ол казне. Тимс 6и 
се у КЗ увео општи облигаторни основ ослобођења ол казие, али се 
још увек правној заблуди ни у једном случају не би дала cnara осно- 
ва за иcк;bvчeњe кривичне одговорности, какво јс рсшењс иначе 
ирихваћено, у неким случајевима правне заблудс, у многим саврсмс- 
ним европским законодавствима.

Предложена интсрвснција у одредбу о саизврц1ч^ишп1ву нс би 
је учинила јаснијом. Добр(.) је што се предлаже, макар и у виду ал- 
тернативе. брисање. у јединствсном законику доиста нспотребне, од- 
рсдбе интерпретативне природе о припремним радњама. ЈЈажњу за- 
служује и мишл.ење, које је било истакнуто још у фази Раднс верзи- 
је, али ни у њој као ни у Иаирту није унето као алтернатива, да се 
успостави право або.зираног да отклони дејство аболииије и да инси- 
стира на суђењу ако сматра да је то у његовом интсресу. као и са- 
свим нова концепиија рехаб1иитације, која јесте рсхабилитаиија ма- 
кар и у ограниченом обиму, јср ми у важећем праву истинске рсха- 
билитаиије — немамо.

Свакако је најинтересантнији онај део општег дела Нацрта који 
се односи на систем казни и уопште кривичних санкција. a посебно 
на казну лишења сдободе. Y погледу ус.зовне осуде Haupr напушта 
досадашњу кониепцију о условној осуди као кривичној саззкцији iio- 
себне в|зсте и лоиира је у простор казне. Сврха јој је да се према 
учиниоцу кривичног деда не изврши казна ако то није нужно. Одлу- 
ка о ус.говном отпусту би се ставила у надлежност суда, попут 
сличних решења у компаративном праву. Уводе се нове установе 
као опште законске категорије: продужено кривично дело (предлог 
је да се регулише у скдаду са досадашњом праксом. с пр<>блема- 
тичном формулаиијом с обзиром на природу овог правног појма и 
фрагментарним регулисањем неких питања везаних за њсга); ствар- 
но Kajahhc (питање је да ли нам је потребно као општа устаиова кри- 
вичног права, поготово што се неке сизлаиије могу свести под осо- 
бито олакшавајуће околности које омогућавају блажс кажњавањс, a 
могућност ослобо?Зења од казне по овом основу ионако мора бити 
урећена посебним делом КЗ; нека врста „мере” под називом обуста- 
ва вршења права за време издржавања казне затвора (без виднијег 
оправдања да се ово питање регулише КЗ). Граниис уб.гажавања ка- 
зне су једнсхггавније постављене (до једне трећине најмање мере 
прописане казне). П|х)писивање новчане казне као главне казне ве- 
зује се за прописану казну затвора. Сужава се могућност слободни- 
jer т\'мачен>а нарочито олакшавајућих околности као основа за бла- 
же кажњавање (}4ацрт изричито тражи да их мора бити „више”). 
Итд.
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Казна затвора, према Нацрту, ипак је најпроблематичнија, по- 
roTOBO због свог значаја у савременом кривичном праву, које је још 
увек примарно засновано на овој казни. Тражећи „адекватну” заме- 
ну за смртну казну, коју би очигледно радо предложили да их у то- 
ме не спречава савезни Устав, творци Нацрта су у коначној верзији 
прихватили најрепресивнију од раније, у оквиру расправа о Радном 
тексту дискутованих варијанти. Прихвата се казна лишења слободе у 
доживотном трајању. Повећава се општи минимум ове казне са 15 
на 30 дана и општи максимум на 20 година. Овакво рхзшење би мо- 
гло да се критикује из више разлога и сигурно ће изазвати полеми- 
ке, како због њене ирационалности тако и због непримерености оној 
казни коју „замењује”. Треба скренути пажњу и на одредбе о пропи- 
сивању ове казне (чл. 38). Наиме, иако се н>оме хоће да надомести 
смртна казна, предвиђа се могућност њеног прописивања која је 
знатно шира од важеће могућности прописивања смртне казне ре- 
публичким кривичним правом (на основу регтубличких устава). Мо- 
гуће би је било прописати, не само за најтеже облике тешких кри- 
вичних дела већ и за „најтежа кривична дела”. To значи да би најте- 
жу казну било могуће прописати и за основни облик дела. Околност 
да се предвиђају и нека ограничења за њену примену (само према 
лицима која су навршила 21 годину живота, не би била могућа пре- 
ма битно смањено урачунљивим нити за покушај и припрземање кри- 
вичног дела) — слаба је утеха. Y вези ове казне приметан је и знатан 
број кривичних дела за која би била прописана (пре свега против др- 
жаве и војних).

b) Већ је речено да се у изради пројекта посебно1 дела Закони- 
ка инсистирало на целовитости кодификације, увођењу низа нових 
кривичних дела (осавремењивању криминалне феноменологије), ин- 
тензивном сужавању простора споЈзедном законодавству и нужном 
(с обзиро.м на примењену технику нормирања) пр>оширивању кри- 
вичних дела са бланкетним диспозицијама, „преиизирању” бића низа 
кривичних дела и због тога разуђеним описима многих дела и увећа- 
вањем броја инкриминаторних облика и одредаба, фрагментарним 
редиговањем одредаба које се преузимају из републичких кривичних 
закона, другачијој структури посебног дела (систематика), итд.

Примећује се да редакција појединих сегмената посебног дела 
Нацрта није уједначена, a не види се увек прави разлог томе. Поне- 
кад је уочљив и тиче се, или одређених ставова криминалнополитич- 
ке природе или хитности у окончавању рада на Нацрту уз уверење 
да ће се у коначној верзији текст темел.ито претрести.

Посебно је занимл>ива нова систематика посебног дела коју 
нуди Нацрт; задржан је критеријум заштитног објекта, избегавају се 
обимне rpY^ie кривичних дела па се број глава повећава на 27, кри- 
вична дела против привреде би се поделила у 4 rpxTie, против јавног 
реда и правног саобраћаја на три, \'воде се нове групе кривичних 
дела (против ауторских и проналазачких права. културних добара.
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компјутерска кривична дела и др.), као и нови облици постојећих. 
Распоред група кривичних дела је нешто другачији од важећег, па 
су тако дела против државе и човечности и мећународног права при 
крају односно на крају, што, како смо видели, нема никакво стварно 
значење.

Занимл)иви су и нови казнени оквири. Они су се знатно умно- 
жи,ш  већ због казуистичног приступа у обради појединих инкри- 
минација. Казуистичност у формулацијама инкриминаторних норми 
наметнула је и казуистичност у казненим оквирима (пр<зписивању 
казни). Распони казни су тема за себе, као и увск, и траже ирецизну 
анализу. Укупно је 20 казнених оквира за казну лишења слободе и 
пет за новчану казну, за коју је иначе проширена могућност приме- 
не (прописала би се алтернативно увек уз затвор до 2 године, a код 
неких дела уз затвор до 3 године).

Свакако, нема сумње да су творци Нацрта Кривичног законика 
CPJ настојали да дају најбоља решења са становишта ceoi, a можда 
и тренутно „официјалног” поимања функиије кривичног права у 
политиии сузбијања криминалитета, и његовог значења у нашем 
времену и друштву. Ни у том сиислу Нацрт није анониман. С обзи- 
ром на нека решења која нуди, тако1^ нема сумње да ће се, уколико 
Haupr уђе у даљу проиед^фу, пуно тога морати мењати у  њему. 
Управо због Tora критички приступ овом пројекту, макар и фраг- 
ментаран, има смисла.
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УЛК 343(497.1) (004.5)

Бо г д а н Вл а  
адвокат у Новом Саду

НЕКЕ ПРИМ ЕДБЕ НА НАЦРТ 
КРИВИЧНОГ ЗАКОНИК.А CPJ*

Доношење јединственог Кривичног законика CPJ представлл 
прилику да се побољшају досадашње одредбе и уведу нове. Y мно- 
гим деловима је предложено доста новина и промена, али не у свим.

Тема OBor рада односиће се на недовољну кривичноправку' за- 
штиту породице и односа у поремећеним породицама, као и односа 
чланова породице након распада породице. Интересовање за ову те- 
му произилази из рада аутора на проблемима породичног права и 
сарадње са Медицинским факултетом у Новом Саду — Инститлт^ом 
за заштиту деце и омладине при којем ради SOS телефон за жртве 
насиља у породици.

Y нашој 3eNLT.H је врло распрострањена појава насиља у породи- 
ци. Наравно по природи ствари угрхзжени су углавном жене и деца. 
Моје мишљење је да Кривични закон на овом пољу није донео ника- 
кве новине, a досадашња решење су лоша.

Садашња заштита од насил>а се своди на приватне кривичне т\'- 
жбе у случајевима лаких телесних повреда, увреда, угрожавања си- 
гурности. нарушавања неповредивости стана и сл. На овај начин др- 
жава показује да није заинтересована да штити односе у породици, 
јер је потгтуно изједначен статус лаке телесне повреде нанете у ка- 
фанској т^^чи и лаке телесне повреде нанете члану породице. Због 
тога што се сва побројана дела гоне приватном кривичном тужбом 
полиција нерадо интервенише, a и када интервенише подноси у нај- 
бољем случају прекршајне пријаве, док за остало хтгућује странке на 
суд.

Рал npHNLT>eH: 30. I.X 1998.
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Ж ене и деца као најчешће жртве насиља врло често немају мо- 
гућности за кривично гоњење. Изражен је страх, несигурност, мате- 
ријални моменат (судске таксе, адвокати и сл.), a када су леца у пи- 
тан>у она уопште не могу подносити кривичне тужбе, јер мора да их 
заступа родитељ или старатељ који је најчешће и починилаи насиља.

Други проблем, врло битан, представл>а немогућност суда да 
одређује притвор за, примера ради, лаку телесну повреду, по чл. 191. 
ст. 2. тач. 3. што у пракси значи да, примера ради, муж може сваки 
дан наносити жени лаке телесне повреде и не може бити притворсн 
због основане бојазни да ће поновити кривично дело.

Такође, пошто се дело гони по приватној тужби, отпада могућ- 
ност да починиоца свако лиши слободе ако га затекне у извршењу 
кривичног дела (чл. 191. ст. 4. ЗКП).

На основу изнетог сматрам да садашња законска решења не 
пружају доволјНУ кривичноправну заштиту за распрострањено наси- 
л,е у породици.

Решење види.м или у прописивању посебног кривичног дела 
под називом „насиље у породици” за које би се гонило по службеној 
дужности, a у себи би сублимирало елементе више кривичних дела 
првенствено лаке телесне повреде, угрожавање сигурности, насил- 
ничко понашање и сл., или додавање.м на садашња побројана кри- 
вична дела посебне одредбе са појачаним запрећени.м казнама и оба- 
везним гоњење.м по службеној дужности у случају да су почињена 
према члану породичног домаћинства.

Лично мислим да би прихватањем прве алтернативе, посебно 
кривично дело насиље у породици, ова држава коначно пружила 
адекватну заштит^' породици у којој влада насил>е.

Сматрам да прописивањем овог дела и запрећеном казном мно- 
го би се постигло пре свега на генералној превенцији, a у најдра- 
стичнијим случајевима и специјалној превенцији.

Један од начина решења проблема у порхздици је развод брака. 
Након развода брака долази до једног новог односа дојучерашњих 
брачних другова као и нових односа родител>а и деие.

Сви односи такође немају адекватну кривичноправну заштиту.
V нашем Кривичном законику не постоји заштита коју познају 

многи закони, a то је заштита ол узнемиравања која је тесно везана 
за спеиифичну санкцију (у нашем систему би то могла бити мера 
безбедности или догтунског надзора), забрану приласка оштећеном у 
одређеном кругу израженом у метрима.

Лично у пракси имам неколико случајева гле бивше супруге, 
бивше левојке или јелноставно особе које немају никакав однос са 
починиоием траже заштитл' од радњи које по нашем закону не пред- 
стаат>ају кривично лело. Конкретно: позивање телефоном, посећива- 
ње на радном месту (поготово конобарице, трговкиње и сл.), пресре- 
тање на улиии и инсистирање на „разговору”, a све то против вол>е 
оштећене. Такође најчешће бивши брачни другови, a нарочито ван-
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брачни, једноставно неће или не могу да забораве особу која са њи- 
ма неће да контактира. Знам за конкретан случај да жена не може 
да напусти мужа јер нису венчани, подстанари су, због разних свађа 
газде им дају отказ заједно, a кад она нађе стан и одсели се, он се 
једноставно усели за њом. Пошто имају и двоје деце, за сада нема 
начина да му се објасни да жена не жели да живи са њим. Наравно 
да се за овакве случајеве може наћи решење.

Међутим, ми овде расправљамо о изменама Кривичног закона. 
Y овим изменама се мора наћи места за заштиту од узнемиравања 
сваке врсте. Свака индивидуа има право на свој животни простор ко- 
ји нико не може да угрожава. He сматрам себе довол>но квалифико- 
ваним да предложим конкретан текст закона, то ће боље учинити 
доктори наука и професори права, али желим да укажем да неоп- 
ходност увођења кривичног дела узнемиравања и посебно санкције, 
допунског услова или неког другог назива, забране приближавања 
оштећеном. Упоредно право познаје ово решење и није лоше кори- 
стити се туђим искуствима.

Предлог чл. 213. одузимање млт. лица  претрпео је више изме- 
на, али је и даље апсолутно неефикасан. Примена овог члана у 
пракси је показала низ недостатака и овај члан треба у потпуности 
променити.

Извршилац дела одузи.мање млт. лица по самој природи дела 
чини трајно кривично дело. Самим тим има основа за одређивање 
притвора по чл. 191. ст. 2. тач. 3. ЗКП-а. Међутим, пошто је запреће- 
на казна затвора до једне године, ово дело потпада под скраћени 
кривични поступак и притвор се не може одређивати. Дакле, први 
апсурд: за трајно кривично дело нема притвора. Друти апсурд: за 
ово кривично дело се гони по службеној д\'жности и свако лице по- 
чиниоца који је у.хваћен на делу може предати МУП-у (лишити сло- 
боде). Такође, полиција која је овлашћена да открива дела, за која се 
гони по службеној дужности, има овлашћења да сваки дан хапси 
починиоца кривичног дела одузи.мања млт. лииа догод то лице држи 
дете код себе противправно, a суд нема могућности изрицања при- 
твора.

У пракси то изгледа овако: отац од\'зме дете мајци (ређе обрну- 
то) и противно судској одл\тди дете задржава код себе. Јавни тужи- 
лац диже оптужни предлог и након годину дана трајања постул1ка 
суд изриче условну осуду. Затим нови кривични поступак и нова ка- 
зна понекал безусловна ла би се дете вратило мајци након пар ro- 
дина.

Прописивањем овог кривичног дела штите се витални интереси 
малолетне деце да буду' на бризи, нези и васпитању код лииа који.ма 
су поверена правоснажним судским или управним одлукама. Непо- 
штовање ових охтужа се директно одражава на целокупан развој ма- 
лолетника. Није потребно истицати колико је за ово друштво важно 
правилно васпитање и одрастање малолетника.
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Ha основу изнетог сматрам да ово дело треба мсн.ати или про- 
писивањем веће казне (преко гри године затвора) или овај пр<1блем 
решавати кроз будуће измсне ЗКП проширивањсм могућности за 
притвор у скраћеном поступку (чл. 433. ст. 1. тач. 2). Јелино овако 
he се постићи поштовање судских одлука о додели млт. деие и обез- 
бедити њихов правилан развој.

Везано за ово дело постоји још један велик, у иракси готово нс- 
решив проблем.

Након развода брака суд или Центар за социјални рад доносе 
две одлуке. Првом додељују млт. децу на бригу, нсгу и васпитањс 
једном родитељу, a друтом одређују право родитељу којсм нијс дете 
поверено на одржавање личних контаката.

Ускраћивање права на виђење родител>а коме дете није повсре- 
но од стране родител>а коме је поверено је изузетно често и, нажа- 
лост, кривичноправно није санкционисано.

За овакву радњу не постоји прописано кривично дело!
Још пре 15 година су у старој СФРЈ сви врховни судови заузели 

став да би примена кривичног дела одузимање млт. лииа на случаје- 
ве где се ускраћује само виђење представљало проширење кривич- 
ноправне принуде на радњу која није предвиђена Кривичним зако- 
ном.

Овакво стање је дал>е неодрживо и доношење новог Кривичног 
закона је шанса за промену.

Лично бих препож ио или прописивање посебног дела или до- 
давање новог става на постојеће дело одузимања млт. лииа.

Све што је до сада речено може да се односи и на предлог чла- 
на 216 — избеГавање давања алиментације. Опет се ради о трајно.м 
кривичном делу за које нема услова за одређиван>е притвора због за- 
прећене казне. Такође је радња кривичног дела одре1^на као избега- 
вање и у пракси судови је тумаче као радњу избегавања активно по- 
нашање окривл>еног (скривање имовине, от\'ђење и.мовинс, .мењање 
посла, и сл.). Закон о браку и породичним односи.ма обавсзује роди- 
тел>е на додатне напоре да створе својој деии услове за издржавање. 
Стога би и кривични закон требало да буде флексибилнији те да 
радњу кривичног дела представл>а само неплаћање, уз ограду да суд 
може ослободити од кривичне одговорности лице за које се утврди 
да нема стварних могућности за давање издржавања, да јс и сам у 
стању сиромаштва (с тим да би се периодично ouo стање и провера- 
вало). На овај начин би терет доказивања „разлога” неплаћања пре- 
шао на окривљеног. За сада т \ж илаи  мора да доказује које све рад- 
ње чини окриат.ени да би избегавао плаћање а.зиментаиије. Појед- 
ноставл.ено речено: лиие које и.ма могућности да ruiaha a t o  н с  ч и н и  
(у ралном односу), a при том не чини никакве активне радње (не 
крије се, не от\'ђује имовинх и сл.) није кривично одговоран a o ijjt c - 
ћени се упућује у сулски пост\'пак извршења. Ако би се прихватиле 
преоложене измене ово лиие би било кривично одговорно a повери-
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лац би се поштедео трошкова и времена за вођење судских извр- 
шних поступака. Самим тим би била побољшана генерална превен- 
ција.

Из досадашњег излагања се извлачи један заједнички чинилац 
за неколико споменутих кривичних дела: непоштовање судске пре- 
суде. Самим тим се поставља питање да ли је нашем кривичном за- 
конодавству потребно једно генерално кривично дело под називом 
„непоштован.е судске пресуде”, па чак и шире „непоштовање одлуке 
државних органа”.

Мислим да би оваквим кривичним делом одлуке суда и осталих 
државних органа добиле на значају и озбиљности. He кажем да су 
овако безначајне и неозбиљне, али је чињеница да се велики број 
пресуда и одлука не извршава и остаје мртво слово на папиру. Извр- 
шни поступак (који није тема ове расправе) је често неефикасан та- 
ко да би запрећена казна за неизвршавање судских одлука донела 
више реда у правни саобраћај и више поштовања суда и државе.

И на крају бих споменуо предлог члана 208. ст. 2 — крив. de.io 
приказивање порноГрафскоГ материјала.

Предлог дословце гласи:
„Ко искористи малолетника који није навршио четрнаест годи- 

на за производњу слика, аудио-визуелних или других предмета пор- 
нографске садржине или за порнографску представу казниће се за- 
твором до три године.”

Да ли овакав предлог значи да је дозвољено снимање порно- 
графског материјала са децом преко четрнаест година!?

Сасвим сам сигуран да се ниједан члан тима експерата за изра- 
ду Кривичног закона не би сложио се могућношћу да дете од 14 ro- 
дина и једног дана па навише снима порнографске садржаје.

Надам се да је ово техничка грешка која ће бити исправлЈена 
брисањем р>ечи „који није навршио четрнаест година”.

Исто ово се може односити и на став 1, који инкриминише и 
само приказивање порнографског материјала, само је питање коли- 
ко је та инкри.минација животно реална у данашњим условима. Али 
став 2. заиста не би смео да остане неизмењен.

Свим овим примедбама са.м желео да скренем пажњ у на про- 
блеме са којима сам се првенствено сретао у пракси, без пр>етензија 
да нудим нека готова решења.
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УЛК 347.9;34().II

Мр Ми р о с л а в  MuKCW 
адвокат у Бан.а Луци

ОДНОС НОРМАТИВНОГ И СТВАРНОГ У НАЧЕЛИМА 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА ПРАВОСУЋА*

Кроз призму начела организације и дјелатнсч:ти правосуђа мо- 
же се релевантно посматрати постојање и функционисање демокра- 
тије и владавине права у њеним есенцијалним елементима. као што 
су: владавина закона a не људи, једнакост људи пред законом, неза- 
висност судства и уставна гараниија људских права и слобода. Уна- 
пријед постављена начела организације и дјеловања правосуђа битна 
су за постојање правне државе и легално и легитимно провођење 
судске власти. као дијела државне власти. Ради значаја материје, 
иста се третира у уставној категорији и користи се термин; уставна 
начела о правосуђу.

О односу начела организације и дјеловања правосуђа и влада- 
вине права постоји интересантан став појединих аутора, као што је и 
овај став: „Односом између друштвених односа на којима су та наче- 
ла заснована одређен је иил> уставних начела. Када она представља- 
ју стварн\' гаранцију слобода и права човјека може се афирмативно 
говорити о жељи да се успостави правна држава (и обрнуто)”.'

V савременом свијету, готово да не постоји држава у којој на 
рахзичите начине у уставној материји нису прокламована начела ор- 
ганизаиије и дјеловања правосућа.

Међутим, дијапазон између нормативног и стварног, односно 
оног што се заиста у пракси догађа, често је енорман. Y свим систе- 
мима постоје разлике између' прописаног и счггвареног, али ujto су

* Paj примл>ен: 20. V 1998.
' Живановић М. и .Мо.ччиловић Р.; Правосудно оршнизационо право, Београд

1995, стр. 27.
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оне незнатниЈС, то je демократиЈЗ и владавина права изражениЈа и 
обрнуго.

Кроз наредно презентирање најважнијих начела покушаћу ову 
тезу да докажем, a посебно у свијетлу Републике Српске у претход- 
ном, надам се, дефинитивно прошлом врземену.

а) Начело законитости

Начело законитости или легалитета подраз\'мијева чињеницу да 
је суд подведен под право. To означава да суд суди искљ^^чиво на 
основу устава и закона без ар>битерности, волунтаризма или поли- 
тичке воље.

Судови су у свом раду везани правом и то како материјалним 
тако и процесним правом. Уколико судови у поступку или прили- 
ком доношења одлука не примјењују материјално право и правил- 
но не спроводе одређен поступак. чине битне повреде материјалног 
права или битне повреде поступка. Санкција за то је та што таква 
повреда представља разлог за укидање судске одлуке. Таквим санк- 
иионисањем од стране виших судова принудним путем се респектује 
начело законитости. Примјер за наведене тврдње је извод из судске 
праксе Вишег суда у Бања Луци: „Није разумљива и не може се ис- 
питати она одлука у којој се не наводе прописи из којих би се могло 
видјети које је материјално право повријеђено у конкретном слу- 
чају.”^

Сматра се да је начело законитости толико важно да се без ње- 
ra не би ни могла вршити судска функција. Сходно томе судови су- 
де искључиво на бази устава и закона. Везани су објективним пра- 
вом и свака судска одл\'ка мора бити базирана на закону.

И поред наведене потребе за функционисањем начела закони- 
тости, која је у  готово свим државама прокламована, често у ситуа- 
цијама у којим владавина права није развијена до краја, долази до 
разноврсних притисака на суд да пост\д1а мимо устава и закона, те 
се на тај начин повређује принцип законитости.

Суд мора бити везан објективним правом, општим. одређеним, 
постојаним и праведним законима да би се уопште могло говорити о 
правној сигурности. На тај начин изражено начело законитости је 
претпоставка постојања правне државе и владавине права.

По мишљењу појединих аутора: „Суштина начела законитости 
(легалитета) састоји се у везаности суда правном нормом: суд је ду- 
жан да спорни однос разреши онако како то норма предвиђа за та- 
кав однос. Принцип је иманентан у подели по којој једни органи 
прописују у својим нормама како спор треба да буде решен, a други 
органи, у овом слх^чају судови — те норме примењују.”^

Српска правна мисао, 2/94, Правни факултет, Бан>а Лука, 1994. стр. 425. 
Кузмановић Рајко: Уставно право (књига друга). Бања Лука, 1997. стр. 187.
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Појам самосталности судова означава да постоји подјела власти, 
те да је судска власт самостална у односу на законодавну и извршну 
власт и у односу на било који други државни орган.

Независност судства подразумијева да је суд у свом раду везан 
само уставом и законима, a да је независан у погледу притисака би- 
ло које ванправне стране, посебно политичких.

Да би суд био, колико је то објективно могуће, независан по- 
требно је да и судије, које су непосредни вршиоци судске власти, бу- 
ду независне. На то утиче и начин избора судија. Вјечна је дилема 
коме да се повјери избор судија; уколико их бирају искључиво суд- 
ски органи постоји латентна опасност да се судска власт затвори у 
елитистичке стручне кругове, да изгуби везу са грађанством и наро- 
дом у чијем интересу би требало да ради. Када судије именује или 
бира законодавни орган — скупштина или парламент, односно шеф 
државе као експонент извршне власти долази до негацијс начела са- 
мосталности и до мијешања законодавне односно извршне власти у 
судску власт. Тада постоји опасност да заправо нестручна лииа од- 
лучују о повјеравању високо стручних судијских послова. Посебно 
постоји и повећана могућност зтииаја политике на избор сулија, јер 
је евидентно да политичке партије своје интересе остварују кр(зз 
парламент. Претјерано уплитање политике у избор судија доводи до 
веома тешких последииа за друштво.

Потпуна самосталност и независност судства не постоји нигдје, 
али су огромне разлике у различитим системима и државама. V Ре- 
публици Српској судије бира Народна ск\'пштана као орган законо- 
давне власти, a не приједлог министра правде као сегмента владе, 
односно извршне власти. Независност судства такође је нарушена у 
смисл\' да политочке партије предлажу носиоие судске власти и 
иницирају избор кадрова. Нажалост, веома често им је цил> да бира- 
ју псчглушне, a не стру^чне кадрове.

Оптимална варијанта је да постоји посебно вијеће, саставл.ено 
од еминентних представника правне науке. представника Врховног 
суда, Републичког тужилаштва и угледних адвоката, које би требало 
да даје своје образложено мишл>ење везано за избор судских калро- 
ва. На тај начин вијеће би било својеврстан филтер за законодавну 
власт која коначно бира судије.

Мора се имати у виду и да су судије жива бића која не могу ла- 
бораторијски бити изолована од утицаја средине у којој живе. To 
наравно, бар подсвјесно, може имати утииаја на доношење поједи- 
них н>ихових одл\'ка.

Y том правцу занимлЈИво је слиједеће мишљење: „Судије нису 
Кинеским зидом одвојене од осталих људи. Оне су под утицајем ду-

b) Н ач ел о са м о ст а л н о ст и  и н езави сн ости  сулова
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ховне климе, генераииЈС које припадају и деле карактеристично ве- 
ровање, предрасуде, доба у којем живе. Судије такође нису а\тома- 
ти и бића без страсти која приликом тумачења налазе управо оно 
што је постојано, већ ra  истовремено и стварају.”^

с) Начело сталности судске функције

Пр)едметно начело је једно од битних уставних начела судске 
власти. Судије врше веома тежак и одговоран посао, који захтјева 
високу стручност, морал и професионалност. Рјешавају спорове о 
праву између рапичитих страна и својом одлуком преузимају вели- 
ку одговорност. Ради тога судији се мора гарантовати да ради свог 
савјесног и поштеног рада неће изгубити функцију и радно мјесто. 
Стога је битно установити сталност судске функције, односно како 
Американци воле истаћи; „Судија суди док се добро влада.”

Непокретност судске функције подразумијева и да судија не 
може без своје сагласности бити премјештен на рад у други суд. 
Предметно начело је у директној конотацији са појмом и улогом не- 
зависности судства.

d) Начело зборности суђења

Од настанка судовања била је изражена потреба да у вођењу 
пост\'пка учествује више људи. Такав став је обрахлаган мишљу да 
више људи има већи дијапазон идеја и да више људи доноси објек- 
тивнији став, што се посебно односи на фазу о х 1\^иван>а.

Постоји разлика у погледу суђења у вијећу које је састављено 
од судија професионалаца или када у вијећу \^ествују и грађани, 
судије поротници. Y првостепеним поступцима у европско-конти- 
ненталном систему судија појединац суди само ако је то предвиђено 
законом и то кад се ради о једноставнијим мање значајним судским 
предметима. Када суди вијеће у првом степену оно је састављено 
мјешовито, тј. од судија професионалаца и судија поротника. Мало 
вијеМе саставље^о је од једног судије и два поротника, док је у те- 
жим кривичним предметима велико судско вијеће састављено од 
двојице судија и тројице поротника. Y другом степену и у фази ван- 
релних правних лијекова у поступку учествују само професионалне 
судије. Поступком руководи предсједник вијећа, али се одлука доно- 
си након вијећања и гласања гдје сви чланови вијећа имају равно- 
праван глас.

■“ Познић Боривоје: FpabaHCKO ироцесно право, Београд. 1987, стр. 50.
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Значај суђења се не своди само на личне интсрссе, iia суђсњу 
може присуствовати јавност као пос.матрач. Под појмом јавности се 
подразумијева ужа (страначка) јавност и шира јавност, што подразу- 
мијева да свако заинтересовано лице, иако није странка у поступку, 
може присуствовати суђењу.

Y ужем смислу јавност подразу.мијева да свим проиесним рад- 
њама у току поступка странке могу присуствовати. Јавност може 
бити искључена само у законом одређеним ситуаиијама. Јавност су- 
ђења представља конструктивни допринос демократији и владавини 
права јер ако се ради о владавини закона и једнакости људи пред за- 
коном нема рахзога да се искл>учу'је јавност осим у случајевима кад 
су у питању безбједност, суђење малољетницима. породични спорчз- 
ви и заштита морала.

Јавност распраагања пред судом је уставни приниип који обез- 
бјеђује утицај демократске јавности на рад суда. To међутим не зна- 
чи, нити би имало икаквог оправдања да све фазе судског поступка 
буду јавне. Ради се само о распрашвању пред судом, гдје се поред 
странака у оквиру техничких могућности мора обезбједити могућ- 
ност да грађани присуствују јавној расправи. Остале фазе, нарочито 
вијећање и доношење одлука суда, остварују се без учешћа јавности. 
Овај принцип даје суду карактер отворене институције.’

Y последњих неколико деиенија изузетно је развијен систем ко- 
муникаиија, информисања, посебно у дијелу електронских медија. 
Извршена је нагда и широка компјутеризаиија. Свијет је постао пра- 
во „глобално село”, како је то говорио Marshall Мс Luhan.

Такво стање се осјећа и у судској дјелатности, посебно у дијелу 
везаном за јавност поступка. Y закону постоји предвиђена могућ- 
ност фото и тонског снимања сућења уз дозволу предсједника су- 
да. Y данашње вријеме многа средства информисања желе медијске 
атракције из одређених судских случајева користити за профит. Та- 
ко јавност суђења долази под удар медијске пресије. To доводи и до 
ситуације да се, рецимо у Америци, пороте изолују на неко посебно 
мјесто гдје буду цијело вријеме присутне са забраном читања новина 
и гледања ТВ како би се избјегли разноврсни утицаји и предубје- 
ђења.

Посебан проблем је кад се злоупотријеби јавност поступка тако 
што се у медијима износе готови сулови о кривици, са објаагвивањем 
гт\'них имена, иако се кривииа доказује само правоснажном пресу- 
дом. Тако објаат>ени подаци \ти ч \' на јавно мњење и отежавају су- 
дијама посао, a користе се и као средство некоректне политичке 
борбе.

e) Н ач ел о  ја в н о сти  p a c n p a B .'b a ib a  п р ед  сулом

■ Чавошки Коста; Усшав као јемсшво с.гободе, Београд, 1995, стр. 53.
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Начело учешћа грађана у суђењу у тијесној је вези са начелом 
зборности, јер грађани који учествују у суђењу истовремено су чла- 
нови вијећа или пороте. Постоје два облика учешћа грађана, одно- 
сно европско-континентални и англосаксонски. С обзиром да се гра- 
ђани који учествују у суђењу, на наведени начин, зову поротници, 
предметно начело неки аутори називају системом пороте.

Грађани који нису активне, професионалне судије и не морају 
имати правничко образовање учествују у суђењу равноправно са 
професионалним судијама.

„Улога и рад пороте различито су у свијету регулисани. V ан- 
глосаксонском правном подручју порота не учествује до краја cybe- 
ња. Њихов је задатак да се након претреса (истраге и саслушања) 
у суду изјасне кратко са „крив је” или „није крив”. Све остало оба- 
вљају професионалне судије. Y нашем средњоевропском правном 
подручју судије поротници учествују у свим фазама cybefba.”*

Начело зборности и учешћа rpabaHa у суђењу, као и већина 
других питања имају разлоге pro et contra, a истина je y средини, као 
и обично. Рахдози демократије и приближавања народу, искључива- 
ња судског елитизма и други, иду у прилог идеје учешћа rpabana 
лаика у cybenby. Снажни контрааргумент је тај да се у cybeњy треба 
примјењивати струка, познавати правила правне науке и праксе и да 
поротници других професија не могу бити компетентни, посебно у 
правно деликатнијим предметима. Y вobeњy судских процеса и до- 
ношењу судских одлука треба познавати материјално и проиесно 
право, познавати шта предстааља потп\д1о и тачно yrBpbcHo чиње- 
нично стање, начин H3BObeH>a доказа путем доказних средстава итд. 
Треба бити свјестан да се рјешавају у пост\'пцима и спорови који 
могу неко лице лишити елементарних људских права и слобода, 
укљ\'чујући и живот, слобод\' и имовиггу. To је одговоран и стр\'чан 
посао и не треба га преп\'стити лаицима. Правни експерти су вјеро- 
ватно свјесни те истине, па недостатке који могу настати учешћем 
rpabaHa у cybeњy санирају тако што у поступцима по правним ли- 
јековима учествују само судије професионалци. „Значај пороте је 
у првом реду правнополитички. Она је институција демократије и 
симбол народног судовања.”''

f) Н ач ел о уч еш ћ а гр ађ ан а  у суђењ у

g) Начело судијског имлннтета

Начело судијског имунитета састоји се у томе да судија не мо- 
же одговарати за мишљење изнесено у вршењу своје функције, у во-

“ UapeBHh Мићо и Трнка Касим: Уставно право. Сарајево. стр. 322. и на сличан 
начин и Познић Боривоје: Нав. дјело. стр. 55.

Чалија Бранко: Нав. dje.io. стр. 22.
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ђењу поступка и оллучивању. To је начело везано за принцип само- 
сталности и независности судства. Начело имунитста и.ма сврху да 
штити судије од притисака странака или трећих особа, које нису ди- 
ректни актери поступка, и служи да судијама омогући потпуну сло- 
боду изношења својих ставова и мишљења без страха за било какве 
последице.

На који начин понекад код нас стварно функиионише начело 
судијског имунитета довољно говори познати случај судије Устав- 
Hor суда, којем су нанијете тешке тјелесне поврсде и запријсћсно да 
не смије гласати по свом убијеђењу, веб по политичкој вол>и влада- 
јуће олигархије. „Тај имунитет обухвата слободу мишл>сн>а при прс- 
субивању (материјалноправни имунитет), заштиту од притварања за 
дела учињена при вршењу судијске функције бсз одобрења иарла- 
мента или високог савјета судске власти процссно (правни имуни- 
тет). Y уставима појединих земала изједнач\'је се са имунитстом на- 
родних посланика.”*

Судија не може бити позван на одговорност што је изнио своје 
мишл>ење приликом доношења судске одлуке. a уколико се против 
њега покрене кривични поступак ради тога што постоји основана 
сумња да је извршио кривично дјело у вршењу судске функције, мо- 
ра претходно Народна скупштина лишити ra имунитета. Судијски 
имунитет није привилегија судије, већ представља гараниију незави- 
сности вршења судијске функције. To начело штити судију од при- 
тисака и разних шиканирања. a у већини устава судијски имунитет 
је прзедвиђен као уставно начело.

h) Начело инко.мпатибилности

Начело инкомпатиби-зности судијске функције. које нски ауто- 
ри називају начелом неспојивости судске функције, значи да судија 
док обавл>а судијску функцију не смије обавл>ати ниједну другу дје- 
латност. По углед суда као институције било би негативно када би 
се судије поред свог занимања бавиле и другим пословима. У всћини 
савремених устава поставл>ено је такво ограничење у смислу да се 
судија може бавити искључиво својом професијом. По томе судија 
не може партииипирати у законодавној, као ни извршној в.засти и нс 
може вршити привредну или било коју другу функиију осим судиј- 
ске. У неким државама као виши степен гарантовања судијске не- 
пристрасности забрањено је судијама учешће у раду политичких 
партија. „Судија је на првом мјесту дужан да својим угледом чува 
углед суда, a затим да тражи и од других лииа која долазе у додир 
са судом да поштују утлед суда.”^

* Марковић Ратко: Усшавно право и по.тшичке инсшишуције, Београд, стр. 622. 
’ Чалија Бранко: Нав- дјело, стр. 33.
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Начело инкомпатибилности је логично јер сулијска функција је 
једна од најважнијих и најодговорнијих у свакој држави, судија је 
институција која је често у очима грађанина синоним за државу и 
сигурно је да би и углед државе био уг|Х)жен када би се дозволило 
да се судије баве разним другим, несродним пословима. To подразу- 
мијева корелацију, односно обавезу државе да судијама обезбиједи 
услове за нормалан живот и рад у виду солидне зараде, ријешеног 
стамбеног питања и могућности стручног усавршавања, што је код 
нас нажалост далеко од реалитета.

„Принцип инкомпатибилности се састоји у томе да је функција 
судија због C B or значаја и специфичности неспојива са обављањем 
неких других послова.”*®

i) Начело двостепености суђења

Начело двостепености означава могућност жалбе на сваку суд- 
ску одлуку што представља један од фактора правне сигурности. 
Постоје изузеци када жалба није дозвољена али то може бити ис- 
кључиво предвиђено законом и обично се односе на разна процесна 
рјешења. Неки аутори ово начело називају и начело.м вишестепено- 
сти јер су одређене судске одлуке подложне контроли више инстан- 
ци. Разлика је у томе што се аутори који се опредјељују да се ово 
начело назива начелом двостепености руководе чињеницом да по- 
стоји само жалба другостепеном органу као редовни правни лијек, a 
други узимају у обзир и ванредна правна средства о којима могу од- 
лучивати и трећестепени органи.

Начело двостепености рапидно смањује могућност судских rpe- 
шака. било због лоше намјере или незнања. Грађанину најближи су- 
дови охзуч\'ју у првом степену и они су основни носиоци судске 
функције. „Овај принцип има двојако значење: двостепеност је оп- 
ште начело у вршењу судске функције и оно је неопходни услов за 
доношење пјзесуде. Устав не искључује \^ођен.е тростепеног суд- 
ства у одређеним стварима, a о жалби против судске пресуде решава 
само суд и то Виши суд.”“

Право на жалбу је међу основним правима човјека и зајамчено 
је уставом. Ниједна пресуда се не може извршити прије него што 
странкама у пост\'пку буде дозвољена могућност жалбе и о тој жал- 
би буде охл\'чено од стране више инстанце.

ј) Начело извршностн

Начело извршности потврђује ла судска азаст, као дио државне 
власти, судске о х п к е  може у сл\'чају потребе извршити прин\'дно,

Иаревић Мићо и Трнка Касим: Нав. dje.io. стр. 323.
“ Борђевић Јован: Нав. dje.to. стр. 766.
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односно монополом физичке силе. Правни прелуслови за то су да 
пресуда постане правоснажна односно извршна и да је npoiiiao па- 
рициони рок V којем се оставља странкама вријеме да могу добро- 
вољно своју обавезу испунити.

„Начело извршности судских одлука потврђује самосталност и 
ауторитет судова, његову функцију судске власти. Када одлука по- 
стане коначна и извршна мора се провести у дјело па макар и путем 
принуде.”'-

к) Начело употрсбе свога језика

Предметно начело подразумијева да лиие које учествује у rio- 
ст\'пку има право да користи матерњи језик и то активно и пасивно. 
To подразумијева да може говорити и користити писане материјале 
на свом језику, односно да му се путем судског тумача преводи с је- 
зика на којем се води поступак на његов језик. Када се води посту- 
пак према страном државл>анину или припалнику наиионалне мањи- 
не који говори други језик од оног који се као службени користи у 
суду, мора се странка изричито упитати да ли жели прсводиоца, од- 
носно тумача.

„Незнање језика на коме се води поступак не сме бити сметнза 
за одбрану и остваривање права и интереса грађана и организација. 
Свакоме је зајемчено да у поступку пред судом употребљава свој је- 
зик и да се у том посгупку упознаје са чињеницама на свом јези- 
ку.”‘з

I) Начело права на одбрану

Начело права на одбрану је једно од основних начела о судству 
и подразумијева да се сваком окривл>еном мора одмах изнијети раз- 
лог оптужбе, који основи сумње стоје против њега и да не мора од- 
брану износити без присуства браниоиа којег може сам одабрати. 
Први п\д је такав текст у уставној материји постављен у амандману 
на Устав САД из 1787. године.

Материјално стање или други рапози  не могу бити p a n o r  да 
се онемогући олбрана окривл»еног. To значи да уколико он нема 
срзедстава да ангажује адвоката као браниоца, или чак не жели да ra 
ангажује, за кривична дјела у којем је предвиђена казна затвора нај- 
мање 10 година приликом достављања огггужниие поставл>а се и 
бранилац по службеној дужности. Уколико је за кривично дјело

'■ Кузмановић Рајко: Усшавно ираво (књига лруга), Бања Лука, 1997, стр. 189. 
Познић Боривоје: Нав. dje.to, стр. 59.

3 9



предвиђена смртна казна, бранилац по службеној дужности се по- 
ставља приликом првог испитиван.а окривљеног.

Начело права на одбрану значи да је окривљеном дозвољено да 
не износи своју одбрану (одбрана ћутањем), да не говори истину и 
да не може сносити санкције због начина одбране који користи.

m) Начело једнакости грађана пред судом

Ово начело подразумијева да су сви грађани једнаки у правима 
и обавезама без обзира на њихов пол, положај, имовно стање, нацију 
или вјеру. Начело једнакости људи пред судом је веома битно са 
аспекта владавине права, јер владавине права нема уколико правосу- 
ђе није под истим условима доступно свим грађанима. Поједини ау- 
тори ово начело називају и начелом једнаке доступности правосуђа.

„Остваривање овог уставног начела којим се прокламује једна- 
кост свију пред судом тражи многе додатне гаранције међу којима 
су најважније: прво да свако може тражити правну заштиту од суда 
који је надлежан и друго да су судови на једнак начин свима при- 
ступачни.”*-' Код нас предметно начело није увијек и остварено, јер 
суд није свима на једнак начин доступан, и због превисоки.х судских 
такса, које сви не могу платити па тако и остварити и своја права, и 
због неједнаке брзине пост\'пка зависно од тога ко је странка у по- 
ступку и слично.

n) Начело етнке судског познва

Предметно начело подразумијева да судија, као особа која ди- 
ректно еспонира државни орган који представља државу и државну 
власт, у свом пост\пан.у мора да се држи етике и то опште, као и 
посебно судске.

Y ситлаиији када су судије са мизерним нередовним платама. 
стамбено необезбјеђене и када има међу њима много избјеглица, на 
таквима држава судијску етику озбил>но ставља на кушњу.

„Иачело етике судског позива огледа се у квалитету, општем 
цивилизаиијском' хуманом, праведном и поштеном односу према 
\'чесницима у постлпцима и суђењу.”*̂

На крају ипагањ а о начелима организације судства још једном 
hy се осврнхти на значај независности судства као елемента владави- 
не права. Y Монтреалу, дана 10. 6. 1983. године, одржана је Прва

Чалија Бранко: Нав. дје.хо. стр. 30 (овај проолем је третиран и у члану 6. 
Евр^тске конвснције о л.удским правима — Право на фер суБење: International human 
rights law group, Сарајево, 1998.

KyasiaHOBHh Рајко; УаТшвно право (књига лр\та). Бања Л^'ка. 1997. стр. 190.
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свјетска конференција о независности судства на K'ojoj је донссеиа 
Универзална декларација о независности судства. Y прсамбули сс 
наводи да је правосуђе један од основних стубова слободс и да су 
државе одавно организовале судове и друге установе са намјерс)м да 
осигурају одговарајућу примјену права иа свом гериторију, те ла 
свјетска конференција о независности правосуђа препоручујс Ујсли- 
њеним нацијама да размотре доношењс Дскларацијс о нсзависности 
судства. To довољно говори колики се значај у демократским лржа- 
вама савременог свијета придаје третману независиости судсзва као 
елементу владавине права.

„За вршење судских овлаштења треба бирати способнс и iioiinc- 
не појединце који су добро правно образовани. Они требају уживати 
једнако право на приступ судијском положају. У поступку избора 
судија не смије бити дискриминације на основу раснс припадности, 
боје коже, пола, језика, вјероисповијести, политичких или других 
увјерења, националног поријекла или имовног стања, прихода, pobe- 
ња или статуса, премда могу бити постављени услови у погледу др- 
жавл.анства судија.”'^

У Декларацији се наводи да је могуће судјеловање извршне или 
законодавне власти или општег бирачког тијела у именовању судија 
и да је то у складу са судском независношћу, ако се при именовању 
судија консултују представници правосуђа и правне проф>есијс и.ж 
именовања врши тијело у којем активно судјелују прелставниии пра- 
восуђа и правне професије. Наглашава се да судије не смију бити 
активни чланови политичких странака.

„Монтреалска деклараиија представл>а сукус темељних правних 
стандарда који су основа неовисног правосуђа. У деклараиији се на- 
води да судије требају бити слободни и да је њихова дужност да до- 
носе непристрасне одлуке на темел>у властитих вредновања чињени- 
ua и схваћања закона, без ограничења, \тицаја. притисака или при- 
јетњи.”''̂

Из изложеног крокија о начелима правосуђа може се закл>учи- 
ти да и у њима постоје радлике између нормативног (оног што је 
уставима или законима прописано) и стварног (оног што се заиста 
остварује у пракси). Што је разлика између нормативног и стварног 
мања то се више остварује демократија и владавина права у свим 
својим елементима. Распадом СФРЈ и стварањем засебних лржава, 
посебно у дијеловима који су били захваћени ратним вихором, лола- 
зи до многих арбитерности, самовол.е, политичког волунтаризма и 
експлицитног или имплицитног насилЈа над правом, па тако и над 
начели.ма организаиије правосуђа. Конкрстно, у Републици Српској,

Универзална декларација о нешвисности судства: Иешција владавине права, 
Хелсиншки олбор за л>удска права, Загреб. 1996, стр. 231.

”  Мартиновић Орхилеја; Однос хрватског судства и Универтлие Лекларације 
о независности судства, Хрватски хелсиншки одбор. Загреб, 1996. стр. 140.
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све до новонасталих демократских промјена оило je у наведеном 
правцу много девијација. Доношени су многи аматерски, npirrHB- 
уставни закони (напријед је цитиран Таиитов слоган: „Што је у др- 
жави више покварености, то је више закона”), које су судови моради 
примјењивати. Y олређеним случајевима, као што је Закон о напу- 
штеној имовини, окружни судови су на заједничким сједницама мо- 
рали доносити ставове, за које су сами знали да нису у складу са 
уставом и које су, као обавезне, нижи судови морали примјењивати, 
чак и прсжидати поступке. Тиме је грубо нарушавано начело зако- 
нитости и начело независности судства.

Избор судија је вршен на приједлог политичке странке, преко 
министра правде, којн је такође увијек припадао истој политичкој 
партији. Избор је вршила готово једнопартијска скупштина. Крите- 
риј, поготово за напредовање, био је само политичка и друта послу- 
шност. Јасно је да таква судска власт није била у стању да буде не- 
зависна у мјери колико је то неопходно за минимално функциониса- 
ње правне државе и владавине права. Стварањем демократског окрх - 
жења и нарушавање начела правосуђа ће у претежном дијелу пре- 
стати.
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И З  И С Т О Р И Ј Е  П Р А В А

УДК 347,У(497.11)„180/181"

Л р  Б р а н к о  П е т р и ћ  
председник Врховног суда у пензији 
Нови Сад

О ПРАВОСУЋУ У  ПРВО.М СРПСКОМ  УСТЛНКУ*

Почетком Првог српског устанка устаници су фактички у пот- 
пуности разбили т\'рски управни судски систе.м, мада су се сЈхзрмал- 
но изјашњавали да се не боре прсзтив турског султана и његовс вла- 
сти, већ само против дахија у Београдском пашалуку. To је практич- 
но значило да је требало оснивати — формирати органс нове власти 
и правосуђа. Y вези формирања нових устаничких органа правосуђа, 
један од виђенијих устаничких вођа, прота Матија Ненадовић, у сво- 
јим Мемоарима каже:

„Сад требало је народу суд оставити. Ja са.м и.мао Кор.мчију и 
читао законе Јустинијанове и Мојсејеву строгост над Јсврејима и ис- 
пишем неколико параграфа из Кормчије. Од којих побројаћу неке:

1. Ко би убио човека, да се убије и на коло метне.
2. Ко отме девојку силом (као што је негде бивало, a особито у 

каквим бунама, кал се судови побркају), тај женик, кум и стари сват 
шибу да трче, a други штапови ла се каштигују.

3. Ко украле јагње, прасе. коња или вола тај ла плати лвоје и ла 
се каштигује штаповима.

4. Ко VTC4C из војске без лоп\'штења ла трчи шибу.
5. Са страже ко побегне ла се стрел.а.
6. Који се криво закуне и криво свелочи, тај ону сву штету за 

коју је свелочио ла плати, штаповима ла се каштигује и ла му се ни- 
када више ништа не верује и ла се за свагла лажом проглаша.

7. Кал се свале и псују, који се превати за оружје, као пола уби- 
ства да трчи шибу — и тако лал>е 14, 15 ли пунктова.”'

Рал прихи>ен: 8. IV 1998.
Прота .Матија Ненадовић. Шмоари, Београл, 1893, СКЗ. кн>. 9, стр. 107/8.
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Пошто је требало оставити сул прота Матија је на скупштини 
предложио да се изаберу судије и затражио од скупштине да имену- 
је људе. На то рекоше: „Именујте Ви да видимо које Ви знате”. Тада 
су преддожени за судије Јован Рабас и Читак Петар, па скупштина 
прихвати те људе као судије. Тада се закључи да те судије оду у 
Клишевац, повише Ваљева, и да тамо суде по оним прописима које 
је прота Матија прочитао.

Према веродостојним подацима скупштина на Рељину пољу где 
су обнародовани пунктови и изабране судије, одржана је 5. маја 
1804. године и то су први кривично .материјални прописи као и дан 
оснивања судова. При томе треба имати у виду да су наведени пр<.з- 
писи били донети од стране скупштине Ваљевске нахије, и њихова 
надлежност је била искл.\^иво локалног карактера, односно односи- 
ла се само на ту нахију.

Имајући у вид\' неопходну потребу формирања судова, Прави- 
тел.ствујушчи совјет је по ослобођењу Смедерева (26. XI 1805), пре- 
ма неким подацима, послао распис — уп\тство свим нахија.ма о фор- 
миран.у судова. До нас није доспео ниједан примерак тих уп\тстава 
тако да њихов садржај није ни познат. Међутим, позната је, у инте- 
гралном тексту, одлука о установл,ен>у суда (магистрата) за град Ва- 
л>ево и нахију ваљевску која у целини гласи:

„УРЕЖ ДЕНИЈЕ

Совјета Народња за Суд Вароши Вал>евске и тоја нахији.

1. Јануарија 1-ога 1809. года наименован да буде у вароши ва- 
л>евској и тоја нахији суд из четири лица засједајушча; l-o, сенатор 
Ранко Петровић; 2-ro Милован Тодић, 3-е Рака Мишковић, и за се- 
кретара тога Суда Сава Буричић. Од ових четири образа 1-ви да ис- 
полњава дужност најстаријег лица и да се назива судцем, a четврти 
да чини дужност секретарску. Ова четири наименовати образа сваг- 
да и за свашто у једном согласију да буду.

2. Дом судејски да се опредјели гди ће се сваки дан судити; суд 
пак сваки дан на уречени сат да се отвора и затвора. Ново одређе- 
ним господ, судијам поособ судити, развје ако који од членова одсу- 
ствовао буде, и' не на сваком\ месту; није слободно, као што може 
бити и бивало је, да гди се год који давучија судији пријави. ту w  
сам и суди. V напредак такови обичај за чест свакога члена да се не 
уводи, но свака тужба т\'жител.а да се у каниеларији саслушава, a 
што се год ком\' судило буде, нека све преко канцеларије иде. Та- 
кож све заповести, т\'жбе, рјешенија суда да согласно писмено из 
канцеларије преко добошара да се издају. Судијам поособ забрањује 
се какву нибуд заповест обшчеству објавлзивати прежде договора и 
уреченога часа за објавленије. Нобудући да нова одређена господа
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сударци у почетку уредбам вешти нису. то дозвољава сс иамстному 
секретару реч за ползу обшчества и доброга рсда держати.

3. Ииједном, од најпростијег човека до најпоглавизијсг, иијс 
слоб<1дно под пусато.м у канцеларији указати се, но сваки који у 
канцеларију судсјску уходио буде, сваки благородни Србин свој пу- 
сат пред канцеларијом положити нек изволи и тог да Суду чссно 
своју тегобу каже.

4. Суду BajT>eBCKOM најприје госполар Јаков Ненадовић, пак 
прочи служитељи народни почшаније ла имају и да буду оглсдало 
прочим свим живушчим у ВалЈСву и тоја нахији. Господа Јаков Ие- 
надовић и прочим отмјеним служитсл>ом народним и Вал>свској Иа- 
хији CBor рођака, ортака није слободно противу Сула зашчишчавати 
но дапачс свакому кривцу своју заштиз-у отказази и свакога заковог 
Суду предати, буди кога. Y случају да сс какви хзодјеји v Ваљсвској 
Нахији појаве, то Суд с спомошчествованијсм коменланта од нахијс 
да се има постарати такове похватати и таковим судити.

5. Новоименовата господа сударии сву пизму и зло срис који јс, 
може бит’, на кога до сада имао, од тога часа свак своју злу вољу и 
зло срце да побаце. И свакому једнако да се суди, бул’ богатому или 
најбједнијему сиромаху: особито пак предвидл>иво призреније госпо- 
да сударии против команданта од нахије у сваком случају да имају.

6. Суд Вал>евски сил\' има свакога кривца тројеручно каштиго- 
вати: парама. хапсом и батинама. За погрсшку од рахзике л>уди буди 
каштига по 25 и 50 батина. на бијењу веће каштиге да не буде. Иаћи 
ће се и такових људи који за вишс речене капЈтиге нису. како чесни 
кметови, бул>укбаше и трговии; таковим пак за 1-ву погрсшку були 
каштига арест 24 и 48 сати о хлебу и воли. a 2-ги крат по 25 гроша 
или 50. Ако се пак случи да најчеснији човек rope помсн\'те кашти- 
re потегне. пак и трећи п\д согреши, таковом после буде каштига с 
батинама.

Ако се какво смртно убиство сл\'чи. такове убиие Суд Вал>евски 
да се има постарати такове похватати и у градски апс затворити, rio 
TOM дјело подјеја описана врховному Србије прелволител>у или у 
Совјет Народни послати, пак какво наставленије за такв<>г дођс, та- 
ко с њим и поступати.

7. Од свакога рјешенија Суда буд’ каква су.ма пара, био какви 
миљак или какво животно, да се има свака такова вешч проценити и 
по три гроша на сто од кривца који буде узимати, a ово да буле при- 
хол касе, такоже и ол каштиге на парама прихол касе. Прихоли ол 
пасоша такса 10 пара були прихол секретарски. Од свих прихода и 
лругих лјела ла се формално протокол лржи. И што се нечистоће 
протокола тицало буле, иевапиће писар, a за пресуђивањс сулије.

8. Суду Вал>евском опрелјељавамо 9 панлура за већу силу и сна- 
гу сулску, од којих 6 да се постара госполар Јаков Неналовић из на- 
хије ол поштених кућа изабрати. који ће без промене и без ајлука
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служити: њихове пак у нахији куће да су свободне од свих прочих 
кулука кромје војне; проче 3 момка варош ваљевска да издржава, и 
свим 9 да се даје тахин из беглука.

9. Суд Ваљевски особито да пази на зле људе, као на хајдуке, 
шпионе и проче, тако да се у иелој Нахији Вал>евској нигде ниједан 
задржати не може. Сваког Јабанца трговца за пасош питати који у 
варош дође и пође. Такођер свим живушчим в том крају забранити 
ни на 5 сати из вароши без пасоша далеко не поћи. Случи ли се по- 
грешка, буди му каштига по расужденију.

10. Вообшче свим живушчим Ваљевској Нахији забрањује се у 
Београл на Велики Суд жалити се доћи без писма Суда Вал.евског, 
нити he се ком\' веровати у Великом Вилаетском Суду, развје ако се 
кому рјешеније Суда праведно не свиди, то сваки може с рјешител- 
ним Вал>евског Суда писмо.м доћи и xohe се свакому на ново судити. 
И то се забрањује, ако је распра мања 100 гроша.

11. Налаже се свим вообшче Суду новопостаагеном покорни 
бити, не како што је до сада бивало и бива. Ако би се кто усудио 
Суд\ Ваљевском нај.мање поврежденије и непокорство чинити, таков 
свак да знао буде да са.мом врховному српскому предводитељу и Со- 
вјету Нар^зда Сербскаго поврежденије учиниће, и ако се који после 
овога прописа пронађе да препјатствије Суда буде, то Суд Ваљевски 
нека репортира у Совјет и господару Борђу, и примиће наставленије 
за таквог.

12. Потпис Суда Вал>евског да буде сљедујушчи.м образом. На 
свакој хартији без рахзике да се потписује најстарији образ, то јест 
судија своје име и на крају сваке хартије секретар своје име да пот- 
писује. To се разу.чева да ова два образа сами нису суд. но сви зајед- 
но чине једно тело, но за увести нови ред по канцеларијам наше 
державе потпис сл>едујушчим описаним образом да буде како и по 
лругим государствам. И ни једној хартији на којеј иотпис по пропи- 
су не буде биће нејвјеројатна.

13. Нитко судијам никаква кулхжа чинити није дужан, развје 
ако јс потреба вилајетска. Варошлијам кад се заповијест из суда изда 
за на војну поћи, без свакога изговора да су премни поћи. Од свију 
дјела свагда протоколи чисти да буду.

14. Свим новим уредбам ла се за чест и живот нитко не прхзтиви 
које ми за благополучије опшчества и наше славе учреждавамо.

Дано у Београду 1-ог јануарија 1809. год.

Правит. Совјет Народа Сербскаго.”-

■ Стојан Новаковић. Усшавно пишање и закони Kapabopbeea времена. Београл. 
1907, стр. 125-127.
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Kao што ce види од 14 тачака „Урсждснија” 6 сс односи искљу- 
чиво на npaeocybe — a оне су и најдстаљније и махом npouccnor ка- 
рактера (тач. 2, 3, 5, 6, 10. и 11), 5 је ошлтсг карактсра (тач. 1. 4, S. 
12. и 14). a 3 управног карактера (тач. 4, 0. и 13). Из иавсдсиих одрс- 
лаба — према задаиима се види да је суд (маг истрат) био сулско 
управни орган са одређеним наллежностима.

Интерссантно јс да су Kapabopbc и ПравигелЈСТвујушчи совјст 
12. јануара 1811. годинс издали „Урсждснијс” за Шабачки суд, којс 
садржи свих 14 тачака као и за Вад>свски суд. с ги.м шзо су .'издагс 
зри новс — врло карактеристичнс — тачке које су чисто мропсду- 
радног карактера и то:

1. „Никаков член у времс npecybHBaita из каниеларије да нс из- 
лази на страну каквог договора ради; као што је бива.зо но нска сс 
т\'жбе без сваког преждњсг договора у канцсларији саслушавају и 
онде o n iuT H .v i дoroвopo^з npecybyjy."

2. ..Налаже се Господи сударием да не пушзају много ;вуди у 
каниеларији, који само без пристрасно судити виком својом забуњу- 
ју, но само дав\^чија, обтужени и нуждни сведоии нска ул>сг ну."

3. „Суд после ручка ниткому да не суди, и да у канпсларији пи- 
he не уноси и пити не дозво.гава се којему се што налаже упозор- 
ствује на старешине, дал се они по њињсјше својим прсписанијсм 
владају. И о то.ме известије у Совјет да шалЈС, но бсз пристрасно зј.: 
истинаја, и без сваког атара."’

Из наведених а^т^ентичних докумената се јасно види у ком 
правцу је устаничко руководство оријентисало своје правосуђс.

Након успешних борби са Турцима у првим годинама Устанка, 
Србија је имала следећих 29 нахија: Алексиначка. Бан,ска, Бсоград- 
ска, Вал>евска, Голубачка, Гургусовачка, Грочанска, Зворничка. Ja- 
годинска, Кладовска, Крагујевачка, Крушевачка. Меготинска. Ново- 
пазарска, Параћинска, Пожаревачка, Пожешка. Поречка, Смедерев- 
ска, Соколска, ћупријска. Ужичка. Ирноречка и Шабачка. Све овс 
нахије имале су своје судове — чзагистрате. Постојањс тих магистра- 
та несумњиво је утврВено било на основу преписке са њима или од 
Н.ИХ. односно на основу њихових печата.

.МАЊЕ ПОЗНАТЕ РЕЧИ И 1 УРИИЗ.МИ

Ај.тук — плата 
Арсст — затвор 
Благополучије — добробит 
Вешч — ствар 
Лавуиија — тлжилац 
Госуларство — лржава 
Јабанац — странаи 
Кроме — осим

.Мил>ак — лобро. ичање 
Обшчсство — зајслнииа 
Пизма — злоба, мржња 
Прочи. проче — 4кггали. (нггало 
Пусат — оружје 
Развјс — оси.м
Тахин. тајин — хлеб (особито војнички)

Стојанчевић Клалимир. Зборник .\1С за историју, 72, стр. 62—64.
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П Р И К А З И

Др Зоран Јелић: ПРАВН.А МИСАО НА РАСКРШЋУ 
— Идеје за изградњу савременог методолошког приступа праву*

„Службени лист СРЈ”, Београл, 1998.

Рад лр Зорана Јелића Правна мисао на раскршћу — идеје за из1радњу 
савременоГ методолошкоХ присгтпа праву већ по свом наслову представл.а 
правн изазов за теоријска размишл.ања и промишљања ове изузетно сложе- 
не и посебно важне материје, која, нажалост, још и данас пати од низа јед- 
ностраности. Отуда ће, верујемо, објавл.ивањс ове књиге побудити интере- 
совање љубитеља вредних интелектуалних остварења, посебно научних и 
стручни.х посленика у области правне теорије и права уопште. Наслов П рав- 
на Mitcao на раскршћу нимало не губи на значају због тога што је реч, као 
што показује поднаслов рада, о аулоровим идејама за изградњу савременог 
методолошког приступа праву. Чини се да је управо обрн\то. Jep, као што 
садржина рада уверљиво потврђује, ауторкзве идеје су теоријски засноване, 
х поредноправно осветљене и увелико искуствено усидрене. Наиме, ауторове 
идеје нису плод пуке контемплације, већ изузетног познавања богате ино- 
стране и домаће литературе из низа наз^чних дисциплина, као и ауторовог 
личног деценијског бав-т>ења правом, почев од његовог стварања до приме- 
нс. При томе, валЈЗ овде рећи да се аулор правом никада није бавио повр- 
шно. Позитивизам и голи практицизам страни су његовом промишл>ању 
права. Неколнко досада објашвених монографија и низ расправа и чланака 
то нсдвосмислено noTBphyjy. Уз то, a то је овде веома битно. аутор изузетно. 
што је рстко међу правницима, познаје наумне дисциплине без којих се све- 
страно и дубинско проучавање права и правних феномена тешко може за- 
мислнти (лингвистика, семиологија, семантика, комуникологија и др.). Чи- 
тан>с понз ђеног текста то, такође, потврђује.

Без обзира на то што не постоји никакав посебан. специфичан правни 
метод мора се констатовати да је право доскора у свету, a у нас и данас, 
углавном пр>оучавано догматичким методом. Нормативни, социолошки, по- 
литиколошки. па и психолошки метоли су коришћени, али је неспорна чи- 
њеница да се највиши значај придавао логматичком метод\' чија сврха је да 
\тврди садржај, односно значење правне Hopste. Дал>е од тога овај метол не 
иде. Па иако и сама употреба овог метода не може ла се замисли без бес-

* Рал прихитлн: 3. XI 1998.
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прекорног познавања Јсзика и његових законипкти, изучаван>с права као јс- 
зичке појаве било је готово потпуно запостављено. Уибсииии, монографијс, 
студије и други теоријски радови у области права. до сада су се, по правилу, 
задовољавали поглављима о тумачењу права, где се, истина говорило — али 
углавном на сасвим уопштен начин — о значају језика за право и, поссбно, 
за његово тумачен.е. Дал.е од тога се није отишло нити сс данас покушава 
отићи.

Права нема без језика. Језик је форма његовог испол>аван»а. Правнс 
норме се морају претворити у језик, односно у одговарајући језички исказ. 
Само тако правне заповести, односно правнс поруке могу доспсти адрссати- 
ма којима су упућене. Другим речима, одашиљач правнс поруке, олнскно 
творац норме мора ту поруку матсријализовати језиком и тимс јс, посрсд- 
ством обнародовања (објављивања) и другим начинима и средствима. учини- 
ти познатим адресатима на чије понашање жели утицати. Y исто врсмс, 
примаоци порука (адрссати) управо у порукама, односно правним актима 
налазе елементе за т\'мачен>е правне поруке и поступан.е по тој поруци. Са- 
мим тим између одашиљача правне поруке, односно твориа правног акта и 
адр>есата (физичког и правног лица) успоставља се одређсна комуникација 
у којој одашил>ач правне поруке жели да утиче на адрссате, односно њихо- 
во одређено понашање (чињење или нечин.ен.е). Отуда сс језик јав;ва као 
главно средство ко.мунииирања између законолавиа и адрссата на чијс по- 
нашање законодавац жели да утичс, односно да ra усмери у одрсћоном 
правцу.

Тиме се право, како с правом истиче др 3. Јелић, мора „схватити као 
систем нормативног комуницирања чије ефикасно функиионисањс обсзбе- 
ђује држава”. Нема позитивног права, односно одређсне правнс заповссти 
ако она није доступна адресатима. Исто тако нема остваривања, однскно 
примене права ако адресати не разумеју правну поруку (сем принуде, нарав- 
но, али она није суштински eaeMehn права) и ако органи нахзежни за извр- 
шавање (примену) права пр>ене6р>егавају различита схватања која адресати 
дају правним актима, односно порукама. Према томе, право је и лијалог из- 
Meby Hop.MOTBopua и адресата, у коме је битна и повратна спрега (feed back). 
Самим тим, право је, као што с правом истиче аутор, и „информаиионо-ко- 
муникацијска појава, или краће, типична комуникаиијска појава”, услед че- 
ra  се .мора ,,проучавати употребом комуникаиијског приступа као општег, 
теоријског метода”. To и јесте основни пр>ехмет Јелићевих истраживања и 
подлога идеја за изгралњу савременог методолошког прист\'па праву. A 
управо језички и ко.муникацијски приступ праву (при чему је језик друго 
име за комуникаиије) до сада су, у нас посебно, готово потпуно запостављс- 
ни и зане.марени. ако не и игнорисани. Стога се и овај рал др Јелића (мала 
није једини посвећен тој тематиии) јавл>а као пионирски подухват врелан 
сваке похвале.

Све то, разуме се, не значи да др Јелић право своди на пуку ко.муника- 
цију, a језик на јелино средство стварања и спознаје права. Иапротив, Јелић 
се залаже за интердисииплинарни приступ феноменх' права и плелира за ме- 
тодолошки приступ праву који би омогућио свестрано проучавање и сазна- 
ње права као духовне појаве изразито сложене структ\'ре и неизоставног ин- 
струмента стабилности и лемократског развоја лруштва, превасходно неза- 
менл>ивог средства гарантија л>удских слобода и права и свестраног развоја 
људске личности. Комуникаиијски приступ праву. заправо, представл>а ин- 
терлисциплинарни прилаз овој духовној и друштвеној појави и омогућује
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увођење модерне науке и технологије у стварање, проучавање и примену 
прописа и општих аката. С друге стране, аутор исправно указује на чин»ени- 
uy да је управо захваљујући модерној лингвистици, чији је оснивач Сосир, 
структ\'рална парадигма постала доминантно обележје у разним областима 
научног истраживања. Jep, у правом смислу речи језичко знање се не своди, 
како се то обично сматра, само на познавање лексике и граматике oдp)ebe- 
ног језика, већ пре свега подразумева способност адекватног избора и начи- 
на употребе одговарајућих језичких јединица, у зависности од неког вербал- 
ног или стварног контекста. Отуда од истог материјала, то јест језичких 
симбола или речи и израза, можемо да стварамо поетске, уметничке, научне, 
политичке, религијске, правне и друге текстове, повезујући језичке знакове 
у рахзичите целине, односно духовне творевине. Да ли ћемо при томе доби- 
ти неку успелу творевину или не, зависи од умећа компоновања које, како 
показује а\тор, све више прераста у скуп објективизираних правила (незави- 
сних од ове или оне личности), као што је то данас случај са нормативном 
техником или науком о стварању права.

Рад др Јелића подељен је на три релативно самостална, али истовреме- 
но и повезана дела. Уводна расправа је у неку руку засебна целина, и то на 
високом теоријском нивоу. Она недвосмислено потврђује да др Јелић изу- 
зетно влада материјом коју обрађује и да су његове понуђене идеје теориј- 
ски утемел>ене, да се оне не могу пренебрегавати чак и онда кала се с њима 
може полемисати. Ниједна идеја, односно ниједан став др Јелића није дат a 
да за н.ега није понуђена релевантна аргументација. Неприхватање понуђе- 
них идеја мора се, стога, заснивати на теоријски \темел.еним аргументима. 
Чини се да би, у том случају, основни ставови др Јелића однели победу.

Теоријски чланци (део први рада) имају за цил. да продубљено осветле 
поједина питања везана за проблематику која је предмет ауторовог разма- 
трања. „Право и семиотика”, „Основни проблеми припЈземања прописа и оп- 
штих аката” и „Политички и технички аспект стварања права” далеко више 
су у функцији основне идеје аутора, него што је то случај са осталим члан- 
ци.ма у овом делу' студије. Истини за вољу, вал>а рећи да се и у осталим 
ч-занцима налазе и разматрања, односно становишта ахтора која потврђују 
основне идеје из уводног дела расправе. Осврти и прикази (лрути део рада) 
представл>ају једн\' врсту ауторкзве комуникаиије са теоријским делима у ко- 
јима су обрађени концепти и ставови сродни илејама ипоженим у ауторо- 
вој књизи. Наравно, и овде се мора рећи да у сваком од тих скврта и приказа 
има општих разматран>а која се непоср>едно тич\' сч:новне теме ауторхзвог ра- 
да. Реч је, наи.ме, о томе да сви ови радови, тачније прилози чине одређенх' 
апликаиију сх:новних схватан.а аутора датих у уводној расправи. Стога. иако 
се садржајем и начином обраде потпуно не уклапају у основку' усмереност 
рада, прилози о којима је реч ипак чине и одређену разралу счгновних илеја 
самог а\тора. a сами за себе представл.ају врсну анализу одређених. посеб- 
них тема и проблема који у ширем смислу' могу да се уклопе у разматрану 
проблематику. Ипак, у овом контексту битно је истаћи да оно што повезује 
наизглед доста хетерогене теме и проблеме у целину, јесте њихово разма- 
трање са становишта комуникацијског приступа праву, који се заснива на 
схватању комуникације као базичног друштвеног процеса, то јест „иемента” 
који обједин.ује „друштвено ткиво” (Н. Винер).

С обзиром на то да ова стуаија обухвата, као што је речено. чланке и 
расправе писане одвојено и посебним поводима, неминовно је да. обједиње- 
ни у једном раду, ти посебни прилози садрже одређена местимична пона-
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в.т.ања. Y једном раз\'ђеном тексту она су, бсз сумич:, нсминовна. Избсгава- 
н>е тих понављања значило би потпуну прсраду тих прилога, алн они омда 
нс би више били у функиији у којој су писани. Отула сматрамо, a и с (i03H- 
ром на то да сви они, мање или вишс, садрже сзбјашњсњс и потврду основ- 
них ставова аутора, да су сви ти прилози с разлогом нашли својс мссто у 
овом раду. Уосталом, одређена својеврсна редунданса у праву јс корисна, па 
зашто не би била и у оваквој врсти расправе.

Имајући у виду теоријску утемел>сност и научну врсднскт овс стулије 
др Зорана Јелића, може се слободно рећи да она Hehc моћи да сс заобиђс у 
осмишл>авању и изградњи саврсменог методолошког приступа праву, a тимс 
и у стварању права и спознаји ш;гове праве суштинс.

Миливаи Hytauiih 
прелселник Иравног савета 

Савезн« B.ia;ie
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ИЗ СТРАНИХ ЧАСОПИСА

АРХИВ ЗА ПР.АВНУ И СОЦИЈАЛНУ Ф И Л О ЗО Ф И Ј>, 4/98

(Archiv fiir Rechts- und Sozialphilosophie, Vol. 84, 1998,
4. Quartal, Heft 4)

Управо изашла свеска 4. за 1998. годину \тледног немачког часописа 
Архив за правну и социјалну филозофију (основан 1907), у оквиру стандард- 
них рубрика, објавл.ује нах^чне чданке. правне информаиије, стрх^не распра- 
вс и приказе пробране правне литеразуре.

Чланци. Klaus Waechter; Institutionalisierung und Pluralisierung (Инсти- 
туиионалнзација и плурализација). Dietmar Koveker: Verrechtlichung als „Trans- 
zedenz von innen”? (Позакоњење као „трансцедениија изнутра"?). Dennis 
Tollborg: Law as Value (Право као вредност). Young Whan Kim: Vergangenhe- 
itsbewaltigung durch das Strafrecht? (Застарева ли извршен,е y казненом , кри- 
вичном/' праву?). Anton Griffel: Gesellschaft und Verantwortung (Друштво и 
одговорност).

Стручне расправе. Christopher Pollmann: Das Grundgesetz-zugleich als 
Text mystifiziert und in seiner Funktion enthiillt (Основни закон — истовре.ме- 
но као текст мистификује a у својој функцији разјашњава). Martin Stock: 
„Selbstverstandnisse” im Verfassungsstaat — Altes und Neues („Саморазумева- 
H>e” y уставној држави — старо и ново). Jens Christian Miiller-Tuckfeld: Wider 
die juridische Konzeption der Macht (Против јуридичке кониепције моћи).

Информацнје н саопштења. Прва HHC^pMattaja се односи на пр>ограм 
секција и услове учешћа на Светском конгр>есу за правн^' и сошјалну фило- 
зофију (World Congress on philosophy of law and social philosophy) који ce 
одржава y Њујорку од 24—30. јуна 1999. године. Следи потом прегледан 
извештај о интердисциплинарном Симпозију „Има ли права за животин,- 
ски свет?” (Tiere ohne Rechte?) који је одржан 26—28. маја 1998. године у 
Франкфхрту (Одер).

Преглед литературе. Y оквиру ове рубрике ARSP информише о чети- 
ри нова правночЈзилозо<|х:ка наслова: Das weite Spektrum der analytischen 
Philosophic (Широк спектар аналитичке филозофије) приредио Wolfgang 
Lenzen; Zum moralischen Denken (Ka моралном миш.гењу) приредили Chri
stoph Fehige и Georg Meggle; Hans Albert: Marktsoziologie und Entscheidungs-
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logik (Социологија тржишта и логика одлучивања); Philippa Foot; Die Wir- 
klichkeit des Guten (;^ил»а доброг).

Реиензије. Y оквиру ове рубрике рсиснзиранс су књигс следсћих ауто- 
ра или приређивача; Simone Goyard-Fabre: Les principcs philosophiques du 
droit politique modeme (ФилоххЈкки принципи модерног политичко! права). 
Paris 1997; Friedrich Muller: Wer ist Volk? Die Grundfrage der Demokratie — 
Elemente einer Verfassungstheorie (Ko je народ? Основно питанл дсмократи- 
је — Елемснти једне уставне теоријс), Berlin 1997; Rolf Grdschner, Martin 
Morlok (прир.): Rechtsphilosophie und Rechtsdogmatik in Zeitcn des Umbruchs 
(Правна филозофија и правна догматика у времену преврата), Stuttgart 1997; 
Erik Jayme (прир.): Luis Cabral de Moncada und Carl Schmitt. Briefwechsel 
1943—1973 C^yиc Кабрал де Монсада и Карл Шмит. Прсписка), Heidelberg 
1998; Katharina Sobota: Das Prinzip Rechtsstaat. Verfassungs- und vcrwaltungs- 
rechtliche Aspekte (Принцип правне државс. Уставни и управно-правни ас- 
пекти), Tubingen 199Ž

Раливлј Степанов 
професор Фи.1 0 1 офског факултета 

у iloBOM Саду
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Х Р О Н И К А

НОВИ САД, 27. новембар 1998. — Уиравни одбор А двокаш ске коморе Вој- 
водине утврдио је следеће ставове:

1) Управни одбор Адвокатске коморе Војводине изражава незадово.г- 
ство због овогодишњег нсодржавања Копаоничке школе природног права и 
ocvbvje све оне који су томс допринели. Копаоничка шкода природног пра- 
ва представл.ала је необично важан извор и стециште правне мисли, плодо- 
творне критике и отворене расправе о феноменима везаним за историју, тео- 
рију и праксу права. за позитивно и будуће право и за функционисање пра- 
восуђа и правннх установа у Југославији.

2) Управни одбор Адвокатске коморе Војводине сматра да је одредба 
члана 11. Закона о промету непокретности (Сл. гласник PC бр. 42/98. од 18. 
11. 1998. год.), којом се прописују правила за ништавост уговора, супротна 
одредбама члана 77. став 1. тачка 5. Устава CPJ и члана 103. став 1. Закона о 
облигаиионим односима. како због тога што задире у законодавну надле- 
жност Федерације, тако и због тога што се услови за ништавост уговора 
фкзрмулишу на широк и недовољно одребен начин, погодан за ар)битрерно 
тумачење и сваковрснс зло\'потребе.

HOBII С.ЛД. 17. децембар 1998. — На Катедри Адвокат ске коморе Војво- 
дине одржана је расправа о спол>ашњој контроли рада полиције. Уводнича- 
ри су били др Будимир Бабовић, полиииолог, др .Момчило Грубач. пр<х:}>е- 
сор Правног факултета у Новом Саду и Слободан Шошкић. адвокат у Бео- 
граду.

HOBIl С.ЛД. 18. децембар 1998. — Адвокатску комору Војводине посетила 
је делсгација Адвокат ске коморе Ћ т иш  из Темишвара у саставу loan Ham- 
pu, декан (председник), Lazar Gruneantu. продекан (потпредседник), и Злато- 
је Мирков. адвокат из Темишвара. У разговору. у коме су размењене нн- 
формаиије о историјн адвокатских комора и правној регулативи која се тиче 
адвокатске пркзфесије. .Адвокатску комору Војводине предстаат>али су Сло- 
бодан Бел.анскн. председник Управног одбора. Живан Мајсторовић. пот- 
председник Управног одбора. Борће Вебер, члан Управног одбора АК Срби- 
је и председник Комисије за Статут и општа акта. и Горан Станивуковић. 
члан Управног одбора АК Војводине и пркЈДседник Комиснје за међународ- 
не везе. На овај начин .Адвокатска комора Војводине је. након дчтогоди-
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шњих пријатељских веза са Адвокатском ком1)ром Нач-Кншкун из Mabap- 
ске, успсктавила сарадњу и исте такве везс са Алвокатском комором Тимиш 
из Румуније.

НОВИ САД, 23. деиембар 1998. — Ножкадски Forum iuris отпочео јо pa.i 
промоцијом књиге Мсћународна тргованка арбитража (Iniernutioiuil Cow- 
mercial Arbitration), avTopa Тибора Вараднја, IJona Барссла и Apnpa фом 
Мсрена. Уводничари су били проф. др Бсрнадст Бордаш, проф. лр l auio 
Кнежевић и један од аутора, проф. др Тибор Варади.

НОВИ САД, 26. децембар 1998. — Управни одбор Адвокатске комојк Bni- 
водине \тврдио јс следеће ставовс:

1) Управни одбор Адвокатске коморе Војводинс оиењује да Закон о 
поссбним правима и обавезама изабраних лииа (Сл. гл. PC. бр. 44. од 08. 12. 
1998), оси.м у делу који се односи на .материја.зни положај сулија и тужила- 
ua, представл>а акт непримерен социјалним, скономским и политичким при- 
лика.ма у којима се налази наша земл»а и да у ово.м тренутку, умссто афир- 
мацији, доприноси компро.митацији изборних функиија и њихових носи- 
лаиа.

2) Управни одбор сматра да Закон о из.мснама и допунама Закона о 
ПЈзекршаји.ма (Сл. гл. PC бр. 44 од 08. 12. 1998), измено.м прекршајног по- 
ступка, статуса прекршајних органа, санкиија, заштитних .мера и извршсн>а 
санкиија, у многим своји.м делови.ма доприноси дал>см нспотрсбном noDcha- 
н.у репресије, смањује права окривл>еног и прсноси на органс управс дсо 
овлашћења која би, у казненоправном домену, трсба.зо да буду рсзсрвисана 
за суд.

БЕОГР.АД, 16. јануар 1999. — На Скупштини Адвокатске коморс Србије 
усвојен је Статут ове коморе, донет у складу са новим Законом о алвокату- 
ри. Према одредба.ма овог Статута Адвокатска комора Војвг)дине, као обаве- 
зна, независна и професионална организаиија адвоката са ссдиштсм канис- 
ларија на територији Војводине, задржала је свој назив и имовину, cboj'ctwi 
правног лица и потпуну првостепену нао.зежност у оквиру лелатности и по- 
слова које је и до сада обаат>ала. Стат\т ће ступити на снагу у року од осам 
дана након објавл>ивања у Сл^жбеном гласнику Републике Србијс. након 
што на одредбе Статдта којс се односе на вршењс јавних ов.зашћења у скла- 
ду са ч.заном 57. став 2. Закона о адвокатури сагласност да над.зежни савс- 
зни орган.

БЕОГРАД, 16. јануар 1999. — На Оснивачкој скупштини конституисана је 
Адвокатска комора Јучославије и усвојени су н>ен Статуч и Кодскс профе- 
сионалне етике адвоката. Кодекс проф)есионалне етикс адвоката, уз незнат- 
не измене креиране превасходно у Адвокатској комори Војводинс. усвојен јс 
у тексту који је до сада пр>едставл>ао Кодскс профссионалне етике адвоката 
Адвокатске ко.чоре Војводине.
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НОВИ САД, 21. јануар 1999. — На Новосадском отвореном универзитету, у 
организацији ове установе и Катедре Адвокатске коморе Војводине, преда- 
вање „О тешкоћама трашиције у земља.ма централно-источне Европе” одр- 
жао је др Лино Вел.ак, редовни професор Филозофског факултета у Загре- 
бу и шеф катедре за теоријску филозофију.

ТЕМИШВ.АР, 22. јануар 1999. — Делегација Адвокатске коморе у саста- 
ву Слободан Бел.ански, председник Управног одбора. Борђе Вебер, члан 
Управног одбора АК Србије и председник Комисије за Статут и општа акта 
АКВ, Горан Станивуковић, члан Управног одбора АК Војводине и председ- 
ник Комисије за међународне везе, и Зарија Корнел, адвокат у Панчеву, би- 
ла је у узвратној посети Адвокатској комори Тимиш у Темишвару. Посета 
је организована у оквиру Дана адвокатуЈзе Адвокатске ко.море Тимиш и 
симпозијума који је том приликом организован. На си.мпозијуму су говори- 
ли председници адвокатских комора Војводине и Тимиша г. Слободан Бе- 
л>ански и r. loan Hampu, Lepedeanu Nicolae, декан Адвокатске коморзе .Му- 
реш (Румунија), Mariana Tibrea. декан Адвокатске коморе Караш-Северин 
(Румунија), dr Ligija Danila, члан Управног одбора Адвокатске коморе Ти- 
миш, Aleksandra Razvan-Mihalcea, председница организације младих адвока- 
та Адвокатске коморе Тимиш и остали чланови делегације Адвокатске ко- 
море Војводине. ЈЂубазношћу домаћина председник Адвокатске ко.море Вој- 
водине дао је интервју за темишварску телевизију. Приликом сусрета дого- 
ворени су даљи облици сарадње са Адвокатском комором Тимиш.

HOBII С.АД. 23. јануар 1999. — У организацији Друштва судија Србије у 
Новом Саду одржана је Трибина о материјалном положају судија. Веома са- 
држајне, снабдевене свим р>елевантним подацима, реферате су изложили: 
Вида Петровић Шкеро, судија Окружног суда у Београду, Слободан Вуче- 
тић, судија Уставног суда Србије, пркзф. др Весна Ракић Водинелић, пркзфе- 
сор Правног факултета у Београду, др Миросинка Динкић, саветник Еко- 
номског института у Београду, Гордана Михајловић, судија II Општинског 
суда у Београду', Власта Јанковић. судија V Општинског суда у Београду и 
др Зоран Ивошевић, судија Врховног суда Србије. Тема је елаборирана из 
више аспеката: уставно-правног с анализом и поређењем бриге државе пре- 
ма преостала два облика власти, извршној и законодавној (С. Вучетић), 
историјско-правног (В. Ракић Водинелић), економског (М. Динкић), питања 
решавања стамбених потреба запослених у правосуђу (Г. Михајловић), упо- 
редно-правног (В. Јанковић), законодавног и нормативног (3. Ивошевић) и 
коначно, односно пре свега веома исцрпним и документованим уводним из- 
лагањем В. Петровић Шкеро. Сви предавачи су били јединствени у закљу^ч- 
ку да је .материјални положај судија и запослених у судови.ма недопустиво 
тежак пре свега имајући у виду релацију са осталим изабрани.м лицима, али 
и осталим запосленим правнииима. Посебно, када се има у виду законска 
забрана судијама да свој положај побољшају радом изван своје функиије. 
Такав материјални положај судија озбилно угрожава и саму судијску функ- 
цију. На предавању се, између осталог, чуло да буиет нема посебан фонд за
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решавањс стамбених прс^олема судија, да нски начини ових проолсма посто- 
је али без постојања одговарајућих критсрија и Правилника, такч) да остајс 
озбиљна сумња да предност у решавању имају тзв. „подобне" судије. Поа;- 
ћеност Трибини ни изблиза није одговарала озбиљности тсмс и прсдавача, 
поссбно је било мало судија, што се тумачи страхом, обзирхзм на кампању 
који неки од носилаца републичке власти воде против Друштва судија. Три- 
бину јс водила Соња Бркић, судија Општинског суда у Новом Саду. Прода- 
вања су олржана у плавој сали Градске скупштинс, помоћју градских зва- 
ничника.

ИСПРАВ1СА: У прошлом двоброју Гласника АКВ  (11 —12''9S), у рубриии Хро- 
ника на стр. 4«1. поткрала се грешка тако што је у заглавл.у предлога Савсзном у став- 
ном сулу'. као подносилац предлога, уместо Адвокатске коморе Bojeoćiiue. омашкпм 
означена Адвокатска комора Југославије. УреВивачки олбор Гласника АКИ  извињава 
се читаоиима и овим двема алвокатским коморама.
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П P A К C A

ПРЛВНЛ ПОМОЋ

Законом реп>€.1 нке чланице може се 
iipoiiiicaTii j a  се правна iiOMoh грађанн- 
ма и правним лицнма у ocTBapiiBaibv ii 
iauiTiiTii њнхових права ii на закону за- 
сиованнх интереса пружа и у служби 
правне nuMoliH.

Из о б р а з л о ж е њ а

Савезном уетавном сулу дата је ини- 
цијатива за покретање поступка за oue- 
(вивање сагласности Закона о алвокатл- 
ри и служби правне помоћи („Сл\'жбени 
гласннк PC'. бр. 27/77. и 1/88) у делу који 
се односи иа службу правне помоћи. са 
Уставом CPJ и 3;iKOHOM о адвокатхри 
(„Службени лист CPJ" бр. 24/90. и 26'98). 
Давадац иницијативе сматра да се правна 
noMoh сзстварује само у адвокатхфи a не и 
V служби правне помоћи.

Y делу оспореног Закона урећено је 
питање пружан>а правне помоћи у слу- 
жби правне помоћи коју образују општи- 
не и друга правна лииа.

Одредбом члана 68. Устава CPJ утвр- 
bCHO је да rpabaHHMa и правним лицима 
правну noMoh пружа адвокат\'ра као са- 
мостална и независна делатност. у складу 
са законом. a одредбом члана 79. утврће- 
но је да Савезна скупштина може, на за- 
једнички прехдог република чланица. са- 
везним законом уредити и друта питања 
која нису у наадежности Савезне Репу- 
блике Јутославије.

На основу члана 79. Устава CPJ Саве- 
зна скупштина донела је наведени саве- 
зни Закон о адвокатлри. Тим Законом ни-

је vpcheHO питањс пружања правне помо- 
ћи ван адвокатуре. па, према томе. и у 
правној служби општина и других прав- 
них питања.

Савезни уставни суд. полазећи од 
Устава CPJ и наведеног савезног Закона 
о адвокатури. оценио је да нема основа за 
покретање поступка поводом дате иниии- 
јативе. Наиме. према схватању Савезног 
уставног суда, одредба члана 68. Устава 
CPJ не може се тумачити тако да је њоме 
утврћен монопол адвокатхре у пружању 
услуга правне помоби, да се. на основу 
закона републике чланице, та помоћ .чо- 
ће остваривати и на други начин па и у 
сл\'жби правне помоћи коју образују оп- 
штине и друга правна лииа.

Бул\'ћи да наведени.м савезним Зако- 
ном није уређено исто питање које је \ре- 
bcHO оспорени.ч делом републичког За- 
кона, то оспорени део и не може бити не- 
сагласан са савезним Законом.

(Решење I У. бр. 109/98. од 28. октобра 
1998)

ГР.УДСКО ГР.\ЋЕВПНСКО 
ЗЕ.МЉИШТЕ

Одрелба закона републике чланице 
којом је пропнсано j a  на гралском гра- 
?)«в11Нском земл.ишту не може постоја- 
ти право својине сагласна је са Уста- 
вом CPJ.

И з о б р а з л о ж е њ а

Граћанин је дао инииијативу за покре- 
тање поступка за оиењивање сагласности
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одрелбе члана 3. став 2. Закона о rpabe- 
винско.м земл.и11ггу („Службени лист СР 
ЦГ", бр. 28/80. и 12/86) са Уставом CPJ.

Оспореном одредбом прописано јс да 
на гралско.м граћевинском земл.ишту не 
може постојати право својинс.

Одредбом чдана 73. став 4. Устава CPJ 
утврђено је да појелина добра у општој 
употреби и гралско грабевинско зем.ги- 
ште могу бкти у приватној и у лругим об- 
.лицима св41јине, у склалу са законо.м.

Савезни уставни суд, полазеби од на- 
велене одрелбе Устава CPJ, оиенио је да 
нема основа за покретан>е поступка пово- 
лсз.м лате инииијативе. Наиме, према схва- 
тању Савезног уставног сула, из навелене 
олрелбе Устава CPJ произилази ла је став 
целисхолности законодавне политике ла 
ли he искористити Уставом CPJ утврђену 
могућност да пропише и право приватне 
својине на гралско.м грађевинском зем- 
л>ишту, или да такву могућност не про- 
пише, како је то и прописано оспореном 
олрелбом.

(Решење I У. број 54/96. ол 23. 12. 1998)

ПЛ.ЛЋ.4ЊЕ ЗТРОШЕНЕ ВОДЕ

Основано се поставл>а пнтање зако- 
нитости општег акта којим је пропнса- 
но да је корисник воле длжан ла љзати 
зтрошену вод> према иени на лан пла- 
ћања.

И з о б р а з л о ж е њ а

Грађанин је лао инииијативу за oue- 
њивање сагласности олрелбе члана 40. 
став 2. Оат^тсе о јавно.м воловолу („Слу- 
жбени лист” огшгтина: Боллваи. Бор. 
Зајечар. Клалово, Књажеваи, Мајланпек. 
Неготин и Сокобан>а, бр. 18/'92. и 3293). 
са Законом о облигаиионим олносима 
(„Стужбени лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 
57/89. и „Стужбени .лист CPJ", бр. 31;93).

Оспореном олрелбом прописано је да 
утрошену волу корисник воле плаћа по 
к^ЂНом метру према иени на лан плаћа- 
ња.

Савезни уставни суд, полазећи ол ол- 
релаба члана 277. слав 1. члама 324. и 516. 
Закпна о облигаииоиим олиосима. којима 
је прописано ла је потрошач дужаи ла 
плати цену, која важи ма дан прсутма- 
iba, одн(Кно iia лан Mcpeifca. или на неки 
уговором VTBpbeH начин. опсиио је ла (к- 
новано постаатл riinatu: саг.1асн<>сти ckiio- 
рсне олрслбе са навеленим Закомом.

(PeiucKbc о покрсган.у гкктуика 111 У. 
бр. 37,98. ол 09. 07. 1998)

УСТ.ЛВИЛ Ж/\.'1Н.Л

Савезни уставни сул на;и1ежаи је ла
о.тлучује о уставној жалСн протнв iioje- 
.линачног акта само ако сс тим актом 
повређује слобола 1сж мраво човека и 
rpaljaiiiiHa утврђено Уставом CPJ и ако 
против тога акта није oCeiGebciia лруга 
правна заштита.

И 3 о б р a 3 л о ж с њ a

Полн1Ки.заи уставне жалбе сматра ла 
му је оспореним појелиначним актом. ко- 
јим је охлучено о усклаћивању шзјнс пен- 
зије. n o B p e h c H o  Устав4).м CPJ утврћсно 
право човека и грађанина, пошто му у 
пензијски основ није урачунат лелачки 
долатак па је. због тога, поврсбси закон.

Олрелбама члана 124. став 1. тачка 6. и 
члана 128. Устава CPJ узврћено је ла Са- 
везни уставни сул охзучујс о уставним 
жалбама због поврелс појслиначним ак- 
том или ралн>ом слобола и npaita човска 
и грађанина утврћених Устааоч CPJ кал 
није обез6е1зена лрута правна заштита, a 
одрелбом члана 58. став 1. yrnphcHO јс да 
запослени обавезним осигурањем обезбс- 
byje себи и члановима поролиие свс о6- 
лике соиијалног осигурања, у склалу са 
законом.

Савезни уставни сул утврлио је ла јс 
оспореним појединачним аклом охту'чено 
о правној ствари усклађивања војнс пен- 
зије и ла је право на то yciciahHBaH>e улвр- 
ђено савезним законо.м. као и који лслови 
плате улазс у пензијски основ. Булу ћи ла 
је оспореним појелиначним актом охту-
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чено о праву које je прописано законом, a 
не о праву човека и грађанина које је 
прописано Уставом CPJ. то је Савезни 
уставни суд уставну жалбу одбацио због 
ненахзежности за одл^^чивање. Да ли је 
сзспорсним појединачним актом noepebeH 
закон ствар је оисне надлежног реловног

суда коЈи у скдаду са законом врши ње- 
гову контролу законитости.

(Решеш: Уж. бр. 24/90. од 28. 10. 1998)

Изабрао II прнрелно: 
Душан rajiih  

саветнпк Савезног уставног с\ла
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С А О П Ш Т Е Њ А

СА С Е ЈН И Ц Е  УПРАВНОГ ОДБОРА 
олржане 26. 12. 1998. голине

1. Јовишевић Милорад, дипломирани правник, pobeH 25. 09. 1960. године. уии- 
сује се 23. 12. 1998. године у Именик адвоката Алвокатске коморе Војводине, са седи- 
штем адвокатске каниеларије у Панчеву, Стевана Шупл>икиа 129/18.

2. Крстић Зоран, дипломирани правник, роћен 19. 05. 1955. године. уписујс се 
26. 12. 1998. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са ссдиштсм 
адвокатске канцеларије у Панчеву. ЈНА 19.

3. Војводић Бошко, липломирани правник. роћен 05. 11. 1951. годинс, уписујс 
се 26. 12. 1998. године у И.ченик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са селиштем 
алвокатске каниеларије у Зрењанину, Милетићсва 22.

4. Бућар Никола, дипломирани правник, pobcH 16. 12. 1938. године, уписујс сс 
26. 12. 1998. голине у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводиие. са селиштсм 
адвокатске каниеларије у Шиду. Kapabopbeea 4/1.

5. Јовановић Царил Михај.ло, дипломирани правник. роћен 02. 10. 1936. голиие, 
уписује се 26. 12. 1998. године у Именик адвоката Адвокатскс коморс Војвс>лине. са 
седиштем адвокатске каниеларије у Руми, Занатски трг 3.

6. Уписује се у И.ченик адвокатских приправника Алвокатске кочоре Војволи- 
не у Новом Саду Д\лсић Душан, рођен 17. 05. 1971. голине, на алвокатско-приправ- 
ничку вежбу код Кнежевић Симе. адвоката у Новом Салу, лана 26. 12. 1998. голине, у 
трајан>у ол лве голине.

7. Уписује се у И.ченик алвокатских приправника Алвокатске коморе В<1Јволи- 
не у Новом Салу Ботић Наташа, рођена 15. 04. 1973. године, на адвокатско-приправ- 
ничку вежбу кол Прииа Срђана, алвоката у Новоч Салу, лана 26. 12. 1998. годиис. у 
трајању ол лве године.

8. Уписује се у И.ченик алвокатских приправкика Алвокатске комире Војволи- 
не у Новом Салу Вујадиновиб Л>и.1>ана, роћена 02. 07. 1946. голинс. иа алвокатско- 
-приправничку вежбу код .Мумин .Алексанлра, адвоката у Новом Салу, дана 26. 12. 
1998. године, у трајању ол две голине.

9. Брише се из И.ченика адвоката Алвокатске коморс Војводине Буђар Нико- 
ла. алвокат у Шил\. са ланом 25. 12. 1998. голинс, loor пенлионисања.

10. Брише се из Иченика адвоката Алвокатске ко.чоре Војволине Јованпвиб Ua- 
рил .Михајло, алвокат у Руми, са ланом 25. 12. 1998. голине. због пензионисања.

11. Брише се из Имсника алвоката Адвокатске коморе Војволине Кијаи .Мило- 
ван, алв<1кат у Новом Сал\', са ланом 31. 12. 1998. голине. ради пeнзиnниca^^>a. — Гара-
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бандиИ Bopbe, адвокат у Жабл>у, одређује се за преузимател.а адвокатске каниеларије 
Кијаи Милована.

12. Брише се из Имсника адвоката Адвокатске коморе Војводине Сучевић Сав- 
ка, адвокат у Новом Саду, са даном 14. 12. 1998. године, ради заснивања радног одно- 
са. — Парлаћ .М. Миодраг, адвокат у Иовом Саду, одрећује се за преузимател>а адво- 
катске каниеларије Сучевић Савке.

13. Брише се из И.меника адвоката Адвокатске коморе Војводине Радојчић 
Иван, адвокат у Новом Саду. са даном 01. 12. 1998. године, ради пензионисања. — 
Именовани и након пензионисања задржава чланство у Пос.мртном фонду Адвокат- 
ске коморе Војводине. — Зурковић Љи.гана, адвокат у Србсзбрану, одређује се за пр«- 
узимате.га адвокатске канце.зарије Радојчић Ивана.

14. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Шјводине Нонин Гли- 
ша, адвокат у Бачком Градишту, са дано.м 23. 11. 1998. године. због смрти. — Бранков 
liopbc, адвокат у Бечеју, одреБује се за преузи.мател>а адвокатске канцеларије Нонин 
Глише.

15. Брише се из И.меника адвоката Адвокатске коморе Војводине МедиБ Горан. 
адвокат у Бановцима, са даном 14. 12. 1998. године, на лични захтев. — Станишић др 
Тихомир. адвокат у Нови.м Бановцима, одреБује се за преузимател>а адвокатске кание- 
ларије .Меди1з Горана.

16. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Балешевић 
Нада, алвокат у Новој Пазови, са даном 14. 12. 1998. године, због заснивања радног 
односа. — Војводић Милан, адвокат у Новој Пазови. одреБује се за преузиматедл 
адвокатске каниеларије Ба_зешевић Наде.

17. Брише се из И.меника адвоката Адвокатске коморе Војводине Т\тић Слобо- 
дан, адвокат у Шиду, са дано.м 31. 12. 1998. године, због одласка у инвхзидску пензи- 
ју. — Матушбак Јаромир, адвокат у Шиду, одреБује се за преузимател.а адвокатске 
канцедарије Т\дић Сдободана.

18. Брише се из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине Бекић Небој- 
ша, адвокат у Панчеву. са даном 01. 12. 1998. године. због заснивања радног односа. 
— Ба_зчин .Милан. адвокат у Панчеву. одређује се за преузи.мате.з>а адвокатске кание- 
ларије Бекић Небојше.

19. БорБевиО Драгану. адвокатл у Новом Саду. престаје право на обавл>ан>е 
адвокатске дедатности те се исти дана 26. 12. 1998. године брише из Именика адвока- 
та .Адвокатске коморе В<.1Јводине. — Пантовић Владимир, адвокат у Новом Саду, ол- 
pehyje се за пр>ез'зи.мател>а каниеларије laopbeBnh Драгана.

20. Узима се на знање да Ишпановић Иштванх, адвокату у Суботиии. мирују 
сва права и обавезе адвоката, почев од 01. 01. 1999. године, због избора за народног 
П1х:ланика у Народној скупштини Републике Србије. — Јожа Ласло. адвокат у Субо- 
тиии. одрећује се за привременог заменика Ишпановић Иштван\. алвокат\- у C\v>o- 
тиии.

21. Узима се на знање да јс Л\-чић Данииа. адвокат у Оиацима. након привре- 
.siCHe спречености. наставила са радом почев од 22. 11. 1998. године. — Татомиров 
Клара. адвокат у Оиаиима. разрешава се ду жности привременог заменика.

22. Узима се на знање да Спасојевић Иванчић Дејана. алвокат у Новом Сад\’, 
након привремене спречености. настааз.а са радом почев од 22. 12. 1998. године. — 
ToMnh Радмила, алвокат у Новом Сал\’, разрешава се дужности привременог заме- 
ника.

23. Брише се из Именика адвокатскш приправника .Лдвокатске коморе Војво- 
дине Ралојчић Никола. адвокатски приправник у Новом Салу, на адвокатско-приправ- 
ничкој вежби код Радојчић Ивана, алвоката у Новом Сад\', са даном 01. 12. 1998. го- 
лине.
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24. Узима се на знање ла је Сувачар Санаа, адвокат у Новом Салу, промсни.за 
презиме у Ковачевић.

25. Узима се иа знање ла је Реда Дрид, адвокат у 11е1зиниими, прсселио селиштс 
своје адвокатске каниеларијс у Ру.чу, Железничка 18, почсв од 02. 12. 1948. голинс.

26. Узима се на знање ла је иигурски Бранимир. алвокат у Срсмској Камениии. 
преселио седиште своје адвокатске каниеларијс у Нови Сад. Јзирпанова 51. почсв ол 
15. 12. 1998. године.

27. Узи.ма се на знање да јс Ралошевић .Ми.1анка. адвокат у Л.1и6 уиару. tipccc- 
лила селиште своје алвокатске каниеларије у Панчсв^). Змај Јовина 2. ;iokxi 11. почсн 
ол 01. 01. 1999. године.

28. Узима се на знање да је Паунић Раломир, алвокат у Банатском Иивом Селу, 
преселио седиште своје алвокатске канис.дарије у Панчево, Јадранска 23, почев ол 03. 
01. 1999. године.

29. Узима се на знање да је Корновић Драгомир. адвокат у Ковачиии, прссс.зио 
своју адвокатску каниеларију на алресу Масарикова 54, почсв од 01. 01. 1999. године.

30. Узима се на знање да јс Бурић Драган. алвокат у Старој Пазови. прсселио 
своју алвокатску каниеларију на адресу KapabopbcBa 11, почев од 01. 01. 1999. године.

31. Узима се на знање да је Кричковић Зденка, алвокат у Новом Саду, прессли- 
ла своју алвокатску каниеларију на адресу Јована Суботића 4, почеп од 15. 12. 1998. 
голине.

32. Узима се на знање ла је Мушиики Доротеја, адвокат у Мовом Салу, прссс- 
лила своју адвокатску каниеларију на алресу Гунлулићева 24/2, почев од 01. 12. 1998. 
године.

33. Узима се на знање да је Скелеиија Шијаков Горлана. адвокат у Новом Саду. 
преселила своју адвокатску каниеларију на адресу Железничка 40, почев од 15. 12.
1998. године.

34. Узима се на знање да је Попивода Славко, адвокат у Ново.м Сал\ , пржсслио 
своју адвокатску каниеларију на адресу Ласла Гала 10, почев од 07. 12. 1998. године.

35. Узима се на знање ла је Микеш Драган, адвокат у Hob<im Салу, прессли(1 
своју алвокатску каниеларију на алресу Максима Горког 17, почев од 15. 12. 1998. n> 
дине.

36. Узи.ча се на знање да је Penau Никола, адвокат у Новом Сал\', прссслио сво- 
ју адвокатску каниеларију на алресу Шафарикова 8 , почев ол 10. 12. 1998. годинс.

37. Олобрава се уговор о заступан.у, закл.учен дана 01. 12. 1998. голине измсБу 
Предузећа за рачунарски инжењеринг и ус.туге „СКС Ко.мпани" л.о.о. Сснта из Ссн- 
те и Заједничке алвокатске каниеларије БорБевић А-зсксанлра и БорБсвић Зорана. 
адвоката у Сенти.

38. Утврћује се претплатна иена Гласника Адвокатске коморе Војвоаинс за
1999. годину у износу од 500,00 динара.

Управни oć6op
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Теме „Гласника” за 1999. годину:
ПР.ЛВО И ПОЛИТИКА
СУДСКА ПРАКСА И ПРИ.МЕНА ПРАВА
ПРАВНИ ПОЛОЖ.АЈ ДРЖАВЉАНА БИВШИХ РЕПУБЛИК.Л СФРЈ 

НА ТЕРИТОРИЈИ CPJ 
ПРАВО И ТОЛЕРАНиИЈА 
СМРТНА К.АЗНА

УреЕивачки одбор „Гласника" моли своје сараднике да текстове за објавд.ивањс
опреме уважавајући сдедеће сутестије:
— име. презиме, звање и заниман.е аутора исписати у девом угду прве странице 

изнад насдова, у придози.ма за рубрике „чданци” и „расправе", a за рубрику 
„прикази” и остаде рубрике, на крају текста;

— радове куцати на пуној хартији само са једне стране диста. са таквим про- 
редом и рубом да на једној страни има око 28 рсдова са по 60 сдовних .места 
\ рсду:

— обим радова не 6и требало да предази за чданке 15 страница, за расправе 10 
странииа. a за приказе и сктале придоге 6 странииа:

— рсчи које треба да буд\' штампане датиницо.м. подвући црвеним. a речи које 
трсба да булу штампане курзивом подвући црним или пдавим;

— фусноте сврстати по редним бројевима на крају текста. у истом прк^реду као 
текст, уз навођсње података овим релом: име или инииијал имена и презимс 
аутора. назив деда или часописа, број кн>иге иди тома (ако постоје), место 
издаванк!, година излавања (за часописе број и годиште), број страниие (иза 
скраћенице стр.); ознаку ор. cit. користити уместо назива лела и места и 
годинс издаваи>а када се исто лело поново иитира на прескок. a ознаку ibid, 
када се исто дело иитира узастопно;

— радове треба потписати и уз њих приложити податке о алреси. броју 
тедефона и броју жиро рачуна аутора;

— уз чланке је пожел.но приложити сажетак на српском (иза наслова) и енгде- 
ском језику (иза завршетка текста). са кл>учним речима, не дужи од по- 
довине једне кзиане страниие.

ГЛ.ЛСНИК
■ЛДВОК.ХТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

излази 12 п\та годишње 
у мессчни.м свескама

Оснивач, азасник и издавач: .Лдвокатска ко.мора В^)јводине. 
ГодишЈва претплата; за земл.у 500.00 дин.. за инооранство 

40 US.A додара (жиро-рач\ н број 45700-678-2-2047 
са назнаком ,.за Гласник")

Овај aBiiopoj закл.учсн је 25. I 1999. године.

Према мишл>ен>у Секретаријата за информаиије 
Републике Србије бр. 413-01-412 91-01 од 11. априла 
1991. годинс на ову публикацију плаћа се ikhobhh 

порез на промет по Тарифном броју 8. став 1. тачка 1. 
алинеја 10. Тарифе основног пореза на промет.

Компјутерски сдог: Младен Мозетић. ГРАФИЧ.ЛР. Нови Сал

Штампа: ГР.ЛФО-ОФСЕТ, Сремска Каменииа. уд. Светозара .Милетића 15
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