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Дијана Зрнић
УТИЦАЈ КЊИЖЕВНОСТИ НА РЕФОРМУ КРИВИЧНОГ...

Дијана Зрнић*

УДК 8:343(410.1)
Изворни научни чланак

УТИЦАЈ КЊИЖЕВНОСТИ НА РЕФОРМУ
КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ЕНГЛЕСКОJ
18. ВИЈЕКA
doi: 10.7251/SPM1346009Z  
Апстракт: Кривичноправни систем у Енглеској 18. вијека
темељио се на средњовјековном систему регулисања личних односа од стране децентрализованог класно условљеног правосуђа.
Неповољне тржишне и економске прилике стварале су услове за
пораст имовинског криминалитета који је санкционисан неправедно суровим казнама. Књижевни наратив постаје главно средство критике класно условљене правде, и реформе кривичног законодавства. Овај књижевно-правни дијалог, у духу реформизма,
могуће је било остварити само уз подршку правних институција и
грађанског друштва у цјелини.
Кључне ријечи: кривично законодавство, криминалитет,
дискурс, санкција, књижевност, право
УВОД
Основна идеја која је прожимала књижевну културу 18. вијека тежила је да представи пјесника као законодавца.1 Да су „пјесници непризнати законодавци човјечанства“, указао је вијек касније романтични пјесник, Перси Б. Шели (Percy Bysshe Shelley,
Мр Дијана Зрнић, асистенткиња на предмету Енглеска правна терминологија,
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
1
Op.cit.: Dolin, Kieran, A Critical Introduction to Law and Literature, Cambridge
University Press, Cambridge, 2007.
*

9

Српска правна мисао

1792-1822), у антологијском есеју „Одбрана поезије“ (A Defence of
Poetry, 1821)2, потврђујући Тасову аналогију пјесничке и божанске стваралачке моћи: „Нико не завређује име Творца, осим Бога
и Пјесника“.3 Шелијева идеja „пјесника као законодавца“ настала
је на темељу знаменитих теоријских и критичких расправа његових претходника. Тако је истакнути сатирични пјесник 18. вијека,
Александар Поуп (Alexander Pope, 1688-1744), сматрао да се књижевност као умјетност ријечи треба да повинује традиционалним
правилима који су уредили и саму Природу, и да је Хомер први законодавац чије су законе прихватали писци античке Грчке и Рима,
вјерујући да „онај ко је савладао Природу, треба да влада и Разумом“.4 Нешто касније, енглески књижевник и теоретичар, Семјуел
Џонсон (Samuel Johnson, 1709-1784), у роману „Раселас“ (Rasselas,
1759) додатно је разрадио постулат „пјесника као законодавца“ истичући да „пјесник мора писати као да је тумач природе, и законодавац човјечанства, и као да управља мислима и понашањем будућих генерација.“5 Џонсонов пријатељ Оливер Голдсмит (Oliver
Goldsmith, 1730-1774) сматрао je да пјесници имају корективни
утицај на своју генерацију, и да су они законодавци по аналогији,
јер “нови обичаји, лудости и пороци траже чуваре у свакој генерацији. Писац се може сматрати милостивом замјеном за законодавца; он не дјелује тако што кажњава злочин, већ тако што га спречава.“6 Признајући кључну улогу књижевности у очувању друштвеног реда, доктрина „писац као законодавац“ тиме ствара чврсто
савезништво између права и књижевности. Ова интердисциплинарна симбиоза оправдава и очекивани континуитет у узајамној
интеграцији књижевног и правног дискурса и институционалној
наклоности права према књижевности и обрнуто. Бројни су докази
Percy Bysshe Shelley, A Defence of Poetry, Ginn & Company, Boston 1903.
Ibid.,78:”Non merita nome di creatore, se non Iddio ed il Poeta“.
4
Alexander Pope, An Essay on Criticism, printed for W. Lewis in Ruffel Street,
Covent Garden, London 1711, 8.
5
Samuel Johnson, Rasselas, Prince of Abyssinia, A Tale, T.H.Carter & Company,
London, 1844, 31.
6
Op.cit.: Oliver Goldsmith, An Enquiry into the Present State of Polite Learning in
Europe, Pall-Mall, London 1774, 105.
2
3
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у књижевним и правним текстовима који указују на жељу за продужењем традиције, али неизбјежне еволутивне промјене у друштву,
па и у праву, стварају напетост у овом савезу, што доводи до њиховог коначног развода, чије се посљедице осјећају и данас.
Један од најнеобичнијих покушаја употребе књижевности као
„милостиве замјене за законодавца“ десио се у казненој колонији
Нови Јужни Велс (New South Wales) 4. јуна 1789. године. На дан
рођења краља Џорџа III, војни гувернер је дозволио групи осуђеника да изведу представу „Официр за регрутацију“ (The Recruiting
Officer, 1706) ирског писца Џорџа Фаркура (George Farquhar, 16781707), у част енглеског суверена. Иронија је у томе што је та група осуђеника извела представу у част владара који је заслужан за
њихову депортацију. Овај историјски догађај је инспирисао савремену британску књижевницу Тимберлејк Вартенбејкер (Timberlake
Wartenbaker, 1956- ) да напише комедију „Доброта наше домовине“
(Our Country’s Good, 1988) у којој кроз лик гувернера Филипа образлаже реформативно дејство представе на осуђенике. „Шта је
дужност државника? Да обезбиједи владавину права. Али грађани
морају да науче да поштују закон без присиле. Желим да управљам
разумним људским бићима, а не да тиранишем чопор животиња.
Желим да између нас постоји споразум, а не бич с моје стране, а
страх и мржња с њихове.“7 Стављајући двије представе у интертекстуални однос, Вартенбејкерова наводи читаоца на закључак да
су управо политичке идеологије заслужне за „регрутацију“ појединаца на одређене позиције унутар постојећег друштвеног система.
Али, зашто су британски осуђеници уопште депортовани у
Нови Јужни Велс? Поред стратешких разлога успостављања британске колоније у јужном Пацифику, казнена колонија у Новом
Јужном Велсу основана је и као одговор на кризу кривичноправног система у Енглеској. То је био дио дугорочне реформе казнене
политике у Великој Британији, у смислу промјене у начину кажњавања, при чему је смртна казна вјешањем постепено уступила мјесто затворској казни. Увођење грађанске послушности кроз страх
Timberlake Wartenbaker, Our Country’s Good, Methuen in ass. with The Royal
Court Theatre, London 1988, 25.
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од смртне казне за енглеске законодавце тога доба био је једини
прихватљив приступ, како се број кривичних дјела готово утростручио. Међутим, наглашена злоупотреба смртне казне, затим
свирепост и несразмјерност казне и тежине кажњивог дјела, учинили су да енглески Кривични закон постане колоквијално познат
као „Крвави законик“ (The Bloody Code). Спровођење овог Закона,
по мишљењу правног историчара Дагласа Хеја (Douglas Hay), имао
је превасходни циљ да заштити имовинске интересе владајуће класе, тако што је „дозвољавао енглеским властодршцима да од судова направе селективни инструмент класне правде“.8
Од средине вијека неефикасност и неправедност казнене политике утицали су да се огласе књижевни и правни писци и теоретичари. И једни и други су сматрали да се алтернативном затворском
казном може утицати на реформу и рехабилитацију криминалца.
Истовремено, са испловљавањем првог брода са осуђеницима ка
Новом Јужном Велсу, Џереми Бентам (Jeremy Bentham, 1748-1832)
објављује књигу „Паноптикон“ (The Panopticon Writings,1787),
која представља приказ архитектуре и унутрашње организације
новог затворског концепта.9 Бентам је у суштини сматрао да је депортација само пренијела стари режим терора из унутрашњости у
нову средину и тиме одложила проналажење рационалног рјешења
проблема криминалитета.
КЊИЖЕВНОСТИ И КРИМИНАЛИТЕТ ДВАДЕСЕТИХ
ГОДИНА 18. ВИЈЕКА
Док су кривични законодавци проширивали каталог кривичних дјела која су санкционисана смртном казном, књижевни законодавци су користили сатиру у борби против порока и нереда
насталих нарушавањем природне равнотеже између појединца и
Douglas Hay, „Property, Authority and the Criminal Law“, in Douglas Hay, Peter
Linebaugh, E.P. Thompson et al, Albion’s Fatal Tree: Crime and Society in EighteenthCentury England, Pantheon Books, London 1975, 17-63.
9
Op.cit.: Jeremy Bentham, The Panopticon Writings, ed. Miran Božović,Verso
Books, London 1995.
8
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друштва. У немалом броју случајева, писци су активно интервенисали у политичким споровима, подстакнути осјећањем симпатизерства, који су у основи били лични сукоби од изузетног друштвеног значаја. Да би повратио пољуљани мир и пријатељство између двије завађене аристократске породице, Александар Поуп
је написао сатирични херојски еп „Крађа увојка“ (The Rape of the
Lock,1712). Постављајући сцену за комично приповиједање духовите пошалице на рачун галантног вијека, аутор, између осталог,
скреће пажњу читаоца и на брзо дијељење правде: “...гладне судије
журно потписују пресуду/и биједници висе како би поротници могли на ручак“.10 Да су законске неправде биле омиљена књижевна
тема, доказује и случај лејди Монтегју (Lady Mary Wortley Montagu,
1689-1762) која је искористила литерарни форум да осуди порочног мужа којег су бракоразводни прописи безусловно штитили.
Њена „Посланица госпе Јонг супругу“ (Epistle from Mrs (Y)ong to
her Husband,1713), представља личну исповијест жене из угледног
друштва чија су грађанска права грубо повријеђена, али је у очима
друштва и закона она била преступница, налазећи се у статусу разведене жене.11
Почетак 18. вијека најавио је и прве нападе моралне панике узроковане порастом криминалитета, што потврђује и експанзија критичког дискурса, како оног књижевног, који је тежио да
реалистично прикаже негативне појаве у друштву, тако и оног
правног, који је настојао да квалификује и санкционише злочин.
Захваљујући интригантном сплету финансијских, законских, политичких, културних и економских интереса двадесетих година 18.
вијека настала је једна од највећих криза у Европи. Шпекулативни
мјехур који се створио око британске трговачке компаније „South
Sea“, повукао је у пропаст хиљаде улагача и створио немјерљиву
штету британској привреди, чије посљедице су највише осјетили
Alexander Pope, The Rape of the Lock, Canto III, lines 21-2:“The hungry Judges
soon the sentence sign,/and wretches hang that jury-men may dine.“
11
О правном статусу жене у Енглеској 18. вијека вид.: Vivien Jones ed., Women
and Literature in Britain 1700-1800,Cambridge University Press, Cambridge 2000,
91-111.
10
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најнижи слојеви друштва. Сиромаштво и незапосленост створили су услове за појаву разних облика криминалитета, а посебно се истиче дјеловање двије организоване групе криволоваца у
краљевским ловиштима Валтама и шумама надомак Хемшира и
Виндзора. Валтамска група преступника је имала обичај да лице
премаже црном бојом непосредно прије извршења дјела, због чега
су добили назив „Валтамски црнци“. Како би се стало у крај криминалним радњама преступника, британски Парламент је 1723.
године усвојио закон за заштиту имовинских интереса краљевих
поданика, познатији као „Црни закон“ (The Black Act). Репресивно
дејство овог Закона огледало се у обиму и тежини кажњивих дјела
за које је прописана смртна казна као основна казна. На примјер,
најоштрије је санкционисано ометање туђег посједа, сјеча шуме,
противправни лов, подметање пожара, итд. Исто тако, преступник
који је био затечен у близини краљевских ловишта или шума, наоружан или прерушен, завршавао је на вјешалима. Иако донесен
као lex specialis за потребе рјешавања одређених локалних ситуација, Валтамски закон се широко тумачио и примјењивао од стране
судија и остао на снази још дуго након што је постигнута сврха
његовог постојања.12
Као неправедна демонстрација моћи државе, Закон је бојкотован на разне начине. Тако су строгост ове форме правне креативности ублажавале и саме судије, који су налазили начина да
избјегну његове ретрибутивне посљедице, доносећи, на примјер,
ослобађајућу пресуду за починиоца кривичног дјела упркос јасним законским смјерницама, потом умањујући вриједност настале
штете испод прага прописаног за изрицање смртне казне, или, по
традицији, додајући препоруку за помиловање својим пресудама.
С друге стране, поворка која је испраћала осуђеног од затвора ЊуБритански историчар, Едвард П. Томсон, сматрао је да је Валтамски закон заправо лош примјер примјене закона за потребе промовисања имовинских интереса виговских гувернера на штету супротне стране. По Томсону, био је то „лош
закон, који су донијели лоши законодавци, а широко тумачиле лоше судије.“
Op.cit.: Edward Palmer Thompson, Whigs and Hunters: The Origin of the Black Act,
Pantheon Books, London 1975, 267.
12
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гејт (Newgate) до губилишта у Тибурну (Tyburne), па и сам осуђени
често су претварали ритуал погубљења у карневалескни спектакл. Ирски књижевник Џонатан Свифт (Jonathan Swift, 1667-1745)
је веома увјерљиво дочарао ритуал погубљења у пјесми „Паметни Том Клинч на путу до вјешала“ (Clever Tom Clinch Going to be
Hanged, 1726-7). Лик Тома Клинча је поетски двојник разбојника
Тома Кокса (Tom Cox), који је остао упамћен по томе што је са кола,
која су га возила на губилиште, избацио и свештеника и џелата, не
желећи да се покаје.13
Може се, дакле, рећи да процес суђења и погубљења постаје
предмет учесталих културних активности, стварајући констелацију кривичних наратива, који су битно измијенили идеолошке токове у књижевној и правној историји. По ријечима Хала Гледфелдера „криминалитет и закон постају критичка лупа за посматрање
проблематичног односа појединца и друштва које више не налази
чврсто упориште у религији, већ у све доминантнијој идеологији
легалитета.“14
Наративи о стварним злочинцима и њиховој криминалној
прошлости изазвали су огромно интересовање ондашње читалачке и културне јавности, додатно потврђујући узајамну зависност
феномена криминалитета и књижевности. Посебно је владало интересовање за садржај двије публикације, „Записи свештеника Њугејта“ (Ordinary of Newgate’s Accounts) и „Пресуде кривичног суда
Олд Бејли“ (Old Bailey Session Papers). Ова веома популарна издања представљала су важан дио апарата друштвене контроле, настале с намјером превентивног дјеловања и одвраћања читалаца од
криминала. „Записи“ откривају кривичне биографије и посљедњу
вољу осуђених, настали из пера свештеника затвора Њугејт, док су
„Пресуде“ транскрипти кривичних суђења. Обје форме су с временом стекле богатство описа дајући читаоцима више детаља о
Jonathan Swift, „Clever Tom Clinch Going to be Hanged“, The Works of dr. Jonathan Swift, Vol VI, print. For G. Hamilton, J. Balfour, and L. Hunter, Edinbourgh
1757, 329.
14
Hal Gladfelder, Criminality and Narrative in Eighteenth-Century England: Beyond
the Law, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland 2001, 5.
13
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криминалним животима осуђеника него што је то било потребно у
дидактичке сврхе, што их је сврстало у категорију популарне књижевности.
Интересовање читалаца за криминалистичке наративе, развило је код новинара потребу за извјештавањем о врсти и степену
криминалитета у постојећем друштву. Заправо, криминалистичке
приче су чиниле важну компоненту за опстанак и популарност новина. Власник једне новинске агенције, Џон Еплби (John Applebee)
ангажовао је већ добро познатог новинара и писца, Данијела Дефоа (Daniel Defoe, 1660-1731), као криминалистичког репортера.
Дефоови извјештаји су најчешће били инспирисани разговорима
са криминалцима, укључујући и озлоглашеног бјегунца Џека Шепарда (Jack Sheppard, 1702-1724)15, који су му помогли да поближе
схвати modus operandi криминалца. Дефо се посебно истицао начином на који је балансирао између криминалистичког извјештавања
и књижевног стварања. Он свакако није био усамљени примјер у
погледу експериментисања новинарском и романескном формом
приповиједања криминалистичких пикантерија, али је био јединствен по начину на који је откривао и биљежио до тада непознате
појединости кривичних догађаја.16
Двадесетих година 18. вијека енглески роман, као наративна
форма, стварао је осјећај неповјерења код пуританског друштва,
које се на књижевност гледало као на стилски уобличену лаж. Тај
осјећај се додатно интензивирао склоношћу романописаца да се
у својим дјелима баве криминалним лицима и срединама. Заправо, правни проблем криминала битно је утицао на развој романа
и допринио обликовању књижевне историје. По мишљењу Ленарда Дејвиса (Lennard J. Davis), рани роман је, својим теоријским и
структурним претпоставкама, патио од синдрома двоструке улоге:
описујући криминогено понашање појединаца, индиректно је моOp.cit.: Richard Holmes ed., Daniel Defoe on Sheppard and Wild, Harper Perennial,
London, 2002.
16
Стјециште комерцијалних писаца, новинара буџаклија, другоразредних издавача и продаваца књига налазило се у улици Граб (Grub Street) у боемској четврти Лондона, која је важила за маргину лондонске новинарске и књижевне сцене.
15
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тивисао ниже класе на насиље и социјалне немире, али је и оштро
критиковао такво понашање, у корист очувања друштвене стабилности и мира.17 Међу најинтригантније криминалистичке романе
тога доба спада Дефоов „Мол Фландерс“ (Moll Flanders,1722). Написан у првом лицу, у форми исповијести, роман прати животну
странпутицу јунакиње Мол Фландерс, вишеструке повратнице, на
путу до новог помиловања. „Мол Фландерс“ се разликује од „Записа“ и других форми криминалистичке књижевности по комплексности приказа главне јунакиње. Покајничким гласом, искрено и
увјерљиво, Мол открива читаоцу појединости сопственог криминалног дјеловања. У контексту интертекстуалног односа права и
књижевности, лик Мол је књижевна реконструкција историјске
криминалне личности, Мол Кинг (Moll King). Мол Кинг је 1718.
године осуђена на смртну казну вјешањем због џепарења. Казна
је, међутим, замијењена депортацијом, након што се утврдило да
је у другом стању. Мол се илегално вратила из прогонства и убрзо наставила бавити старим занатом. Нашавши се на територији
дјеловања криминалца Џонатана Вајлда (Jonathan Wild), издана је
и поново осуђена на смрт, али и по други пут помилована. Иако
им приче нису идентичне, име, злочини и стратегије отпора против ауторитета закона, су идентични. У једном тренутку, описујући
фазе усвајања лоповског заната, Мол Фландерс каже: “захваљујући
овом савезништву постала сам окорјели лопов, и вјешта попут Мол
Сјецикесе (алузија на Мол Кинг).“18 Задовољство и понос због професионалног успјеха и „измицања правди“ у директној је колизији
са основним моралистичким дискурсом. Када описује своје дебитовање у криминалу, Мол прави директну алузију на ђавоље искушење, али она нуди и радикалније економско објашњење за своје
поступке: “Када сиромаштво притишће, душа пада у очајање због
неимаштине, шта тада учинити?“19Иако хришћанско објашњење
Op.cit.: Lennard J. Davis, Factual Fictions: The Origins of the English Novel,
Columbia University Press, New York 1983.
18
Daniel Defoe, Moll Flanders, Wordsworth Classics, Hertfordshire 1993, 266:”...by
the help of this confederate, I grew as impudent a thief, and as dextrous as ever Moll
Cutpurse was.“
19
Ibid.,254:”Poverty presses, the Soul is made desperate in distress, and what can be
done?”
17
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злочина као гријеха, засјењује стање оскудице, ипак се за Мол криминал исплати. Она чува украдени плијен и ствара приличан капитал, са којим жели отпочети нови живот. Дакле, као лопов, џепарош и проститутка, Мол учествује у новој потрошачкој економији,
опремљена јасним показатељима луксуза као што су свила, сатови
или перике. У овом фиктивном свијету, поручује Дефо, судски процес је нешто што треба, по сваку цијену, избјегавати. Иако успјешан криминалац повратник, Мол је избјегла смртну казну, у замјену за депортацију, као фаворизовану алтернативну казну у роману.
Законом формализована 1718. године, казна депортације осуђеног
у неку од британских колонија, за Дефоа представља нови почетак
за преступника.20 У прилог овој теорији иде и наративна судбина
Мол Фландерс, која постаје успјешна пословна жена легално ангажована у међународној трговини. Роман тиме промовише идеологију империјализма и нову казнену политику, истовремено одушевљавајући читаоца наводним „чарима“ злочина.
КЊИЖЕВНОСТ И НОВИ ТАЛАС КРИМИНАЛА
ЧЕТРДЕСЕТИХ ГОДИНА 18. ВИЈЕКА
Средином 18. вијека Енглеску је задесио нови талас узнемирености стањем криминалитета. Дубоко погођен ефектима криминала и казнене политике на социокултурне прилике, енглески
писац и теоретичар, Хенри Филдинг (Henry Fielding, 1707-1754),
који је као младић био свједок вјешања Џонатана Вајлда у Тибурну
1725. године, средином вијека почиње да се интензивније ангажује
на пољу стварања књижевног и правног дискурса заокупљеног феноменом криминала. На почетку књижевноправне каријере, Филдинг је више пажње посвећивао књижевном стваралаштву, али се
од доношења Закон о лиценцама (The Licence Act, 1737), којим се
политички условљавао позоришни репертоар, окренуо праву и адвокатури, што му је донијело и именовање за судију нижег суда
1749. године. Једнако вјешт у продукцији оба дискурса, Филдинг
Paula R. Backscheider, Moll Flanders: The Making of a Criminal Mind, Twayne
Publishers, 1990, 48-53.
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се јавно приклањао нормативноправној креативности, али је тајно
оштрио литерарно перо на критици класно условљене кривичноправне идеологије, у форми анонимних политичких сатира и есеја
који су објављивани у часопису „Чемпион“ (The Champion). Убрзо
је објавио и први роман „Џозеф Ендруз“ (Joseph Andrews, 1742),
као комични еп у прози, који представља покушај Филдинга да
кроз књижевну форму идејно подражава рад свог пријатеља сликара и теоретичара умјетности Виљема Хогарта (William Hogarth,
1697-1764). „Џозеф Ендруз“ прати искушења троје протагониста
Џозефа, Фени и пароха Адамса у борби против похлепе порезника,
немилосрдности свештенства и лукавости криминалаца. Као и у
претходним књижевним наративима и у „Џозефу Ендрузу“ злочин
служи као основна грађа за поругу глупости и сатиричан приказ
примјене класно условљеног „Крвавог законика“. До суђења долази само једном, и тада злочинац постаје тужилац, односно парох
Адамс бива оптужен за напад на Фениног силоватеља. Овај кривични поступак се, по традицији, највише ослања на индицијалне
доказе, прије свега, индиције по личности, што указује на класне
привилегије у кривичноправном систему: када се утврди да је парох Адамс угледан грађанин, суд га ослобађа оптужбе. На основи
неколико епизода које говоре о неуким и лакомим адвокатима и судијама, стиче се утисак да је Филдинг желио да осуди злоупотребу
Закона, прије него сам Закон.21 Он прави пародију на корумпирано
тужилаштво кроз монтирани судски поступак који покреће Лејди
Буби (Lady Booby) у жељи да екскомуницира Џозефа и Фени из
парохије. Наиме, унајмљени адвокат Скаут (Scout) износи лажну
оптужбу против Џозефа Ендруза да је „ножом одсјек’о грану са
љесковог дрвета, вриједности, како он вјерује, три половине пенија, или тако нешто.“22 Правописне грешке у писаном свједочењу
указују на лингвистичко и правно варварство адвоката Скаута, за
Alexander Welsh, Strong Representations: Narrative and Circumstantial Evidence
in England, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1992, 65.
22
Henry Fielding, Joseph Andrews, Dover Thrift Editions, Toronto 2001, 203:“he
’zede Joseph Andrews with a nife nife cut one hassel-twig, of the value, as he believes,
of 3 half-pence, or thereabouts.“
21
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кога је право првенствено инструмент моћи. Филдинг не претјерује у приказу окрутности „Крвавог законика“, који је предвиђао
смртну казну за онога ко одсијече грану са дрвета у туђем воћњаку.
Филдингова наративна техника нуди и веома интересантну
визију идеологије „писца као законодавца“. Наиме, по ријечима Виљема Емпсона (William Empson), аутор је у сталном премишљању шта би он учинио да се један од ликова нађе пред њим
на оптуженичкој клупи. Уколико би се утврдило да су нагони појединца безнадежно корумпирани, ни аутор не би заобишао формалноправне разлоге за изрицање смртне пресуде.23 На присутност мотива суђења у Филдинговoм другом роману „Том Џонс“ (Tom Jones,
1749), указује и историчар права, Александар Велш (Alexander
Welsh), истичући да Филдинг, као наратор, „разматра доказе“ у име
читаоца. Аутор узима у обзир не само посредне доказе/индиције
као што је исповијест наратора у првом лицу, већ и чињенице које
постоје независно од виђења појединца. Енглеско кривичнопроцесно законодавство је прихватило доказну вриједност посредних
доказа/индиција тек у 18. вијеку, о чему свједоче и Филдингови романи. Међутим, стиче се утисак да судијски нагон и комични нагон
аутора у „Том Џонсу“ нису у хармонији. Наиме, Том је отпадник
„рођен да виси“, али за сваки његов преступ аутор налази некакав
изговор. Другим ријечима, аутор ужива у његовим несташлуцима,
не осуђујући га, што, по мишљењу савремених критичара, битно
нарушава моралну вриједност романа.
Опус нормативноправних и литерарних дискурса настао након што је Филдинг именован за судију нижег суда 1749. године,
свједочи о битној идеолошкој трансформацији аутора. У прилог
томе говори Филдингова студија „Упутства великом вијећу“ (A
Charge Delivered to the Grand Jury,1749), написана језиком права,
који одликује безличност, неемотивност, једноличност и репетативност језичког изражавања. У уводном дијелу, у великом стилу, аутор истиче значај пороте/вијећа као темеља слободе, док је
William Empson, Using Biography, Harvard University Press, Cambridge 1984,
157.
23

20

Дијана Зрнић
УТИЦАЈ КЊИЖЕВНОСТИ НА РЕФОРМУ КРИВИЧНОГ...

перформативна умјетност за сваку осуду као „contra bono mores“.24
Измијењени тон и садржај Филдингових каснијих радова, који у
основи представљају судијско полемисање око феномена злочина,
изазвали су оштру осуду од стране тадашње критичке јавности,
али је то уједно био и показатељ нарастајућих разлика између права и књижевности.
Кулминација Филдинговог наративног лицемјерства огледа
се у двије расправе које се баве правдањем кривичног законодавства као инструмента за легитимисање власти у њеном праву на
кажњавање. Прва расправа „Истините околности случаја Базаверн
Пензела“ ( A True State of the Case of Basavern Penzel, 1749), представља апологију непопуларног „Закона против нарушавања јавног
реда“ (The Riot Act, 1714)25, настао, по ријечима аутора, с циљем заштите права и интереса грађана, а не ради постизања политичких
циљева куће Хановер. Базаверн Пензел је једини учесник у нередима којем је суђено за нарушавање јавног реда и мира и који је,
због тога, погубљен. Друга расправа „Истините околности случаја
Елизабет Кенинг“ (A Clear State of the Case of Elizabeth Canning,
1753), велича правичност кривичног законодавства, чија је примарна мисија заштита човјекових права, слобода и других његових
вриједности, како од напада и угрожавања од стране појединаца,
тако и од стране структура власти. Користећи случај Елизабет Кенинг, која је на суду изјавила да ју је отела група „Цигана“ и више
дана држала у притвору, док се некако није сама избавила, аутор
истиче кривичнопроцесну одговорност субјеката права, на путу до
изрицања смртне казне, не заборављајући да de morte hominis, nulla
H. Fielding, „A Charge Delivered to the Grand Jury“, in Arthur Murphy, ed., The
Works of Henry Fielding, esq., Vol. X, Nichols and Son, 1806, 153-179.
25
„Закон против нарушавања јавног реда“ донесен 1714. године (ступио на снагу
1. августа 1715. године), настао је као реакција на грађанске нереде и незадовољство које је владало у Енглеској двадесетих година 18. вијека. Одредбе овог
Закона пружале су могућност представницима локалних власти да, по властитој
процјени, прогласе свако окупљање групе од дванаест и више људи, незаконитим, и нареде разилажење. Op.cit. H.Fielding, „A True State of the Case of Bosavern
Penzel“, in Malvin R. Zirker, ed., An Enquiry into the Causes of the Late Increase of
Robbers and Related Writings, Oxford University Press, New York 2001, 31-61.
24
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est cunctatio longa. Након што је и сам указао на низ нејасноћа који
се појављују у изјави тужитељице, аутор је дошао до исте спознаје
као и судско вијеће, да се ради о лажном пријављивању кривичног
дјела, због чега је против Елизабет Кенинг суд изрекао кривичну
санкцију депортације.
Упркос изреченим сумњама у искреност и чистоту људске
природе, Филдинг дубоко вјерује у везу између божје и људске
правде, што потврђује и студија „Примјери уплитања провиђења у
откривање и санкционисање убиства“ (Examples of the Interposition
of Providence in the Detection and Punishment of Murder, 1752), гдје
аутор наводи низ примјера почев од библијских личности Каина
и Авеља до савремених случајева убиства. Овај рад је првенствено инспирисан забиљеженим растом почињених кривичних дјела
убиства, чија превенција и профилакса се, сматра аутор, заснива на
популаризацији расвијетљености злочина. Филдингов конкретан
допринос расправи о узроцима пораста криминалитета остварен
је кроз оглед „Испитивање узрока недавног пораста броја починилаца кривичног дјела разбојништва“ (An Enquiry into the Causes of
the Late Increase of Robbers, 1751). Овај рад, намијењен искључиво правничкој интелигенцији, без надахнуте романескне ширине
визије, анализира имовински криминал као феномен нижег сталежа. Међутим, савремени теоретичар права, Питер Кинг (Peter
King), доказаo je да је свака социјална група његовала одређене
стратегије присвајања. Тако су богати властодршци, на свој начин,
пљачкали државу, док су се трговци служили преварама, лажним
мјерним системима, стварном заблудом у погледу квантитета или
квалитета одређене робе, итд.26
Може се, дакле, рећи да Филдингов правни наратив побија
критичку идеологију коју промовишу његови романи. Трагајући
за узроцима појаве криминалитета, аутор терет одговорности приписује материјалним условима сиротиње и идеолошким тензијама
које су нарушавале стабилну хијерархију класних односа.27
Peter King, Crime, Justice and Discretion in England 1740-1820, Oxford University
Press, New York 2000, 6.
27
Hal Gladfelder, Criminality and Narrative in Eighteenth-Century England: Beyond
the Law, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland 2001, XII.
26
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ПРАВО И ДОБА РАЗУМА
Реакције правне и критичке јавности на посљедице примјене „Крвавог законика“ биле су двосмјерне: једни су величали енглески правни систем и владавину права, док су други осуђивали
корумпираност и незнање адвоката и чиновника. Захваљујући стеченој позицији, Филдинг је имао идеалну прилику да створи синергију опречног мишљења јавности, али је активна улога аутора у
правосудном систему угушила слободоумну критику. Књижевици
који нису имали додирне тачке са правом дубоко су били погођени опортунизмом, формализмом и самољубљем практичара права.
Фрустрација јавности постала је стални предмет књижевног израза, о чему свједочи и тужбалица „Процес“ (The Law-Suit, 1738),
у којој анонимни пјесник проговара о поткупљивости заштитника правде.28 Чињеница да су званичници на свим нивоима власти
наплаћивали своје услуге додатно је створило незадовољство код
грађана. Чак је и сам Филдинг сматран „поткупљивим судијом“.
Овакво стање битно је допринијело опадању угледа институцијама
у којима се стицало правно образовање (Inns of Court). Све више се
подстицао механички приступ праву на штету озбиљне интелектуалне припреме за практични рад. Торијевски филозоф и историчар,
Лорд Болингбрук (Henry St John, 1st Viscount Bolingbroke, 16781751) често је указивао на посљедице опадања правничке културе
истичући да „су некада правници били оратори, филозофи и историчари, али таквих више нема и неће их бити, све док се искрена
амбиција или жеља за славом не уздигне изнад похлепе, а правници истински не пожеле да се баве правничком професијом...“.29 Он
позива правнике да изучавају право као рационалну и систематичну науку, заједно са филозофијом и историјом, како би проникли
до апстрактних извора права и сагледали све добре и лоше стране
Op.cit.: David Lemmings, Professors of the Law: Barristers and English Legal
Culture in the Eighteen Century, Oxford University Press, New York 2003, 1.
29
Henry St John, Lord Viscount Bolingbroke, Letters on the Study and Use of History,
print. for A. Millar, London 1752, 150.
28
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енглеског правног система. Бавећи се узроцима слабљења везе између права, књижевности и других културних дискурса, савремени историчар Дејвид Лемингс (David Lemmings) се позива управо
на Болингбрукове ставове, за које тврди да представљају критику
традиционализма common law-a и жељу просвјетитеља да доведу
Волтера и Монтескјеа у Inns of Court.30
Напуштајући универзитет како би се почео бавити правом у
Лондону, Виљем Блекстон (William Blackstone, 1723-1780) је написао пјесму „Опроштај правника од своје музе“ (The Lawyer’s
Farewell to His Muse,1746). У пјесми аутор говори о неумитном
отуђењу права од књижевности, о растанку са музом Умјетности,
али и новом сусрету са музом Правде, којој се млади приправник
искрено радује. Заправо, ови стихови говоре о праву као предмету достојном поезије, и књижевности као музи која ће оплеменити пјесников правнички живот. Блекстоново канонско дјело „Коментари закона Енглеске“ (Commentaries on the Laws of England,
1765-9), написано у четири тома, сматра се класиком правног образовања, које и данас чини саставни дио обавезне правне литературе. Трагајући за темељним принципима права, Блекстон призива класике природноправне мисли невјероватном реторичком
вјештином и интелектуалном амбицијом. Иако традиционалиста,
Блекстон не гледа благонаклоно на суровост Кривичног закона. У
уводном дијелу четвртог тома, он осуђује законодавчево прибјегавање смртној казни за тривијалне преступе, истичући да „примјена
универзалног правног лијека (ultimum supplicium) на сваки облик
кривичног дјела, говори о законодавном „надриљекарству“.31 Начин на који Блекстон разматра проблематику кажњавања, у много
чему подсјећа на његовог европског савременика Ћезара Бекарију
(Cezare Beccaria, 1738-1794), зачетника класичне школе кривичног
права. У студији „О злочину и казни“ (On Crimes and Punishments,
David Lemmings, Professors of the Law:Barristers and English Legal Culture in
the Eighteen Century, Oxford University Press, New York 2003, 21.
31
Ian A. Bell, Literature and Crime in Augustan England, Routledge, London 1991,
6-12; William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, vol. 4, William
Maxwell & Son, London 1869, 1-14.
30
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1764) Бекарија је истакао да казне морају бити корисне, како би
се починилац одвратио од злочина; сразмјерне, тежина кривичног
дјела треба да буде у сразмјери са изреченом казном, и безусловно
примјењиве, неизбјежност казне је најсигурнији начин превенције
злочина, што чини основ ауторове рационалне теорије кажњавања.32
Да је интеграција права, књижевности и разума коју је у
својим интелектуалним радовима промовисао Виљем Блекстон,
постала општеприхваћени постулат енглеских правника 18. вијека, додатно потврђује енглески правник и учењак Едвард Вајн
(Edward Wynne, 1734-1784) чије дјело „Еуномус или дијалози о
праву и уставу Енглеске“ (Eunomus, or Dialogues Concerning the
Law and Constitution of England, 1768) представља расправу између
Поликритеса и Еуномуса о томе да ли амбициозни правник треба да одустане од читања неправничке литературе. Кроз разговор
са учитељем Еуномусом, Поликритес користи познате термине из
Блекстонове пјесме, изјављујући да је „он сада обавезан да напусти очаравајућа попришта маште и замијени их досадним замршеним стазама права“.33 Еуномус ово побија, али не може да се не
сложи са чињеницом да „правници који су једном угледали слово
Устава или закона могу само о томе да говоре“.34
ПРАВИ ДИСКУРС И КУЛТУРНА ОДГОВОРНОСТ ПИСЦА
Како је књижевна економија помјерала своје тежиште са покровитељске на тржишно оријентисану продукцију, тако се у јавној сфери појављују личности које се једнако успјешно остварују
у више научно-умјетничких области. Међу њима се посебно истицао енглески писац и књижевни критичар Семјуел Џонсон, који
Cezare Beccaria, On Crimes and Punishments, trans. by David Young, Hackett Pub.
Co., Indianapolis, 1986, 5-23; упор.: Иванка Марковић, Основи криминологије,
Правни факултет, Бања Лука 2007.
33
Edward Wynne, Eunomus:Dialogues Concerning the Law and Constitution of England, Vol. 1, print. for Benjamin White and Son, Horace’s Head, London 1785, 4.
34
Ibid., 5.
32
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је објављивао поезију и књижевну критику, уређивао часописе
„Ремблер“ (The Rambler), и „Ајдлер“ (The Idler), припремао говоре и чланке за учеснике у правним и политичким расправама, и
сам активно учествовао у правним контроверзама. Вјештина правне аргументације Џонсона је препоручила многим правницима и
адвокатима с којима је често улазио у интелектуалне расправе, и
излазио као далеко надмоћнији саговорник. Желећи да укаже на
културну одговорност писца, Џонсон је развио аналогију књижевности са правним дискурсом. У „Плану за израду рјечника енглеског језика“ (Plan of an English Dictionary, 1747), аутор је понудио
јуристички приступ за реализацију плана: „С обзиром да правила
стила, по узору на она правна, проистичу из често поновљених
одлука, узећу изјаве обје стране, а потом покушати утврдити и
формулисати обичајна правила, која толико дуго посједују, било
по праву или узурпацији, суверенитет над ријечима.“35 Другим
ријечима, повлачећи паралелу између енглеског језика и обичајног
права, Џонсон тумачи улогу лексикографа као нормативну, док је
функција рјечника прескриптивна. Академска и интелектуална
заједница је препознала Џонсонов природни конзервативизам и
уважавање правне и лингвистичке традиције које је он вјешто и
зналачки интегрисао у текст првог савременог рјечника енглеског
језика, па му је, сасвим заслужено, додијелила звање почасног доктора правних наука.36
Писање је за Џонсона представљало друштвено корисну активност, допринос појединца општем добру и напретку грађанске заједнице. Међу пишчевим бројним пријатељима, највише
је било личности из правног живота, као што су Џејмс Бозвел
(James Boswell, 1740-1795), лордови Хардвик (Philip York, 1st Earl
Samuel Johnson, „A Plan of an English Dictionary“ in Arthur Murphy, ed., The
Works of Samuel Johnson , Great Turnstile, Lincoln’s-Inn-Fields, London 1801, 23.
36
Након неколико одбијених захтјева за додјелу академског звања мастера правних наука, 20. фебруара 1755. године, дан уочи објављивања „Рјечника енглеског језика“, Универзитет у Оксфорду одлучио је да додијели Семјуелу Џонсону
звање мастера правних наука, док му је, десет година касније, Тринити колеџ у
Даблину самоиницијативно додијелио почасну титулу доктора правних наука.
35
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of Harwicke, 1690-1764) и Менсфилд (William Murray, 1st Earl of
Mandsfield1705-1793), потом Роберт Чемберс (Sir Robert Chambers,
1737-1803) и Виљем Скот (William Scott, 1st Baron Stowell, 17451836), који су заједно са Оливером Голдсмитом, постали и чланови
Џонсоновог „Kњижевног клуба“. Овако разграната интелектуално-социјална мрежа пружала је могућност за вођење интердисциплинарних разговора при чему је долазило до размјене научне и
интелектуалне мисли. Џонсон је високо цијенио правнике и правну
вјештину. Сматрао је да су правници добри познаваоци практичног
живота, што је „људима од пера“ недостајало.
Иако традиционалиста по убјеђењу, Џонсон је на кривично
право гледао реформистички. Он је прихватао потребу да злочин
као феномен треба законски уредити и сразмјерно санкционисати,
не искључујући ни смртну казну као најстрожу кривичноправну
санкцију, али је сматрао да је пенолошки концепт који лежи у основи „Крвавог законика“ потпуно погрешан, што је исцрпно образложио у есеју о смртној казни, објављеном у „Ремблеру“ 20. априла 1751. године. У овом есеју Џонсон даје психолошки прецизно
тумачење мотивисаности законодавца за прописивање смртне
казне. Он при томе критикује начин на који је свеопшта примјена смртне казне суспендовала сваки покушај степеновања тежине
кривичног дјела. Умјесто сангвинарне правде, Џонсон предлаже
„растерећење закона, рационалност и сразмјерност казне тежини
кривичног дјела.“37Есеј има и визионарско дејство најављујући
нови модел кажњавања који ће крајем 18. вијека увелико потиснути и замијенити дотадашњу казнену политику јавне егзекуције. О
томе Џонсон, између осталог, каже: “Ако су они, које је мудрост
нашег закона осудила на смрт, затечени у извршењу кривичног
дјела крађе, могли би се правилном дисциплином и корисним радом ослободити стечених лоших навика, одупријети се изазову почињења новог злочина, тако што ће вријеме провести у кајању и
репарацији...“38
Samuel Johnson, „On the Death Penalty“, The Rambler, no. 114, 20 April 1751
London, 216.
38
Ibid., 217.
37
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Осим кроз полемичке студије, Џонсон је и активно промовисао своје ставове о суровости Кривичног закона, тако што се
лично ангажовао у кривичним случајевима гдје је постојала опасност од изрицања најстроже санкције. Тако је 1769. године свједочио на суду у корист пријатеља Џозефа Баретија (alias Giuseppe
Marc’Antonio Baretti, 1719-1789), којем је суђено за убиство. Барети је био писац-емигрант, оптужен да је другом нанио тешку тјелесну повреду опасну по живот у току уличне препирке, од чијих
посљедица је жртва напада преминула. Барети је у своју одбрану
изјавио да се осјећао физички угроженим и да је реаговао из страха и збуњености, јер „човјек мојих година и начина живота не би
само тако оставио перо и упустио се у непримјерени физички обрачун“.39 Кључни доказ одбране представљале су изјаве свједока
о личности оптуженог. Тако је Џонсон изјавио да је Баретија познавао као „ученог човјека, мирољубивог, могло би се рећи, чак и
плашљивог.“40 Иако се међу крунским свједоцима налазило доста
књижевника и умјетника, ипак су стварни носиоци културне моћи
били представници аристократије. Наиме, друштвени и класни положај свједока и оптуженог били су за судије тога доба најважније
мјерило степена кривице. Тако је захваљујући угледном положају
и ангажовању културних, правних и политичких личности, Барети
био ослобођен оптужбе. У другом случају који се одиграо 1777.
године оптужен је за фалсификовање и превару и осуђен на казну смрти познати свештеник, др Виљем Дод (William Dodd, 17291777). Суд је утврдио да је др Дод фалсификовао потпис лордa
Честерфилда како би прибавио противправну имовинску корист у
вриједности од ₤4,300.41 Џонсон је вјеровао да овај облик кривичног дјела не заслужује најстрожу санкцију, па је повео кампању за
преиначење смртне казне. Петицијом је прикупљено 23 000 потGiuseppe Marco Antonio Baretti, Samuel Johnson et al., A Constellation of Genius:
Being a Full Account of the trial of Joseph Baretti for the Murder of Evan Morgan,
Yale University Press, New Haven 1958, 18.
40
Ibid., 16.
41
За више детаља о случају др Дода, вид.: www.oldbaileyonline.org, [посљедњи
пут посјећен 24.10.2012.]
39
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писа и достављено надлежним органима, али без успјеха. Иако су
неки историчари ову кампању оцијенили као појаву новог таласа
осјећајности, савремени теоретичар и историчар права В.А.Ц . Гатрел (V.A.C. Gatrell), примијетио је да се та иста саосјећајност није
односила на дјечака Џозефа Хариса (Joseph Harris) који је објешен
када и др Дод. Овај 15-годишњи дјечак је оптужен за џепарење
путника поштанске кочије, приликом чега је стекао противправну
имовинску корист у вриједности од 2 полугвинеје и неколико шилинга. Међутим, ни његова младост ни минорна вриједност украденог новца нису изазвали саосјећање код пролазника приликом
погубљења. Наизглед универзална, осјећајност је у великој мјери
зависила од селективног класног виђења.42
Џонсонов кључни књижевни допринос правној идеологији
огледао се у помоћи пријатељу правнику и професору енглеског
права, лорду Роберту Чемберсу, да припреми серију предавања
о енглеском праву на Универзитету у Оксфорду. Чемберс је био
Блекстонов насљедник на правној катедри, али је споро писао и, из
страха од поређења са својим славним претходником, није могао
да припреми уговорена предавања без Џонсонове помоћи. Њихова
сарадња која је трајала од 1764 до 1770. године остала је тајна све
до почетка 20. вијека. Џонсонов утицај на предавања осјећа се већ
у уводној дефиницији права, „било која врста правила или прописа
којом се усмјеравају радње“, што представља проширену дефиницију појма права из „Рјечника“.43 Tешко је направити дистинкцију
између Џонсонових и Чемберсових прилога, али се вјерује да је
Џонсон аутор текстова који су више филозофски, а мање стручни.
Други дио „Предавања“ бави се кривичним правом, и након што
аутор укаже на појаву увођења кривичноправне санкције из личне
освете као аспекта цивилизацијског процеса, он даје општу слиV.A.C.Gatrell, The Hanging Tree:Execution and the English People, 1770-1868,
Oxford University Press, New York 1994, 294.
43
Sir Robert Chambers, A Course of Lectures on the English Law, vol. I, University
of Wisconsin Press, 1986, 84: „Law is any kind of rule or canon whereby actions are
directed“; Samuel Johnson, Johnson’s Dictionary, Charles J. Hendee, Boston, 1836,
198:“Law – a rule of action; a decree, edict or statute; a judicial process.“
42
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ку стања у Енглеској 18. вијека као стабилну захваљујући правној
заштити и уређеном друштву.44 Упркос дужем боравку у Лондону,
Џонсон у „Предавањима“ не даје објашњење пораста криминалитета усљед строге примјене „Крвавог законика“. Након историјског
прегледа појма казне, остатак „Предавања“ описује тадашње кривичноправно и кривичнопроцесно законодавство помирљивим,
прије него ли осуђујућим тоном. Може се закључити да блиска сарадња писца и правника није изазвала критички приступ кривичној јуриспруденцији.
РОМАНТИЗАМ И НОВИ ЗАТВОР
У другој половини 18. вијека наступиле су значајне идеолошке промјене у социокултурној сфери. Као одговор на сурову правду
и хладни рационализам неокласичног доба, све већа је потреба за
наглашавањем емоција и осјећања. Због своје прозне форме, роман
је постао кључна књижевна врста за ширење култа осјећајности.
Увлачећи протагонисте у бројне авантуре и незгоде писац-приповједач упознаје читаоца не само са материјалном стварношћу
већ, прије свега, са психолошким и емотивним стањима људског
духа. У сентименталном роману, главни лик је најчешће млада
жена – жртва обљубе, о чијим невољама и стратегијама отпора,
читалац сазнаје кроз детаљне описе ликова и догађаја. Оваква
емотивна подлога није случајна, већ настаје из увјерења да саосјећајност може у читаоцу побудити и моралну одговорност. Култ
основне претпоставке о доброти људи оспоравао је хришћанску
традицију првобитног гријеха, који је чинио основ кривичног права. Ова прогресивна моралност била је веома важна за приказ сексуалних деликата и злоупотребу моћи, али није се лако преносила
са књижевне на правну сферу. У епистоларном роману „Клариса“
(Clarissa,1748) Семјуела Ричардсона (Samuel Richardson, 16891761) силовање главне јунакиње Кларисе представља шокантну
кулминацију силоватељеве жеље за доминацијом. Читаочево суо44

Ibid., 313.

30

Дијана Зрнић
УТИЦАЈ КЊИЖЕВНОСТИ НА РЕФОРМУ КРИВИЧНОГ...

сјећање са јунакињом и осуда њеног нападача није награђено кривичним санкционисањем починиоца, јер Клариса не вјерује у правду закона,“Радије ћу поднијети свако зло (осим трпљења истог
злочина), него се појавити јавно на суду да задовољим правду.“45
Оваквим ставом јунакиње, Ричардсон жели да укаже на неспособност закона да праведно заступа женино искуство силовања.
Историјска потврда ауторовог виђења односа кривичног законодавства према жени као жртви злочина, услиједила је 1768. године ослобађањем лорда Балтимора у случају невјероватно сличним
Кларисином.46
Друга књижевна манифестација културног помјерања материјализована је у готској романтици. Женски писци, као што
је Ен Редклиф (Ann Radcliff,1764-1823), користили су држање јунакиње у кућном притвору од стране злог старатеља, као стереотип
у готским причама, с циљем да код читаоца изазову саосјећање
према жртви. Наглашени осјећај емпатије према ликовима у сентименталној књижевности био је политички мотивисан, инспирисан
причама о насиљу над потлаченим слојем друштва од стране припадника културно или родно надмоћније класе. Овакав културни
феномен пружао је плодно тло за позитивну реакцију на критику
апсолутистичког правосуђа, на што су указивали француски филозофи–енциклопедисти, Монтескје, Волтер и Русо, позивајући на
радикалну реформу кривичног права. Романтизам се, дакле, јавља
као радикална алтернатива владавини страха коју је у Француској
симболизовала Бастиља, а у Енглеској „дрво за вјешање“. У овако
измијењеној културној клими, јача и критика „Крвавог законика“, а
казнена политика доживљава корјениту трансформацију. О кризу и
реформи кривичноправног система говорио је и писао француски
филозоф, Мишел Фуко (Michael Foucault, 1926-1984), указујући на
незаустављивост историјских промјена у сфери казнене политике
које су се манифестовале кроз „нестајање спектакуларног физичSamuel Richardson, The History of Clarissa Harlowe,vol. VI, print. For J.L. Legrand, Basil 1792, 242.
46
Andrew Knapp & William Baldwin, The Newgate Calendar, vol. 2, J.Robins and
Co., London 1825, 385.
45
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ког кажњавања, у корист затворске казне и рехабилитације криминалца кроз принудни рад, изолацију и надзор.“47
Чак је и велики заступник старог режима, Хенри Филдинг, дао
свој допринос, предлажући укидање скаредне процесије од затвора Њугејт до губилишта у Тибурну, у замјену за радионицу у којој
би се сегрегирали сиромашни од кривичних затвореника.48 Сличне
идеје су се нашле и у сентименталним романима Оливера Годсмита. Као члан Џонсоновог „Књижевног клуба“, Голдсмит је писао
о свакој могућој теми, али се од 1760. посебно заинтересовао за
истраживање злоупотребе и арбитрарности феудалног правосуђа.
Роман „Викар од Вејкфилда“ (The Vicar of Wakefield,1761-1762) говори о јунаку-наратору који је у затвору због дугова. У XXVII поглављу Голдсмит уводи расправу о казнама која није у складу са
дотада суптилним тоном приповиједања. Његова критика „Крвавог
законика“ и понуђена алтернатива „реформе непопуларног кривичног законодавства, кроз промоцију радне ангажованости и образовања у затворима“49 почива на идејама Џонсона и Бекарије.
Затворска алтернатива није лако прихваћена. Физички услови и финансијскe прилике постојећих затвора слабили су идеализам реформатора. Средином 1770-тих, Џон Хауард (John Howard,
1726-1790), шериф од Бедфордшира, обишао је све затворе у Енглеској и Ирској, као и многе у Европи, биљежећи услове у којима
су се налазили затвореници. Његов извјештај „Стање у затворима“
(The State of the Prisons, 1777) садржи статистику, опис смјештаја,
организацију и правила рада и кратак историјат сваке установе.
Извјештај је настао као резултат бриге аутора за добробит затвореника. У уводном дијелу извјештаја Хауард одбацује декламаторски
говор у замјену за једноставан стил, попут цитираног неименоваMichael Foucault, Discipline and Punish:The Birth of the Prison, Knopf Doubleday
Publishing Group, New York 1979, 16.
48
Henry Fielding, A Proposal for Making an Effectual Provision for the Poor, print.
for A. Millar, London 1753.
49
Oliver Goldsmith, „The Vicar of Wakefield“,in The Novels of Sterne, Goldsmith,
dr Johnson, Mackenzie, Horace Walpole and Clara Reeve, Hurst, Robisnon and Co.,
London 1823, 314.
47
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ног „славног“ аутора (ради се о Џонсону): “У затвору, страх од погледа јавности је изгубљен, а исцрпљена је и моћ закона.“50 Хауардова писања о затворским условима у земљи и иностранству била
су веома запажена у реформаторским круговима, који су покренули кампању за усвајање новог Закона о затворима (The Penitentiary
Act, 1779), који у систему казни предвиђа казнено-поправни завод
као основну казну. Под „оком јавности“ Хауард је подразумијевао
надзор над затвореницима, али је стварна примјена моћи надзора
у новим затворима значила континуирано посматрање затвореника. Енглески правник Џереми Бентам (Jeremy Bentham, 1748-1832),
зачетник теорије о друштвеној корисности затвора, у студији „Теорија казне“ (The Rationale of Punishment, 1830) предлаже стални
надзор као кључ дјелотворности реформисане затворске казне.
То се јасно очитује и у називу новог модела затвора који Бентам
предлаже у есеју, „Паноптикон или казнена установа“ (Panopticon:
Penitentiary House, 1791). Према Бентамовој замисли, централни
торањ унутар кружне зграде омогућавао је визуелни контакт стражара са сваком ћелијом, а да при томе сами нису били виђени.51
Иако овај тип затвора никада није изграђен, принцип контролисаног понашања кроз стални надзор и дисциплину утицао је не само
на изглед и управљање затворима, него и на друге институције,
радионице, болнице, школе и фабрике.
У књижевности 1790-тих година, затвор и затвореници се
појављују као кључне фигуре, али се писци ове генерације не
сматрају пропонентима Бентамовог плана. За њих затвори и даље
остају попришта тираније, а велича се политички затвореник, који
позива на револуцију за слободу појединца као апсолутно и неотуђиво право човјека.

John Howard, The State of the Prisons in England and Wales, ed. by William James
Forsythe, Routledge, London, 2000, 24.; Samuel Johnson, „Cruelty Shown to Debtors
in Prison“, The Idler, no. 38, 6 January 1759.
51
Jeremy Bentham, The Panopticon Writings, ed. Miran Božović, Verso Books, London 1995.
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ЗАКЉУЧАК
Енглеска 18. вијека је била земља социо-културне контрадикторности. С једне стране, увучена у историјски вртлог интелектуалног позитивизма, енглеска интелектуална елита предвођена Александром Поупом, Данијелом Дефоом, Хенри Филдингом, Семјуелом Џонсоном и другим прогресивним мислиоцима, истицала је
моћ разума и природног права на путу до спознаје истине и ауторитативног система моралних вриједности и знања. С друге стране, био је то свијет сумњиве традиције, огрезао у злочин, болести
и сиромаштво, гдје је живот био јефтин, а друмска разбојништва,
силовања и убиства друштвена свакодневица. Несразмјерност злочина и казне стварају стални осјећај несигурности, што доприноси
стању необузданог безакоња и неправде. Главни кривац за нездраве прилике у тадашњем друштву и за пораст криминалитета био је
сам законодавац, те је реформа кривичног законодавства била једини прави пут за отклањање тих порока. Криминалистички наратив постаје главно оружје за критику класно условљене правде, и
поновно успостављање хармоније у хијерархију друштвених односа. Међутим, књижевно-правно реформистичко дјеловање ерудита
појединаца, било је неодрживо без подршке правних институција и
грађанског друштва у цјелини. Тако су доминантно мушке конлаве
правног образовања, као што су Inns of Court, и књижевни клубови, постали утицајни форуми за прогресивни активизам књижевности и права у потрази за друштвеном правдом.
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Dijana Zrnić LL.M52
EFFECTS OF LITERATURE ON THE REFORM OF
CRIMINAL LEGISLATION IN 18TH CENTURY ENGLAND
Summary
Criminal justice system in 18th century England was based on
the mediaeval system of regulating personal relations by decentralised
class-oriented judiciary. Unfavourable market and economic situation
influenced the increase in property crimes, sanctioned by unjustly cruel
penalty laws. Literary narrative became a basic mechanism of criticising
class-oriented justice, and of reforming lame criminal legislation. Such
literary-legal dialogue, in the spirit of reformism, was possible only if
supported by legal institutions and civil society as a whole.
Key words: criminal legislation, criminality, discourse, sanction,
literature, law
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ПРAВНИ OКВИРИ ЗAJEДНИЧКE ТРГOВИНСКE
ПOЛИТИКE EВРOПСКE УНИJE У СВJEТСКOJ
ТРГOВИНСКOJ OРГAНИЗAЦИJИ
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Aпстрaкт: Зajeдничкa тргoвинскa пoлитикa Eврoпскe униje
нe мoжe сe пoтпунo рaзумjeти укoликo сe нe узмe у oбзир њeн
oднoс сa Свjeтскoм тргoвинскoм oргaнизaциjoм. Нaрoчит знaчaj
у тoм прaвцу имa систeм рeшaвaњa спoрoвa, jeр сe вeлики брoj
спoрoвa EУ сa рaзвиjeним зeмљaмa рeшaвa у тoм прaвнoм oквиру.
Taкoђe Свjeтскa тргoвинскa oргaнизaциje je и фoрум нa кoмe сe
рeшaвajу брojнa питaњa свjeтскe тргoвинe путeм прeгoвoрa.
Пoсeбну вaжнoст имaли су прeгoвoри у вeзи пoљoприврeдe и
питaњe субвeнциja.
Нa сaмoj Уругвajскoj рунди прeгoвoрa кaдa сe ствaрaлa
СTO, зajeдничкa тргoвинскa пoлитикa EУ и субвeнциje игрaлe су
знaчajну улoгу. To je нaрoчитo билo вaжнo зa EУ, jeр je нajдирeктниje
утицaлo нa њeну зajeдничку пoљoприврeдну пoлитику. Пoврaтнo,
биo je видљив утицaj и нa буџeтскe прихoдe.
Нaдaљe сe нaмeтaлo питaњe o нeoпхoднoсти ствaрaњa пoгoднe
пoзициje зa EУ у прeгoвoримa у oквиру СTO. При тoмe сe мoрaлo
вoдити рaчунa o бaзичним принципимa нa кojимa пoчивa СTO
oд знaчaja зa зajeдничку тргoвинску пoлитику EУ иaкo oни нису
eксплицитнo нaбрojaни у Спoрaзуму o СTO. Meђутим, пojeдини oд
њих сe мoгу утврдити нa oснoву прeaмбулe и спoрaзумa.
Кључнe риjeчи: нeдискриминaциja, либeрaлизaциja тргoвинe,
трaнспaрeнтнoст, прeaмбулa, спoрaзум, субвeнциja, уругвajскa
рундa, буџeтски прихoди, зajeдничкa пoљoприврeднa пoлитикa,
зajeдничкa тргoвинскa пoлитикa, прeгoвoри.
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УВOД
Нaприjeд смo истaкли дa нe пoстojи листa бaзичних
принципa нa кojимa функциoнишe СTO. Meђутим, oни прoизилaзe
из Прeaмбулe и прaвилa из Спoрaзумa зaкључeних у њeнoм
oквиру. Aпoстрoфирaмo чeтири зa кoja нaм сe чини дa су врлo
вaжни зa нaшa рaзмaтрaњa и тo: 1) либeрaлизaциja тргoвинe, 2)
нeдискриминaциja, 3) прoмoциja фeр мeђунaрoднe тргoвинe и 4)
трaнспaрeнтнoст прaвилa o мeђунaрoднoj тргoвини.
1. Либeрaлизaциja тргoвинe
Eкспaнзиja тргoвинe рoбoм и услугaмa трeбaлo би дa дoвeдe дo пoрaстa живoтнoг стaндaрдa. Смaтрaлo сe нa пoчeтку дa
би сe тo мoглo пoстићи пoсрeдствoм рeципрoчних спoрaзумa o
смaњeњу знaтнoг диjeлa цaринских тaрифa и других бaриjeрa
слoбoднoj тргoвини. Нaвeдeнo узeтo сaмo зa сeбe мoглo би дa
знaчи нeoгрaничeн рaст свjeтскe тргoвинe aли би сe пo прирoди
ствaри мoрaлo вoдити рaчунa o oдрживoм рaзвojу oднoснo o
зaштити чoвjeкoвe oкoлинe. Oсим тoгa нeoпхoднo je дa рaзвиjeнe
држaвe улaжу нaпoрe кaкo би сe aктивнo укључилe у дaљи рaзвoj
мeђунaрoднe тргoвинe.1
Прeaмбулa Спoрaзумa o ствaрaњу СTO сaдржaлa je jaснo
изрaжeну нaмjeру дa сe смaњe бaриjeрe у мeђунaрoднoj тргoвини.
Нajприje сe кoристилa мeтoдa oдрeђивaњa бaриjeрa кoje су
дoзвoљeнe aли сa тeндeнциjoм дa сe и oнe oгрaничe или смaњe
пoсрeдствoм прeгoвoрa. У суштини пoстojaлa су двa нajвaжниja
инструмeнтa сa кojимa су држaвe спрeчaвaлe слoбoдну тргoвину.
To су квoтe и тaрифe.

Види пoтпуниje у књизи прoф. др Пoпoвић Г, Eкoнoмиja Eврoпскe униje, 2009
стр, 24-26.
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Прeмa прaвилимa СTO упoтрeбa тaрифa и квoтa je врлo
рeстриктивнa. Oсим тoгa видљивa je тeндeнциja дa сe oнe знaтнo
смaњe.2
Прeмa oдрeдбaмa ГАТТ-а држaвe су oбaвeзaнe дa утврдe
мaксимум зa спeцифичнe прoизвoдe. To укaзуje дa пoстojи
тeндeнциja дa сe снижaвajу бaриjeрe зa спeцифичнe прoизвoдe.
У oквиру ГАТТ-а билo je сeдaм рунди прeгoвoрa нa кojимa су сe
мaхoм смaњивaлe цaринскe тaрифe. У висoкo индустриjaлизoвaним
зeмљaмa тaрифe су пaлe сa 40% нa мaњe oд 5%. Принципиjeлнo
je тo смaњeњe пoчивaлo нa нeкoj врсти рeципрoцитeтa. Пojeдинe
држaвe су прeдлaгaлe свoje мoдeлe смaњeњa. Нaкoн тoгa би сe пo
прaвилу дoстигao нивo смaњeњa прихвaтљив зa свe. Meђутим и
пoрeд тoгa држaвaмa сe oстaвљa мoгућнoст дa прихвaтe или нe
дoстигнути нивo у прeгoвoримa. Пojeдинe држaвe пo прaвилу
рaзличитo угoвaрajу тaрифe зa спeцифичнe прoизвoдe тaкo дa нeмa
пoсeбних тaрифa и дaжбинa ГАТТ-а зa њих.
Пoвeћaњe тргoвинe зajeднo сa Спoрaзумoм o нижим стoпaмa
тaрифa билa би кoмпeнзaциja зa брojнe држaвe извoзницe.
Супрoтнo тoмe ГATT je сaдржao прaвилa o зaштити извjeснe
цртe интeгритeтa тих oгрaничeњa пoсрeдствoм зaбрaнe тaрифa.
Примjeрa рaди пoстojи пoсeбaн спoрaзум пoсрeдствoм кojeгa
сe стaндaрдизуje прoцjeнa рoбa зa oпoрeзивaњe и прaвилa зa
oдрeђивaњe мaксимaлнoг изнoсa нaкнaдe зa цaринску инспeкциjу
и другe сличнe услугe.
У ГATT-у сe зaбрaњуje упoтрeбa квoтa и других зaбрaнa нa
увoз нaкoн цaрињeњa. У прaкси су сe oвaквe oдрeдбe примjeњивaлe
приличнo ширoкo.
Истoриja oднoсa у пoљoприврeди и тeкстилу пoкaзуje
дa сe нajвeћи њихoв диo oдвиjao вaн прaвилa ГАТТ-а. Нaкoн
успoстaвљaњa СTO oвe двиje oблaсти су сe пoврaтилe пoд рeжим
прaвилa ГАТТ-а из 1994.
Нajприje je у oквиру Спoрaзумa o пoљoприврeди СTO
нaлoжeнo дa сe нeцaринскe бaриjeрe пoдвeду пoд рeжим тaрифa
Види члaнoвe 34-37 Угoвoрa o функциoнисaњу Eврoпскe униje O. J. Ц 115 oд
09. 05. 2008.
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и дa сe у будућнoсти тaквe тaрифe нe упoтрeбљвajу. Oчeкивaлo сe
дa ћe сe тaрифe тoкoм врeмeнa умaњивaти бeз oбзирa штo су нa
пoчeтку билe oдрeђeнe приличнo висoкo.
У пoглeду субвeнциja пoстojaлa je oчиглeднa нaмjeрa дa
сe oнe oдржe кaдa je риjeч o мoгућнoсти пoвeћaњa прихoдa aли
нe дa сe дajу кaкo би сe дeфoрмисaли тргoвaчки тoкoви. Кaдa je
риjeч o извoзним субвeнциjaмa у спoрaзуму сe зaхтиjeвa њихoвo
уклaњaњe.3
Пa ипaк и пoрeд свeгa нaвeдeнoг прeгoвoри o Спoрaзуму o
пoљoприврeди били су вeoмa тeшки зa EУ.
Зajeдничкa пoљoприврeднa пoлитикa у EУ пoтичe joш из 1960
гoдинe и бaзирa сe нa брojним принципимa. Meђу њимa пoсeбнo
мjeстo je зaузимaлa нaмjeрa дa сe oствaри пoвлaшћeни пoлoжaj
зa прoизвoдe из Зajeдницe/Униje кaкo би сe дoстиглa пoтрeбнa
прoизвoдњa бaзичних пoљoприврeдних прoизвoдa. Нaстojaлo
сe пoсрeдствoм висoких циjeнa oдржaти пoвлaшћeни пoлoжaj
дoмaћих прoизвoђaчa. Врeмeнoм су oствaрeни брojни вишкoви
прoизвoдa кojи су oмoгућaвaли пoзитивнe билaнсe у знaчajнoм
диjeлу тргoвинских трaнсaкциja.
Упркoс тoмe ствaрaлo сe увjeрeњe дa je систeм висoких циjeнa
и субвeнциoнирaних извoзних пoслoвa вeoмa скуп и ниje гa мoгућe
рeфoрмисaти. Oсим тoгa прибjeгaвaлo сe извoзним субвeнциjaмa
нaрoчитo у прeкoмoрскoj тргoвини штo je у крajњeм дoвeлo дo
тeнзиja у тргoвини сa СAД. Приjeтилa je oпaснoст дa сe дoвeду у
питaњe врлo рaзвиjeни тргoвински oднoси oбa субjeктa.4
Примjeнa тргoвинских прeфeрeнциjaлa oд стрaнe EУ билa je
инкoмпaтибилнa сa Спoрaзумoм СTO o пoљoприврeди и мoрaлa сe
рeфoрмисaти приje свeгa у диjeлу кojи сe oднoси нa приступ рoбa
нa EУ тржиштe.
Види пoтпуниje o пojeдиним aспeктимa субвeнциjaмa у aгрoпoлитици уoпштe.
Lula da Silva, L. I, Time to Get Serious About Agricultural Subsidies, International
Herald Tribune, (www.iht.com/articles/2006/06/01/opinion.edula/php)
4
Фуснoтa: види пoтпуниje o прaвним кaрaктeристикa пojeдиних спoрoвa. Бaнaнa
рaт je приjeтиo дa oзбиљнo нaруши висoк нивo тргoвинскe сaрaдњe измeђу СAД
и EУ. O тoмe дeтaљниje oд Bahla R, THE Bananas War, in Mc George Law Review,
nom. 31 2000.
3
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Кaдa je риjeч o тeкстилу пoзнaтo je дa сe oд 1974. гoдинe
пoвeћaвa мeђунaрoднa тргoвинa измeђу рaзвиjeних зeмaљa и
зeмaљa у рaзвojу. Oнa сe бaзирaлa нa Спoрaзуму o тeкстилу. Прeмa
oдрeдбaмa тoг спoрaзумa њихoв oднoс сe тeмeљиo нa спeцифичним
квoтaмa зa тeкстил и oдjeћу дo кojих сe дoлaзилo путeм прeгoвoрa.
У oквиру Спoрaзумa o тeкстилу и oдjeћи зeмљe у рaзвojу су
инсистирaлe дa сe квoтe сa MФA уклoнe крoз чeтири фaзe зaкључнo
сa 2005. гoдинoм.
Кaдa je риjeч o тргoвини услугaмa вaљa нaглaсити дa сe
ГATT бaвиo услугaмa oд случaja дo случaja, jeр ниje билo мoгућe
oбухвaтити мaкaр дjeлимичнo случajeвe кojи би сe мoгли сврстaти
у тргoвину услугaмa. Нaрaвнo тo ниje билo мoгућe и из рaзлoгa
штo je тeхнoлoшки нaпрeдaк дoнoсиo свe вeћу слoжeнoст и свe
вeћу рaзнoврснoст услугa. Спoрaзум o СTO укључиo je Oпшти
спoрaзум o тргoвини услугaмa. (ГATС).
Oвaj Спoрaзум дeфинишe тргoвину услугaмa кao oбaвљaњe
услугa:
a) сa тeритoриje jeднe држaвe у другу
б) сa тeритoриje jeднe држaвe дo пoтрoшaчa у другoj држaви
члaници и
в) снaбдиjeвaњe oд стрaнe jeднe држaвe члaницe крoз
кoмeрциjaлну прeзeнтaциjу у другoj. Taквa пoстaвкa je сличнa кaдa
je риjeч o трeтмaну тргoвинe услугaмa у Eврoпскoj униjи.
Нa пoчeтку сe бaзичнa oбaвeзa из ГATС-a oднoсилa нa
oбeзбjeђивaњe клаузулe нajпoвлaшћeниje нaциje (MФA) сa мoгућнoшћу дa држaвe члaницe зaхтиjeвajу испуњeњe спeцифичних
oчeкивaњa у oвoj сфeри штo je мoглo бити прeдмeтoм прeгoвaрaњa
у нaрeднoм дeсeтoгoдишњeм пeриoду. У СTO сe њeним члaницaмa нaлaгaлo дa успoстaвe слoбoднo приступaњe тржишту спeцифичним прoизвoдимa.
У EУ сe oдржaвaлa извjeснa инeрциja нa oснoву кoje
су пojeдинe држaвe члaницe нaстojaлe дa у нeким сeктoримa
oдлoжe слoбoдaн приступ тргoвини спeцифичним услугaмa.
Taкo су нпр. Фрaнцузи избjeгaвaли дa либeрaлизиjу тргoвину
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услугaмa у aудиoвизуeлнoм сeктoру. При тoмe су сe пoзивaли
нa спeцифичнoсти присутнe у свojим културним, oбрaзoвним ,
сoциjaлним и здрaвствeним пoлитикaмa.5
2. Нeдискриминaциja
Други oпшти принцип нa oснoву кojeг je СTO нaстojaлa
дa oбeзбиjeди пoвeћaњe мeђунaрoднe тргoвинe и eкoнoмскo
блaгoстaњe je нeдискриминaциja. Eлиминисaњe oднoснo oдсуствo
дискриминaциje je билo прeдвиђeнo и у ГATT-у. У члaну jeдaн
прeдвиђeнa je клaузулa нajвeћeг пoвлaшћeњa кoja зaбрaњуje
дискриминaциjу стрaних држaвa и клaузулa нaциoнaлнoг трeтмaнa
кoja зaбрaњуje рaзлику у трeтмaну измeђу дoмaћих и стрaних
прoизвoдa.
Клaузулa нajвeћeг пoвлaшћeњa суштински je зaбрaњивaлa
дискриминaциjу бaзирaну нa пoриjeклу рoбe уз увaжaвaњe
цaринских прoписa, тaксa и унутрaшњих цjeнoвних прoписa.
Схoднo тoмe ниje сe мoглa примjeњивaти вeћa тaрифнa стoпa
нa рoбу кoja је пристизaлa у EУ из члaницa СTO. Пoрeд MФН
клaузулe примjeњуjу сe у ГATT-у и брojнa другa прaвилa прoтив
дискриминaциje.
Meђутим, пoстoje двa знaчajнa изузeткa. Први прeдвиђa
oдсуствo примjeнe зa случaj кaдa je риjeч o зoни слoбoднe тргoвинe
и други кaдa je риjeч o цaринскoj униjи.6
Aли ипaк нe прeдвиђa сe oтклaњaњe дaвaњa рaзличитoг или
прeфeрeнциjaлнoг стaтусa зa рoбу из зeмаљa у рaзвojу.
Пoстoje двa знaчajнa изузeткa кaдa je риjeч o клaузули
нaциoнaлнoг трeтмaнa. Дoзвoљaвa сe дискриминaциja кaдa je
риjeч o jaвним нaбaвкaмa зa пoлициjу и кaдa сe плaћajу субвeнциje
зa дoмaћe прoизвoђaчe.

5
6

Биjeлић П. Свeтскa тргoвинскa oргaнизaциja, Бeoгрaд 2002.
Види члан XXIV ГАТТ-а
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3. Прoмoциja пoштeнe фeр мeђунaрoднe тргoвинe
Спoрaзум o СTO сaдржи вишe прaвилa кojа сe бaвe питaњимa
пoштeнe фeр мeђунaрoднe тргoвинe. O тoмe свjeдoчи и TРИПС.
Кoмплeмeнтaрнo oвoм Спoрaзуму ГATT сaдржи низ прaвилa
кojа сe бaвe дaмпингoм и субвeнциjaмa o кojимa пoстoje и пoсeбни
спoрaзуми. Члaн VI oспoрaвa aли нe зaбрaњуje дaмпинг кojи сe
ствaрнo дeфинишe кao прoдaja рoбe зa извoз пo циjeнaмa нижим
oд oнe кoja сe плaћa нa дoмaћeм тржишту или je нижa oд oнe кoja
je пoтрeбнa дa би сe пoкрили трoшкoви њeнe прoизвoдњe.
Eврoпскa униja имa прaвилa кojим сe прeдвиђajу мjeрe зa
oтклaњaњe нeпoштeнe мeђунaрoднe тргoвинe. Oнe oбухвaтajу
aктивнoсти кoje oнeмoгућaвajу нaступaњe штeтe нaстaлe нa oснoву
нeфeр (нeпoштeнe) тргoвинскe прaксe у мeђунaрoднoj зajeдници
зa субjeктe из EУ.
Tу сe приje свeгa мисли мa aнтидaмпинг мjeрe кoje сe кoриснo
мoгу упoтриjeбити зa умaњaњe дaмпингa. Aнтидaмпиншкo прaвo
имa рeлaтивнo дугу истoриjу.7
Meђутим тeк нaкoн сeдaмдeсeтих гoдинa прoшлoг виjeкa oвo
прaвo сe учeстaлиje oднoснo eкстeнзивниje упoтрeбљaвa.
Eврoпскa Зajeдницa/Униja je прву Урeдбу o aнтидaпингу
усвojилa 1968 гoдинe. Сaдaшњa вeрзиja je oзнaчeнa кao 384/1996
aли je вишe путa дoпуњeнa aмaндмaнимa.8
Риjeч je o вeoмa кoмплeксним прoцeдурaмa и прaвилимa кoje
су рaдили спeциjaлизoвaни тимoви пo прaвилу у мaлим групaмa у
Брисeлу. Кључнa питaњa кaдa je риjeч o aнтидaмпинг мjeрaмa су
1) штo je тo нoрмaлнa вриjeднoст и 2) штo je тo eкспoртнa циjeнa.
У прaктичнoм смислу oстaje питaњe кaкo je тe oднoсe мeђу њимa
мoгућe упoрeђивaти?
Нajприje je Кaнaдa 1904 гoдинe успoстaвилa aнтидaмпишкo прaвo. Пoтoм су
Нoви Зeлaнд 1905, Aустрaлиja 1906, Уjeдињeнo Крaљeвствo 1921 и СAД тaкoђe
1921 гoдинe дoниjeли прoписe o aнтидaмпингу. Види пoтпуниje WTO Annual
Report 2000 p. 46-49.
8
Види текст Uredbe 384/96 od 22. decembra 1995. godine. u O. J. L. 56/ od 1. Marta
1996.
7
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Нoрмaлнa вријeднoст сe oзнaчaвa кao циjeнa кoja сe плaћa
пo рeдoвнoм тргoвинскoм курсу oд стрaнe нeзaвисних пoтрoшaчa
у зeмљи извoзa. У вeликoм брojу случajeвa дaмпинг сe oдрeђуje
дугaчиjим мeтoдaмa. У случаjeвимa кaдa нeмa тих прoизвoдa нa
дoмaћeм тржишту, кaдa сe нa дoмaћeм тржишту фoрмирajу циjeнe
кoje дoнoсe губитaк, кaдa рoбa пoтичe из нeтржишних извoрa и
кaдa сe циjeнe нa тржишту фoрмирajу другaчиje oд рeдoвнoг
тржишнoг мoдeлa фoрмирaњa.
Зa случaj oдсуствa aдeквaтних циjeнa нa дoмaћeм тржишту смaтрa сe нoрмaлнoм вријeднoшћу aкo су циjeнe мaњe oд 5%
eкспoртних циjeнa нa EУ тржишту. Aкo сe узмe дa сe мнoгoбрojнe
циjeнe рoбa фoрмирajу зa извoз oндa сe лoгичнo нaмeћe зaкључaк
дa сe у тaквим oкoлнoстимa фoрмирajу eкспoртнe циjeнe, упркoс
тoмe штo сe нe мoжe нoрмaлнa вриjeднoст фoрмирaти сaмo
пoмoћу пaрaмeтрa дoмaћeг тржиштa. Oндa сe фoрмирaју нa
oснoву кoнструкциoнe вријeднoсти кoja пoдрaзумиjeвa циjeну
кoштaњa, трoшкoвe прoдaje, рeжиjскe трoшкoвe и прoфит. Taкoђe
сe упoтрeбљaвa и мeтoдa кoмпaрирaњa сa eкспoртним циjeнaмa
истих прoизвoдa из зeмaљa извoзницa тoг прoизвoдa.
4. Tрaнспaрeнтнoст мeђунaрoдних тргoвинских прoписa
Tрaнспaрeнтнoст мeђунaрoдних тргoвинских прaвних
прaвилa je jeдaн oд нajвaжниjих принципa из Спoрaзумa o СTO.
Смaтрaлo сe oпрaвдaним дa сe уклoнe прeпрeкe кoje нaстajу кaдa
трeбa примиjeнити oдгoварajућe прaвилo нa слoбoднoм тржишту.
Пoстoje три врстe прaвилa o трaнспaрeнтнoсти прaвилa.
Првo je сaдржaнo у члaну 10 ГАТТ-а и зaхтиjeвa oбjaвљивaњe
зaкoнa, урeдби, судских oдлукa и aдминистрaтивних oдлукa кoje
сe oднoсe нa ширoки диjaпaзoн тргoвинских пoслoвa. Taкoђe je
битнo дa пoстojи jaвнo дoступaн прeглeд рeлeвaнтних oдлукa нижих нивoa влaсти.
Другo je зaхтjeв вeћинe спoрaзумa СTO кojи зaхтиjeвajу
нoтификaциjу рaзличитих зaкoнa и прoписa oд стрaнe држaвa
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члaницa, пoсeбнo случajeвa o кojимa сe вoди спoр дa би их
мoглe кoмeнтaрисaти и дjeлoвaти држaвe кoje имajу интeрeсa
дa сe умиjeшajу. Taкoђe сe прeдвиђajу oбaвeзe o успoстaвљaњу
мeхaнизaмa зa oмoгућaвaњe дoбиjaњa пoтрeбних инфoрмaциja
o тим зaкoнимa и урeдбaмa. Oвaj тип нoтификaциja сe чувa у
цeнтрaлнoм рeгистру СTO.
Tрeћe, пoстojи рeгулaрнa прoцeдурa o oбjaвљивaњу
eлeмeнaтa тргoвинскe пoлитикe држaвa члaницa. Нajвeћи диo сe
oдвиja крoз Рeвиjу o мeхaнизмимa тргoвинскe пoлитикe. Oбjaвљуje
je Сeкрeтaриjaт у сaрaдњи сa држaвaмa члaницaмa.
5. Нeкa изузeћa oд oснoвних принципa
Пoстoje брojнa изузeћa oд oснoвних принципa. Oнa сe
прoтeжу нa рaзличитe oблaсти. Пoзнaтa су изузeћa кaдa je риjeч
o нaциoнaлнoj бeзбjeднoсти, билaнсимa плaћaњa, зaштитa jaвних
дoбaрa и зaштити здрaвљa.
У члaну XXI ГATT стojи кaдa je риjeч o нaциoнaлнoj
бeзбjeднoсти дa ништa нe спрeчaвa држaвe члaницe дa прeдузму
aкциje пoтрeбнe дa би зaштитилe свoje суштинскe нaциoнaлнe
бeзбjeднoснe интeрeсe. Mисли сe нa oнe кojи су угрoжeни усљeд
приjeтњe нуклeaрним мaтeриjaлимa, oружjeм и другoм рoбoм кoja
би сe мoглa кoристити у рaтнe сврхe.
ГATС И TРИПС сaдржe сличнa прaвилa.
Члaницe СTO кoje имajу плaтнo-билaнснe прoблeмe мoрajу
примиjeнити рeстриктивнe мjeрe прeдвиђeнe члaнoвимa XII и
XVIII:B, кao и XII члaн XII ГATС-a.9
Oсим тoгa пoстojи и Кoмитeт зa плaтнoбилaнснe рeстрикциje
СTO кojи рaди мoнитoринг упoтрeбe тргoвaчких мjeрa пoтрeбних
зa oтклaњaњe oвих прoблeмa.
Нajвaжниjи изузeци oд oгрaничaвaњa нивoa тaрифa и
зaбрaнe квoтa прeдвиђeни у члaну XIX у виду Eскejп клaузулe. To
би сe мoглo oциjeнти кao дoгмa у инaчe нeспoрнoj oриjeнтaциjи
9

Vidjeti članove XII i XVIII:B GATTa
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изгрaдњe слoбoднoг тржиштa и слoбoднe тргoвинe у мeђунaрoднoj
зajeдници. Признaтo je у мeђунaрoднoj тргoвини чaк и у врeмeнимa
кaдa je oнa прoфитaбилнa гoтoвo зa свe учeсникe дa имa дoбитникa
и губитникa унутaр нaциoнaлнe eкoнoмиje. Увaжaвajући oву
oкoлнoст кoja нaступa усљeд нижe циjeнe пojeдиних увoзних
прoдукaтa при чeму су нa дoбитку дoмaћи пoтрoшaчи, aли су
дoмaћи прoизвoђaчи нa губитку, ГATT дoзвoљaвa дa увoз oвих
прoизвoдa кojи услoвлaвajу губиткe зa дoмaћe прoизвoђaчe мoжe
бити oгрaничeн. Ипaк упoтрeбa oвих мjeрa мoрa бити у склaду сa
oдрeдбaмa Спoрaзумa o зaштити СTO. Зaхтиjeвa сe oд трaжиoцa
дa пoтврди чињeницe oднoснo пoтрeбнe услoвe зa примjeну члaнa
XIX.
Зaштитинe мjeрe нe мoгу сe примjeњивaти вишe oд чeтири
гoдинe oднoснo мoрajу сe у тoм пeриoду прoгрeсивнo либeрaлизoвaти. Oвe мjeрe сe мoгу примjeњивaти сaмo у oгрaничeним
oкoлнoстимa. У нeким ситaуaциjaмa члaницe кoje успoстaвљajу
зaштитнe мjeрe мoрajу дaти кoмпензaциje зa oнe члaницe кoje су
њимa тeшкo пoгoђeнe. Кoмпeнзaциje oвe врстe нe мoгу сe дaвaти
приje истeкa рoкa oд три гoдинe oд увoђeњa мjeрa.
У EУ нajприje нису увoђeнe зaштитнe мjeрe aли сe кaсниje
примjeњуjу у нeким ипaк oгрaничeним случajeвимa у кojимa су
oвe мjeрe увeдeнe oд стрaнe Aргeнтинe, Кoрeje и Сjeдињeних
Амeричких Држaвa успjeшнo oтклoњeњe у пoступку рјeшaвaњa
спoрoвa прeмa прoцeдури СTO.
Члaн XX ГАТТ-а прeдвиђa oпштe изузeткe oд прaвилa зa
мjeрe и тo у случajeвимa: 1) кaдa oнe нису дoниjeтe у aрбитрeнoм
и нeпрaвнoм дискриминaтoрнoм пoступку измeђу члaницa, 2) кaдa
сe рaди o прикривeним тргoвинскимa пoслoвимa, 3) пoтрeбa дa сe
зaштити jaвни мoрaл или здрaвљe и 4) у сукoбу сa кoнзистeнтним
прaвилимa ГАТТ-а кojи сe oднoсe нa исцрпљивe рeсурсe. Идeнтичну
oдрeдбу у вeзи сa тим сaдржи ГATС.
Meђутим у прaкси рeшaвaњa спoрoвa у СTO видљивa je
eвoлуциja oвoгa члaнa. Пoстoje и двa врлo вaжнa Спoрaзумa и тo:
Спoрaзум o сaнитaрним и фитoсaнитaрним мjeрaмa и Спoрaзум o
тeхничким бaриjeрaмa тргoвини.
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Кao штo смo кaзaли ГATT дoзвoљaвa увoђeњe мjeрa кoje
сe oднoсe нa зaштиту људи, живoтињa и биљaкa oд зaрaзa,
бoлeсти и eпидeмиja. To мoрa бити урaђeнo нa бaзи нaучних
сaзнaњa. Првeнствeнo сe рaди o прoцjeни ризикa кoja сe бaзирa
нa вjeрoвaтнoсти пojaвe нeгaтивних пoсљeдицa кao oбjeктивнe
oснoвe зa примjeну мjeрa фитoсaнитaрнe зaштитe. Oвe мjeрe сe нe
мoгу примjeњивaти aрбитрaрнo и дискриминaтoрски у приликaмa
кaдa мeђу члaницaмa прeoвлaђуjу идeнтични услoви.
Спoрaзум o фитoсaнитaрнoj зaштити прoмoвишe упoтрeбу
мeђунaaрoдних стaндaрдa, мaдa je нeспoрнo дa СTO дoзвoљaвa
прaвo члaницaмa дa успoстaвe сoпствeни нивo зaштитe.
Пojeдини aутoри истичу дa je тo услoвилo нaстaнaк вeликoг
брoja спoрoвa oд кojих сe пojeдини истичу пo кoнтрoвeрзaмa кoje
дoнoсe. У тoм прaвцу индикaтивaн je спoр измeђу СAД и EУ у
кoмe je oвa другa зaбрaњивaлa увoз стoкe сa вишкoм хoрмoнa.10
Спoрaзум o тeхничким бaриjeрaмa у тргoвини примjeњуje
тeхничкe стaндaрдe и тeхничкe урeдбe. Кључнa oбaвeзa je дa сe
прeдвиди клaузулa нajвeћeг пoвлaшћeњa (MФН) и нaциoнaлни
трeтмaн. Oсим тoгa врлo je вaжнo дa сe oсигурa дa тeхничкe урeдбe
у вeзи прoизвoдa нe дoнoсe нeпoтрeбнe прeпрeкe мeђунaрoднoj
Приврeдa СAД je у 2000. гoдини извoзилa у EУ 165 билиoнa дoлaрa рoбe и
85 билиoнa услугa дoк je увoзилa 220 билиoнa дoлaрa рoбe из EУ и 63 билиoнa
услугa. Tргoвинa сe бaзирaлa нa Tрaнсaтлaнскoj eкoнoмскoj сaрaдњи. Сaдашњe
стaњe сe зaснивa нa Нoвoj трaнсaтлaнскoj Aгeнди кoja пoдрaзумиjeвa зajeдничку
дjeлaтнoст EУ и СAД.
Пoсeбaн знaчaj зa рaзвoj oвих oднoсa имaли су сaмити. Taкo je нa сaмиту у
Бoну 21. jунa 1999. гoдинe нa кoмe je oдлучeнo дa сe у рaнoj фaзи oткривajу и
идeнтификуjу прoблeми кaкo би сe oни блaгoврeмeнo oтклoнили.
Meђутим, и пoрeд тoгa нaстajaли су брojни спoрoви кojи пoтичу из рaзличитих
извoрa. Лeгислaтивa oвe oблaсти у СAД je унилaтeрaлистички oриjeнтисaнa штo
сaмo пo сeби ствaрa oснoву зa брojнe спoрoвe. Oсим oвoгa пoстoje рaзличитe
цaринскe бaриjeрe, зaштитни oдбрaмбeни тргoвaчки мeхaнизми и рeстрикциje
кoje прoизилaзe из нaциoнaлних систeмa бeзбjeднoсти.
EУ je усвojилa нoви рeжим зa увoз бaнaнa нa њeнo тржиштe штo je дoвeлo дo
спoрa кojи је прeвaзиђeн нa тaj нaчин штo је EУ прoмиjeнилa свoj рeзим увoзa
бaнaнa и увeлa нoви прихвaтљив зa СAД, бaзирaн нa прaвилимa СTO.
Види пoтпуниje o Banana case у: Dokumentu MEMO 00/40 Brisel 5 VI 2000.
10
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тргoвини. Спoрaзум прeдвиђa дa урeдбe нe мoгу бити рeстриктивнe
вишe нeгo ли штo je пoтрeбнo дa сe испунe циљeви вeзaни зa
људскo здрaвљe и бeзбjeднoст.
Oвaj спoрaзум тaкoђe прeдвиђa пoдудaрaњe пoрeских
прoцeдурa. Видљивo je нaстojaњe дa сe oбeзбиjeди трaнспaрeнтнoст
и дa сe дeтaљни прoписи публикуjу кaкo би сe мoгли кoмeнтaрисaти
пријe њихoвoг oбjaвљивaњa и примjeњивaњa.
Спoрaзум прeдвиђa примjeну мeђунaрoдних стaндaрдa
упoтрeбљивe пeрфoрмaнсe рaдиje нeгo ли дизajнирaњe критериjумa
и признaвaњe вaлиднoсти тeстирaњa у инoстрaним лaбoрaтoриjaмa.
6. Рeшaвaњe спoрoвa у СTO
Пoзнaтo je дa Спoрaзум o СTO сaдржи брojнa прaвилa кoje
члaницe мoрajу примjeњивaти у свojим тргoвинским пoслoвимa.
Усљeд тoгa нaмeтaлo сe кao нужнo дa сe успoстaвe мeхaнизми рaди
рјeшaвaњa спoрoвa кojи нaстajу у примjeни и тумaчeњу нaвeдeних
прaвилa. Укoликo нe би пoстojaли мeхaнизми зa рјeшaвaњe спoрoвa
oндa би пoстojeћa прaвилa мaлo знaчилa.
Рјeшaвaњe спoрoвa сe oдвиja нa oснoву Спoрaзумa o
рeшaвaњу спoрoвa. Eлeмeнти oвoг спoрaзумa дaтирajу joш oд 1950.
гoдинe у ГATT-у кaдa сe oргaнизoвao пaнeл измeђу стрaнa у спoру
гдje би извjeштaj сa пaнeлa биo oснoвoм зa пoстизaњe кoнсeнзусa.
Oвaкaв систeм сe у брojним случajeвимa пoкaзивao кao успjeшaн.
Meђутим, ниje мaли брoj случajeвa у кojимa сe с oбзирoм дa пaнeл
укључуje сaглaснoст стрaнe кoja губи ниje мoгao бити eфикaсaн и
чeстo сe зaпaдaлo у ћoрсoкaк.
Нoвинa кojу дoнoси Спoрaзум o рeшaвaњу спoрoвa сaстojи
сe у тoмe дa сe извjeштaj сa пaнeлa мoжe усвojити и aкo нeмa o
тoмe сaглaснoсти. Oвa фундaмeнтaлнa измjeнa приступa je билa
усвojeнa нajприje oд EУ и Jaпaнa. Сaглaсили су сe o пoтрeби дa
сe oбeзбиjeди мaњe фoрмaлaн прoцeс у смислу изрицaњa прeсудa.
Taкoђe сe плeдирa нa измjeну прoцeдурe кaкo би oбeзбиjeдиo
жaлбeни пoступaк. Oсим тoгa билo би нужнo у пoступцимa сa СAД
oбeзбиjeдити дa сe oни у цjeлoсти oдвиjajу у oквиру СTO.
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Нeкoликo oпштих услoвa су кaрaктeристични зa спoрaзум.
Првo кoнституишe сe oбaвeзa дa сe спoрoви измeђу члaницa
СTO рјeшaвajу у oквиру мeхaнизaмa зa рјeшaвaњe спoрoвa у
oргaнизaциjи. To пoдрaзумиjeвa и oдсуствo унилaтeрaлнe aкциje.
Спoр сe мoрa рeшaвaти сa нaмjeрoм дa сe пoстигнe пoзитивнo
рјeшeњe прихвaтљивo зa стрaнe у спoру и у склaду сa спoрaзумимa
СTO.
Oдлукa o спoру мoрa бити у склaду сa прaвимa и oбaвeзaмa
члaницa кoje слиjeдe пo oснoву пoстojeћeг прaвa у СTO aли и
мeђунaрoднoг oбичajнoг прaвa. Oсим тoгa нe мoгу сe умaњивaти
прaвa и oбaвeзe прeдвиђeнe у спoрaзумимa СTO. Нaстojи сe
oбeзбиjeдити рјeшeњe штo je мoгућe приje и прaвoврeмeнo у свим
oд чeтири фaзe прoцeсa и тo: кoнсултaциje, пaнeл, aпeлaциjу и
нaдзoр нaд имплeмeнтaциjoм.11
Пaнeлисти су углaвнoм из рeдoвa бивших звaничникa влaдa
држaвa члaницa и нaступajу у свoм пeрсoнaлнoм кaпaцитeту.
Пaнeл сe пo прaвилу зaвршaвa зa дeвeт мjeсeци aли нису риjeтки
случajeви дa сe прoдужи трajaњe.
Aпeлaциoнo тиjeлo сe сaстojи oд сeдaм члaнoвa изaбрaних
нa чeтири гoдинe сa мoгућнoшћу пoнoвнoг избoрa. Извjeштaj
Aпeлaциoнoг тиjeлa сe oбичнo дoбиja у рoку oд 90 дaнa. Нaкoн
тoгa сe врши имплeмeнтaциja oднoснo прoвjeрa дa ли су рeзултaти
oбa извjeштaja примиjeњeни.12
Умjeстo зaкључкa
Нajчeшћe сe у гoдинaмa прeгoвoрa уoчи фoрмирaњa СTO
нaмeтaлo питaњe o нeoпхoднoсти ствaрaњa пoгoднe пoзициje зa
EУ. При тoмe сe мoрaлo вoдити рaчунa o бaзичним принципимa нa
кojимa пoчивa СTO oд знaчaja зa зajeдничку тргoвинску пoлитику
EУ иaкo oни нису eксплицитнo нaбрojaни у Спoрaзуму o СTO.
Видјети потпуније о току поступка у свим фазама Raj Balla, International trade
law, New York 2000. 195-201.
12
Видјети потпуније Бијелић П. Светска трговинска организација, Београд 2002.
11
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Meђутим, пojeдини oд њих сe мoгу утврдити нa oснoву прeaмбулe
и спoрaзумa.
Aпoстрoфирaмo чeтири зa кoja нaм сe чини дa су врлo
вaжни зa нaшa рaзмaтрaњa и тo су: 1) либeрaлизaциja тргoвинe, 2)
нeдискриминaциja, 3) прoмoциja фeр мeђунaрoднe тргoвинe и 4)
трaнспaрeнтнoст прaвилa o мeђунaрoднoj тргoвини.
Oсим тoгa дaљи прeгoвoри у oквиру СTO дoвeли су дo
рeгулисaњa питaњa тргoвинe услугaмa и интeлeктуaлнoм свojинoм.
Нa пoчeтку je Кoмисиja EУ билa jeдини прeгoвaрaч, a
кaсниje су сe укључилe и држaвe члaницe. Taкaв приступ je имao
зa пoсљeдицу дa прeгoвaрaчкe пoзициje oдвиjajу у oквиру прaвилa
из Oснивaчких угoвoрa EУ. To je нa пoчeтку oтeжaвaлo прeгoвoрe.
Meђутим, врeмeнoм сe дoшлo дo oбoстрaнo прихвaтљивих рјeшeњa.
Нa тaj нaчин су прeгoвoри успjeшнo oкoнчaни 1994. гoдинe. При
тoм су oстaлe брojнe дилeмe пa и нeспoрaзуми, нaрoчитo кaдa je
риjeч o интeлeктуaлнoj свojини и услугaмa.13
Њихoвo oтклaњaњe je зaхтиjeвaлo дужи врeмeнски пeриoд и
стрпљивe прeгoвoрe сa брижљивo спрoвeдeним припрeмaмa.
Meђутим и пoрeд тoгa видљив je прoблeм у брojним oблaстимa
кojи oбичнo рeзултирa спoрoвимa.
Кoмисиja EУ je у вишe нaврaтa зaкључилa дa oбa спoрaзумa
(TРИПС ГATС) улaзe у eксклузивнe кoмпeнтeнциje дoдиjeљeнe
Униjи схoднo члaну 113 Угoвoрa (прeнумeрисaн у члaн 133). Taкaв
oбjeктивни рaспoрeд je врлo спoрaн у свим стaвoвимa глaвних
инттиуциja EУ и тo Сaвjeтa EУ, Eврoпскoг Прaлaмeнтa, Кoмисиje
пa и вeћинe држaвa члaницa. To би мoрaлo бити рaзмaтрaнo у
врлo ширoкoм приступу штo излaзи из oснoвнe oриjeнтaциje oвoг
члaнкa.14

Jackson, Davey and Sykes, Legal problems of intenational economic relations, New
York 2011 p. 289-292.
14
Илустрације ради видјети: Mišljenje 1/94 1994 ECR I - 5267
13
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Filip Turčinović15

CERTAIN ASPECTS OF JOINT TRADE POLITICS
OF EUROPEAN UNION IN WORLD TRADE
ORGANISATION
Summary
The EU common trading policy can not be fully understood unless its relationship with the World Trade Organization is taken into
consideration. The dispute settlement system is of the special importance in the domain, since numerous disputes between EU and the developed countries are settled in the legal framework of the system. The
World Trade Organization is a forum within which numerous world
trade issues are negotiated as well. Among them, both negotiation on
agriculture and solution of the subsidy issues are of a special importance.
In the course the Uruguay Round of negotiation itself, in the
course of which WTO was established, both EU common trading policy
and the issue of subsidies played important roles. They were of the special importance to EU, since they directly affect its common agricultural policy. Retroactively, they affect its budget revenues as well.
The next issue that emerged was a necessity for an appropriate
EU position in negotiations held in the frame of WTO to be established.
It was therefore necessary to take into consideration the principles
WTO was based on, being important to the EU common trading policy, notwithstanding that they were not explicitly specified by the WTO
Agreement. However, some of these could be established on the basis of
both the Preamble and the Agreement.
Four principles, extremely important to this review, are the following: 1) liberalization of trade, 2) non-discrimination, 3) promotion
of fair international trade and 4) international trade regulation transparency.
15

LL. D. , full professor of the Faculty of Law, Banja Luka University
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In addition to the above, negotiation held in the frame of WTO
resulted in regulation of both trade in services and intellectual property
trade.
In the beginning, the EU Commission was the only negotiator,
with member states joined at a later stage. An approach of the kind resulted in development of negotiation positions aimed at preventing any
derogation of the rules specified by the EU Treaties. At an early stage,
negotiations were being aggravated that way. However, solutions acceptable by both sides were at length made. That way the negotiations
were successfully completed in 1994. But, numerous dilemmas and misunderstandings remained unresolved, especially when it came to both
intellectual property and service issues. It took long time and carefully
prepared tactical negotiations to have them settled.
Key words: preamble, agreement, subvention, Uruguay round,
budget revenues, joint agricultural policy, joint trade policy, negotiations
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Апстракт: За разлику од већине кривичних дела из споредног законодавства, бављење пружањем ветеринарске помоћи
без поседовања одговарајуће стручне спреме није укључено у
нови Кривични законик Републике Србије, који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, већ је остало у Закону о ветеринарству, који се овде јавља као извор такозваног споредног кривичног законодавства. Ово кривично дело представља озбиљан облик
повређивања и угрожавања не само угледа и интегритета ветеринарске професије већ и живота, здравља и добробити животиња.
Упркос томе, ни у теорији ни у пракси стручњаци не посвећују
довољно пажње правним аспектима овог негативног али учесталог феномена. Зато аутор овог рада настоји да представи, објасни
и критички анализира појам и основне карактеристике овог кривичног дела и казну прописану за његове учиниоце у позитивном
праву Републике Србије. Поред тога, аутор указује на нека посебно
спорна питања у вези са овим кривичним делом, као што су: његов
назив, место у кривичном законодавству и природа друштвених
добара и вредности која се штите том инкриминацијом. Коначно,
узимајући за узоре неке од земаља у региону, аутор предлаже и
одређене измене постојећег законског решења, које би допринеле
ефикаснијем спречавању, санкционисању и сузбијању овог облика
криминалитета.
Кључне речи: ветеринарство, надриветеринарство, кривично
дело, казна, Закон о ветеринарству
* Др Ана Батрићевић је истраживач – сарадник на Институту за криминолошка
и социолошка истраживања у Београду
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УВОД
Важност обављања ветеринарске делатности и пружања ветеринарске помоћи у складу са елементарним етичким постулатима
и професионалним стандардима који су утемељени у различитим
изворима, како законског тако и подзаконског карактера, данас је
афирмисанa и на националном и на међународном нивоу. Јемства
професионализма и етичког поступања ветеринарских посленика
садржана су и у многим актима који немају формалну снагу закона, али зато поседују изузетну моралну тежину. Од њих се по
свом значају издвајају: Устав Светске ветеринарске асоцијације1,
Кодекс професионалне етике Светске ветеринарске асоцијације
2
(на интернационалном нивоу), Европски ветеринарски кодекс
понашања3, Европски кодекс добре ветеринарске праксе4, и Европски ветеринарски акт5 (на европском–регионалном нивоу) и
Кодекс ветеринарско – медицинске етике6, Статут Ветеринарске
коморе Србије7 и Дисциплинско – етички правилник Ветеринарске
коморе Србије8 (на националном нивоу–у Републици Србији).
Constitution of The World Veterinary Association,http://www.worldvet.org/
manuals/03CONSTI.pdf. asp,23. септембар 2011.
2
Code of Professional Ethics of The World Veterinary Association, http://www.
worldvet.org/manuals/T-1-1.pdf. asp,23. септембар 2011.
3
European Veterinary Code of Conduct, adopted 6 June 2008, Federation of
Veterinarians of Europe, FVE/07/doc/045, http://www.fve.org/news/position_papers/
veterinary_profession/fve_07_045_codeofconduct.pdf. asp,27. септембар 2011.
4
European Code of Good Veterinary Practice, Federation of Veterinarians of Europe,
2002, http://www.fve.org/news/publications/pdf/gvp.pdf. asp,27. септембар 2011.
5
European Veterinary Act, adopted 7 June 2008, Federation of Veterinarians of Europe
FVE/08/doc/009,http://www.fve.org/news/position_papers/veterinary_profession/
fve_08_009_vetact.pdf. asp, 27. септембар 2011.
6
Кодекс ветеринарско – медицинске етике усвојен 13.10. 2007. године, http://
www.vetks.org.rs/documents/organizaciona/kodeks.pdf, asp,30. август 2011.
7
Статут Ветеринарске коморе Србије, http://www.vetks.org.rs/documents/
organizaciona/statut.pdf. asp, 30.август 2011.
8
Дисциплинско – етички правилник Ветеринарске коморе Србије, усвојен
10.10.2007. године, http://www.vetks.org.rs/documents/normativna/disc-eticki%20
prav.pdf. asp,30. август 2011.
1

60

Ана Батрићевић
НАДРИВЕТЕРИНАРСТВО У СРБИЈИ – ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ...

Поступање у супротности са начелима прокламованим
у овим актима може имати различите последице – почевши од
моралне (етичке) и професионалне (дисциплинске) одговорности ветеринара пред надлежним телима састављеним од његових
колега, преко грађанскоправне одговорности за материјалну и
нематеријалну штету која је проистекла из његових поступака, па
све до кривичноправне одговорности у случају да је остварио елементе бића кривичних дела као што су: убијање и злостављање
животиња, несавесно пружање ветеринарске помоћи9 или надриветеринарство.
Са подизањем друштвене свести о значају који животиње,
односно, њихов опстанак, здравље и добробит имају у односу
на читаво човечанство расте и степен уважавања ветеринарске
професије у очима лаичке и стручне јавности, али и строгости
формалних и фактичких критеријума које њени посленици морају
испуњавати у смислу истовременог поседовања како професионалних (формалних) квалификација тако и практичних знања и
вештина. У складу са тим, требало би очекивати да је и у Србији
повећан сензибилитет друштва, укључујући ту и законодавца и
грађане, када је у питању реакција на случајеве бављења пружањем
ветеринарске помоћи од стране лица која за то немају потребне
професионалне квалификације, односно прописану стручну спрему. Пружање ветеринарске помоћи од стране формално неквалификованих лица (што сасвим оправдано имплицира закључак и о
њиховој фактичкој некомпетентности) изузетно је опасно и то не
само по животиње на којима она обављају поједине интервенције,
већ и у односу на људе – власнике тих животиња, лица која користе производе анималног порекла, као и друга лица која у свакодневном животу и раду вољно или игром случаја дођу у директан
или индиректан контакт са тим животињама. Као најдрастичнија
последица пружања ветеринарске помоћи од стране формално и
фактички некомпетентних лица може наступити угинуће једне или
више животиња, али и појава епидемије неке сточне или друге болести животиња уз ризик да се иста пренесе и на људе.
Вид. Ана Батрићевић, „Кривично дело несавесног пружања ветеринарске
помоћи“, Заштита природе, 2/2011, 147 – 165.

9
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Без обзира на то, стиче се утисак да у свести нашег друштва још увек није развијен довољно интензиван отпор према таквом поступању појединаца, те да се, упркос свом криминалном и
друштвено опасном карактеру, надриветеринарство потпуно неоправдано и даље третира као „мање озбиљно“ и самим тим „мање
значајно“ кривично дело, те да је однос друштва према овој појави
сличнији односу према каквом административном преступу, то
јест прекршају него односу према злочину. То и не изненађује у
великој мери ако се има у виду да је сличан став дуго времена
постојао, као и да у појединим срединама још увек постоји, и у
односу на надрилекарство, чије практиковање може резултирати још опаснијим и далекосежнијим последицама него што је то
случај са надриветеринарством. Илустрације ради, треба нагласити да су захтеви медицинских факултета и лекара да се забрани
бављење лечењем оним лицима која немају одговарајуће медицинско образовање први пут прихваћени тек у 19. веку и то не у свим
европским земљама10.
Као аргумент у прилог неадекватне и недовољно интензивне друштвене и правне реакције на надриветеринарство у нашој
земљи може се истаћи и чињеница да ово кривично дело, за разлику од већине других кривичних дела из посебних закона, није пребачено из такозваног споредног кривичног законодавства у нови
Кривични законик Републике Србије, који је ступио на снагу 1.
јануара 2006. године11, већ је остало у Закону о ветеринарству12.
Такође, не постоје довољно поуздани статистички подаци о броју
лица која су пријављена, оптужена и осуђена за ово кривично дело
у Републици Србији, али се, узимајући у обзир начин и околности под којима се оно врши, као и чињеницу да по правилу није
пропраћено довољно јаком друштвеном осудом, са основом може
претпоставити да је проценат тамних бројки криминалитета, односно непознатих, неевидентираних информација о броју учињених
кривичних дела и учинилаца13 у овом случају веома висок.
Јелена Шантрић, „Надрилекарство“, Бранич, 3 – 4/2008, 83.
Кривични законик Републике Србије - КЗРС, Службени гласник Републике
Србије, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09.
12
Закон о ветеринарству, Службени гласник Републике Србије, бр. 91/05 и 30/10.
13
Слободанка Константиновић Вилић, Весна Николић Ристановић, Миомира
Костић, Криминологија, Пеликан Принт, Ниш 2009, 29.
10
11
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1. КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛ. 155. ЗАКОНА О
ВЕТЕРИНАРСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1.1 Појам и карактеристике
За разлику од осталих кривичних дела из Кривичног законика Републике Србије14 којима се доприноси заштити животиња
као што су: убијање и злостављање животиња (чл. 269), несавесно пружање ветеринарске помоћи (чл. 271), производња штетних
средстава за лечење животиња (чл. 272), загађивање хране и воде
за исхрану односно напајање животиња (чл. 273), незаконит лов
(чл. 276) и незаконит риболов (чл. 277), кривично дело надриветеринарства није систематизовано у Кривичном законику, већ у
посебној одредби Закона о ветеринарству (чл. 155). Наиме, у Републици Србији, основне изворе кривичног права чине: 1) Кривични законик, 2) Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела
и кривичноправној заштити малолетних лица и 3) Закон о одговорности правних лица за кривична дела. Али, поред основног,
присутно је и допунско, споредно или помоћно кривично право,
које представља скуп кривичноправних одредби из већег броја
закона који регулишу друге области права, и прописују одређена
кривична дела којима се крше правила утврђена тим законима.15
Управо је такав случај са кривичним делом надриветеринарства
или неовлашћеног обављања ветеринарске делатности, које је прописано у Закону о ветеринарству, који се овде јавља као споредни извор кривичног права. Овај закон (чл. 32) изричито забрањује
обављање ветеринарске делатности од стране лица која се не
сматрају ветеринарским радницима, наглашавајући да лице које се
не сматра ветеринарским радником, а обавља ветеринарску делатност чини кривично дело (чл. 155).
14
15

КЗРС, Службени гласник РС, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 и 111/09.
Драган Јовашевић, Кривично право, Општи део, Номос, Београд 2006, 39.
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Међутим, Закон о ветеринарству не одређује назив овог дела,
већ само прописује да: „кривично дело чини лице које се у смислу Закона о ветеринарству не сматра ветеринарским радником, а
обавља ветеринарску делатност“. Будући да оно, самим тим што
се налази у споредном законодавству, није сврстано ни у једну групу кривичних дела из Кривичног законика, могло би се поставити
питање заштитног објекта овог кривичног дела. Имајући у виду
да су остала кривична дела којима се животиње штите од оних
људских радњи које представљају најдрастичније облике њиховог
повређивања и угрожавања систематизована у оквиру двадесет и четвртог поглавља Кривичног законика Републике Србије,
посвећеног кривичним делима против животне средине, могао би
се извести закључак да је то објект заштите и овог кривичног дела.
Ипак, чини се да то не би било сасвим оправдано. Наиме, животна
средина одређена је Законом о заштити животне средине као скуп
природних и створених вредности чији комплексни међусобни
односи чине окружење, односно простор и услове за живот људи
(чл. 3 ст. 1 тач. 1)16 из чега јасно следи да она не може бити заштитни објект не само овог кривичног дела, него и неких других кривичних дела која су (формално) сврстана у кривична дела против
животне средине, као што су, на пример, кривично дело убијања и
злостављања животиња (а посебно његов тежи облик којим се инкриминишу борбе животиња и активности у вези са њима17), као и
кривично дело несавесног пружања ветеринарске помоћи.
У том смислу, може се поставити питање доприноса
инкриминисања надриветеринарства очувању животне средине. О томе би могло бити речи на један сасвим посредан начин
– прописивањем надриветеринарства као кривичног дела штите се не само интегритет и углед ветеринарске професије, већ и
животиње којима се у конкретном случају пружа ветеринарска
Закон о заштити животне средине, Службени гласник Републике Србије, бр.
135/04, 36/09 и 72/09.
17
Вид. Ана Батрићевић, „Борбе паса као тежи облик кривичног дела убијања и
злостављања животиња“, Зборник института за криминолошка и социолошка
истраживања, 1-2/2012, 211-227.
16
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помоћ од стране лица без формалних квалификација за пружање
исте. Будући да животиње, односно животињски свет (фауна)
представљају интегрални део животне средине (као и биљни свет
– флора, земљиште, вода и ваздух), њихова заштита може се посматрати и у том, ширем, еколошком контексту.
Оправданост третирања надриветеринарства као еколошког
кривичног дела, односно кривичног дела против животне средине произлази и из решења заступљених у позитивном праву бивших југословенских република које ово кривично дело прописују
у својим кривичним законима, односно законицима, као што је
случај са Црном Гором и Федерацијом Босне и Херцеговине. Насупрот решењу присутном у нашем позитивном праву, у Црној Гори,
Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине, ово дело је
прописано у главном кривичном законодавству. У Кривичном законику Црне Горе оно носи назив кривично дело надриветеринарства (чл. 320)18 и систематизовано је у оквиру двадесет и шестог
поглавља посвећеног кривичним делима против животне средине и уређења простора. У Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине се та инкриминација назива кривичним делом
неовлашћеног обављања ветеринарских услуга и налази се у тридесет и трећем поглављу Кривичног закона Републике Српске19,
посвећеном кривичним делима против животне средине, односно
двадесет и шестом поглављу Кривичног закона Федерације Босне
и Херцеговине20 посвећеном кривичним делима против околиша,
пољопривреде и природних добара.
Из тога се може закључити да постоји основ да се то кривично дело и у праву Републике Србије сврста у кривична дела про18
Кривични законик Републике Црне Горе – КЗРЦГ, Службени лист Републике
Црне Горе, бр. 70/03, 13/04, 47/06 и Службени лист Републике Црне Горе, бр.
40/08 и 25/10.
19
Кривични закон Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр.
49/03 и 108/04.
20
Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине - КЗФБиХ, Службене
новине Федерације Босне и Херцеговине, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05,
42/10 и 42/11.
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тив животне средине. Међутим, треба истаћи да његов заштитни
објект не укључује само животну средину (посматрано у најширем
смислу), већ и низ других добара и вредности као што су живот и
здравље животиња и обављање ветеринарске делатности. Дакле,
објект заштите овог кривичног дела обухвата: 1) ветеринарску
делатност, односно њено законито, ефикасно, савесно и квалитетно обављање и 2) живот и здравље животиња. Тек би се у једном
ширем оквиру могло констатовати да су овом инкриминацијом
заштићени и живот и здравље људи, затим, сточарство као привредна грана и, коначно животна средина, односно фауна као њен
интегрални део.
Радња извршења овог дела се састоји у обављању ветеринарске делатности. Појам ветеринарске делатности дефинисан је у чл.
4 Закона о ветеринарству и обухвата следеће радње: 1) праћење,
заштиту и унапређење здравља животиња, 2) заштиту животиња
од заразних и других болести, 3) откривање и дијагностиковање
болести и лечења оболелих животиња, 4) спровођење мера здравствене заштите животиња, 5) заштиту људи од зооноза, 6) контролу безбедности хране и производа животињског порекла, 7)
обележавање и регистрацију животиња у одређеним ситуацијама,
8) контролу воде за напајање животиња ради обезбеђивања њене
исправности, 9) контролу здравља приплодних животиња и њихове
репродуктивне способности, као и спровођење мера за лечење стерилитета и вештачког осемењавања, 10) заштиту животне средине
од загађења узрочницима заразних болести животиња, 11) заштиту
животиња од мучења и патње и старање о добробити животиња,
12) контролу у производњи и промету ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветеринарској медицини, 13)
послове дезинфекције, дезинсекције, дератизације, дезодорације и
деконтаминације и 14) ветеринарску едукацију и обавештавање.
Израз „обављање делатности“ указује на то да је у питању
колективно кривично дело – привидни реални стицај у облику
конзумпције, које карактерише понављање кривичних дела која су
повезана у једну целину тако да чине колективно (скупно) дело.
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Код надриветеринарства је реч о колективном кривичном делу
у виду занимања. Такво дело постоји када је учинилац извршио
једно или више истих или истоврсних дела, при чему је испољио
спремност или склоност да настави са њиховим вршењем и то као
занимање, професију или вид обављања посла, без обзира да ли
на страни учиниоца постоји намера прибављања имовинске користи или не. За постојање овог кривичног дела захтева се да се
обављање ветеринарске делатности, односно неке од радњи које
у ову делатност спадају, врши од стране лица које нема својство
ветеринарског радника ако поступа са умишљајем као обликом
кривице.
Према Закону о ветеринарству (чл. 31), појам ветеринарског
радника обухвата ветеринаре и ветеринарске техничаре. Ветеринар који има завршен седми степен стручне спреме и положен
стручни испит може да обавља све стручне послове ветеринарске
делатности. Ветеринарски техничар који има завршен шести степен стручне спреме и положен стручни испит помаже ветеринарима у обављању ветеринарске делатности и под њиховим надзором
може обављати послове које му они одреде. Он не може изводити хируршке захвате, постављати дијагнозу, прописивати начин
лечења и самостално располагати лековима. У посебним околностима, ветеринарски техничари могу уз сагласност и под надзором
ветеринара, обављати одређене хируршке захвате. За постојање
овог кривичног дела није потребно да је обављање ветеринарске
делатности од стране лица које нема својство ветеринарског радника вршено уз било какву материјалну надокнаду.
Последица дела се састоји у проузроковању апстрактне опасности за живот и здравље животиња. То значи да је за постојање
овог дела довољно да је лице које нема својство ветеринарског
радника обављало ветеринарску делатност. При томе нема никаквог значаја да ли је у конкретном случају услед тога проузрокована
и друга тежа последица, у виду конкретне, непосредне опасности
по живот или здравље животиња или у виду повреде која би се
састојала у угинућу или нарушавању телесног или психичког ин67
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тегритета животиња или погоршању њиховог здравственог стања
или ширења болести животиња. Уколико би услед предузимања
радње извршења овог кривичног дела наступила нека од наведених тежих последица и ако би у односу на такву последицу
постојао нехат учиниоца, она би се само могла узети у обзир као
отежавајућа околност приликом одмеравања казне учиниоцу. Сходно томе, требало би сматрати да ће обележја бића овог кривичног
дела бити остварена и у случају да је услед пружања ветеринарске
помоћи од стране лица које не поседује формалне квалификације
за то дошло до побољшања здравственог стања животиње, с тим
што би оздрављење животиње у таквом случају требало уважити
као олакшавајућу околност приликом одмеравања казне учиниоцу.
За ово кривично дело, Законом о ветеринарству је прописана
казна затвора у трајању до једне године.
Закон о ветеринарству Републике Србије, којим је ово кривично дело прописано, не користи ни један од наведених израза
(„надриветеринарство“ или „неовлашћено обављање ветеринарских услуга“) да означи ту инкриминацију, већ, као што је претходно истакнуто, само наводи у чему се она састоји и прописује за
њу одговарајућу казну. Упоређујући њену садржину са садржином
инкриминација из Кривичног законика, односно кривичних закона
појединих биших југословенских република, може се закључити
да би употреба било ког од наведена два израза и у нашем праву
била сасвим оправдана и прихватљива.
Ипак, треба подвући да између описаних инкриминација
постoје одређене разлике које се не тичу само назива, већ и неких суштинских питања у вези са овим кривичним делом. Наиме,
кривично дело надриветеринарства (чл. 320 КЗРЦГ), састоји се у
бављењу лечењем животиње или пружањем других ветеринарских
услуга уз накнаду, од стране лица које не поседује одговарајућу
стручну спрему. Са друге стране, неовлашћено обављање ветеринарских услуге (чл. 426 КЗРС, односно чл. 309 КЗФБиХ) састоји
се у обављању послова здравствене заштите (заштите здравља)
животиња или других ветеринарских захвата од стране лица које
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нема одговарајућу (прописану) стручну спрему, односно од стране неовлашћеног лица. Дакле, у црногорском кривичном праву
се за постојање кривичног дела надриветеринарства захтева да
је бављење пружањем ветеринарских услуга учињено уз накнаду, док овај услов није прописан у законима Републике Српске и
Федерације Босне и Херцеговине, као ни у Закону о ветеринарству
Републике Србије.
С обзиром да ће према Закону о ветеринарству Републике
Србије ово кривично дело постојати неовисно од тога да ли се
обављање ветеринарске делатности у конкретном случају врши
уз накнаду или без накнаде, било би оправдано да се оно назове
„неовлашћено обављање ветеринарских услуга“, не би ли се избегло његово поистовећивање са кривичним делом надриветеринарства које је прописано у црногорском кривичном праву, а које подразумева примање одређене накнаде од стране надриветеринара.
1.2. Сличности са надрилекарством и надриапотекарством
Кривично дело прописано Законом о ветеринарству има
одређених сличности са кривичним делом под називом надрилекарство и надриапотекарство које је предвиђено у чл. 254. Кривичног законика, у групи кривичних дела против здравља људи.
Реч је заправо о два кривична дела – кривичном делу надрилекарства и кривичном делу надриапотекарства21 која су сада прописана
истим чланом из разлога легислативне технике и због сличности
која између њих постоји.22 Кривично дело надрилекарства и надриапотекарства састоји се у бављењу без одговарајуће стручне
спреме лечењем или пружањем других медицинских услуга (надрилекарство), односно у бављењу без одговарајуће стручне спреме
Вид. чл. 128 (надрилекарство) и чл. 128 а (надриапотекарство), Кривични
закон Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 26/77,
28/77, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6/89, 42/89, 21/90, и Службени гласник
Републике Србије, бр. 16/90, 26/91, 75/91, 9/92, 49/92, 51/92, 23/93, 67/93, 47/94,
17/95, 44/98, 10/02, 11/02, 80/02, 39/03 и 67/03.
22
Зоран Стојановић, Обрад Перић, Кривично право, Посебни део, Правна књига,
Београд 2009, 203.
21
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справљањем или издавањем лекова (надриапотекарство). Објект
заштите овог кривичног дела јесте здравље људи.
Радња извршења овог кривичног дела се састоји у бављењу
лечењем или пружањем других медицинских услуга, односно
у бављењу справљањем или издавањем лекова. За постојање
кривичног дела потребно је да је бављење наведеним делатностима учињено од стране лица које нема стручну спрему која је
одговарајућим прописима предвиђена као услов за обављање тих
делатности. За појам бављења није довољно да је кривично дело
извршено само једном, чак и ако се утврди да је на страни учиниоца постојала спремност да ту делатност понавља, зато што би
прихватање таквог става значило да се учинилац кажњава због неких својих евентуалних, будућих поступака, што је у савременом
кривичном праву неприхватљиво.23
Може се поставити питање да ли појам „обављања“ ветеринарске делатности код кривичног дела надриветеринарства треба
тумачити на исти начин као и појам „бављења“ код кривичног дела
надрилекарства и надриапотекарства. Чини се да би то било сасвим
оправдано с обзиром на сличност између садржине, али и смисла
наведених инкриминација. У складу са тим, требало би узети да
је и за постојање кривичног дела надриветеринарства потребно да
је радња извршења предузета више од једног пута. За постојање
надрилекарства и надриапотекарства, исто као и за постојање надриветеринарства, захтева се да је радња предузета од стране лица
које нема одговарајућу стручну спрему, односно које не поседује
формалне квалификације за вршење одређених делатности. Као и
код кривичног дела из Закона о ветеринарству, ни овде се не захтева да је лечење или пружање других медицинских услуга, односно
справљање и набављање лекова учињено уз накнаду, односно ради
стицања било какве материјалне добити.
Последица кривичног дела надрилекарства и надриапотекарства састоји се у проузроковању апстрактне опасности по здравље
људи. Мотив за инкриминисање надрилекарства и надриапотекар23

Ibid., 203.
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ства лежи у претпоставци законодавца да сви поступци лечења,
пружања других медицинских услуга, издавање и справљање
лекова спроведени од стране лица која не поседују одговарајућу
стручну спрему сами по себи представљају опасност по здравље
људи. Дакле, за постојање дела није релевантно да ли је у конкретном случају услед предузимања радње извршења овог дела дошло
до погоршања здравља или смрти једног или више лица. Напротив, сматраће се да је дело учињено чак и ако се здравље пацијента
побољшало.24
За кривична дела надрилекарства и надриапотекарства прописане су алтернативно новчана казна или казна затвора у трајању
до три године.
2. ИНКРИМИНИСАЊЕ НАДРИВЕТЕРИНАРСТВА –
ПРИМЕРИ ИЗ РЕГИОНА
Као што је већ истакнуто, обавњаље ветеринарске делатности од стране лица које за то не поседује законом прописане
квалификације, односно које не поседује својство ветеринарског
радника (ветеринара или ветеринарског техничара) инкриминисано је у појединим земљама у кривичним законима односно законицима, дакле, у основним уместо у допунским изворима кривичног права. Будући да аутор рада заступа становиште да и у праву
Републике Србије ово кривично дело треба преместити из Закона
о ветеринарству, као споредног извора, у Кривични законик, као
главни извор кривичног права, на овом месту ће бити изложена
два решења из позитивног права бивших југословенских република која се могу сматрати позитивним примерима. У питању су
решења предвиђена у Кривичном законику Републике Црне Горе и
Кривичном закону Федерације Босне и Херцеговине.

24

Ј. Шантрић, 84.
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2.1. Република Црна Гора
Обављање ветеринарске делатности у Републици Црној
Гори уређено је одредбама Закона о ветеринарству из 2012. године25, чијим ступањем на снагу је престао да важи његов истоимени претходник из 2004. године26. Поред овог закона, одредбе од
значаја за заштиту животиња како уопште тако и од незаконитог,
несавесног и нестручног пружања ветеринарске помоћи садржане
су и у Кривичном законику27 и у Закону о заштити и добробити
животиња28 као и у другим посебним законима из области еколошког права, као што су Закон о заштити животне средине29 и Закон о
заштити природе30.
Инкриминације које су релевантне за заштиту опстанка и добробити животиња, укључујући ту и кривично дело надриветеринарства, систематизоване су у оквиру двадесет и петог поглавља
Кривичног законика, које је посвећено кривичним делима против
животне средине и уређења простора. У питању су следећа кривична дела: 1) убијање и мучење животиња (чл. 309), 2) уништење
и оштећење заштићеног природног добра (чл. 310), 3) крађа
заштићеног природног добра (чл. 311), 4) изношење у иностранство заштићеног природног добра и посебно заштићене биљке и
животиње (чл. 312), 5) преношење заразних болести код животиња
и биљака (чл. 318), 6) несавесно пружање ветеринарске помоћи
(чл. 319), 7) надриветеринарство (чл. 320), 8) производња штетних
средстава за лечење животиња (чл. 321.), 9) загађивање хране и
Закон о ветеринарству, Службени лист Републике Црне Горе, бр. 30/12.
Закон о ветеринарству, Службени лист Републике Црне Горе, бр. 11/04.
27
КЗРЦГ, Службени лист РЦГ, бр. 70/03, 13/04, 47/06 и Службени лист
Републике Црне Горе, бр. 40/08 и 25/10.
28
Закон о заштити и добробити животиња, Службени лист Републике Црне
Горе, бр.14/08.
29
Закон о заштити животне средине, Службени лист Републике Црне Горе, бр.
48/08.
30
Закон о заштити природе, Службени лист Републике Црне Горе, бр. 51/08.
25
26
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воде за исхрану, односно напајање животиња (чл. 322), 10) незаконит лов (чл. 325) и 11) незаконит риболов (чл. 326).
Поред набројаних инкриминација, за заштиту животињског
света су од важни и тежи облици следећих кривичних дела: 1)
загађења животне средине (чл. 303), 2) непредузимања мера заштите животне средине (чл. 304), 3) противправне изградње и
стављања у погон објеката и постројења која загађују животну
средину (чл. 305) и 4) оштећења објеката и уређаја за заштиту животне средине (чл. 306).
Кривично дело надриветеринарства се састоји у бављењу
лечењем животиња или пружањем других ветеринарских услуга
уз накнаду од стране лица које не поседује одговарајућу стручну спрему. Објект заштите код овог дела је законито, ефикасно
и квалитетно обављање ветеринарске делатности, односно њено
спровођење у складу са правилима струке, као и живот, здравље и
опстанак и добробит животиња.
Радња извршења кривичног дела надриветеринарства
састоји се у бављењу лечењем животиња или пружањем других
ветеринарских услуга. Бављење као радња извршења указује да
је у питању привидни реални стицај у облику конзумпције – колективно кривично дело. За постојање кривичног дела надриветеринарства захтева се да се учинилац бавио лечењем животиња,
односно пружањем других ветеринарских услуга уз накнаду, при
чему није изричито наведено о каквој врсти накнаде је реч. Може
се претпоставити да је у питању материјална надокнада, која се
може састојати у примању новца или других добара или вредности, али би се тим појмом могле обухватити и одређене „противуслуге“ пружене учиниоцу од стране другог лица, посредством којих
је учинилац остварио одређену економску корист.
Како надриветеринарство подразумева бављење лечењем
животиња или пружањем других ветеринарских услуга уз накнаду,
оно се сврстава у колективна кривична дела у виду заната. Колективно кривично дело у виду заната постоји када учинилац изврши
једно или випе истих или истоврсних дела при чему је испољио
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спремност, склоност да на тај начин остварује стални, повремени
или допунски извор прихода, односно да прибавља имовинску корист.
Учинилац кривичног дела надриветеринарства може да буде
свако лице. Битно је да је у конкретном случају реч о лицу које не
поседује стручну спрему која се захтева за обављање ветеринарске
делатности. Ово дело се чини искључиво са умишљајем као обликом кривице. За ово дело прописане су алтернативно новчана
казна или казна затвора до шест месеци.
2.2. Федерација Босне и Херцеговине
Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине31 садржи
већи број инкриминација, како од посредног, тако и од непосредног значаја за заштиту животиња, међу које је сврстано и кривично дело неовлашћено обављање ветеринарских услуга (чл. 309).
Та кривична дела систематизована су у оквиру двадесет и шестог
поглавља Кривичног закона, под називом: „Кривична дјела против околиша, пољопривреде и природних добара“ и укључују: 1)
онечишћење околиша (чл. 303), 2) угрожавање околиша направама
(чл. 304), 3) угрожавање околиша отпадом (чл. 305), 4) производњу
штетних средстава за лечење животиња (чл. 307), 5) несавесно
пружање ветеринарске помоћи (чл. 308), 6) неовлашћено обављање
ветеринарских услуга (чл. 309), 7) непоступање по прописима за
сузбијање болести животиња и биља (чл. 310), 8) прикривање
постојања заразе код животиња (чл. 311), 9) загађивање сточне
хране или воде за напајање стоке (чл. 312), 10) мучење и убијање
животиња (чл. 318), 11) протузаконити лов (чл. 319) и 12) протузаконити риболов (чл. 320).
Кривично дело неовлашћеног обављања ветеринарских услуга састоји се, према слову овог закона, у обављању послова заштите здравља животиња или других ветеринарских захвата и то
Кривични закон Федерације Босне и Херцеговине, Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине, бр. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10 и
42/11.
31
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неовлашћено или од стране лица које за то нема прописану стручну спрему. Овим кривичним делом се поред живота и здравља
животиња штите и интереси животне средине, чији су оне саставни
део, затим, интереси сточарства као привредне гране и ветеринарска професија, у смислу њеног законитог, квалитетног и ефикасног
обављања. Радња извршења састоји се у обављању послова здравствене заштите животиња или у обављању других ветеринарских
захвата. За постојање кривичног дела неопходно је да се то чини
неовлашћено, дакле противно постојећим прописима из ове области или од стране лица које за то нема прописану стручну спрему.
Треба истаћи да није битно да ли се обављање наведених послова
или захвата у конкретном случају чини уз одређену материјалну
надокнаду, осносно ради стицања имовинске користи или не.
Учинилац овог кривичног дела може бити свако лице које
није овлашћено да такве услуге пружа или које не поседује стручну спрему која се за то захтева у складу са Законом о ветеринарству Федерације Босне и Херцеговине32. Кривични закон предвиђа
само умишљај као облик кривице учиниоца овог кривичног дела.
За кривично дело неовлашћеног обављања ветеринарских услуга прописане су алтернативно новчана казна или казна затвора у
трајању до једне године
ЗАКЉУЧАК
Начин на који је у позитивном праву Републике Србије
уређена кривичноправна реакција на надриветеринарство, односно на обављање ветеринарске делатности од стране лица које се
не сматра ветеринарским радником не омогућава ефикасну генералну и специјалну превенцију, санкционисање и сузбијање овог
облика криминалитета. Побољшање постојећег решења захтева предузимање неколико корака на теоријском, законодавном и
практичном плану. Пре свега, потребно је да се кривичном делу из
Закон о ветеринарству у Босни и Херцеговини, Службени гласник Федерације
Босне и Херцеговине, бр. 34/02

32

75

Српска правна мисао

чл. 155 Закона о ветеринарству одреди назив – било да је у питању
„надриветеринарство“ или неовлашћено бављење ветеринарском
делатношћу или неки други назив, како би се избегло његово непотребно и преопширно описно одређивање у законским текстовима, научним радовима и пракси правосудних органа. Затим, било
би умесно да се законом поред основног облика пропише и тежи
облик овог дела. Први тежи облик могао би постојати уколико је
услед предузимања радње извршења наступила последица у виду
повреде заштићеног добра – угинуће животиње или погоршање
њеног здравља, док би други тежи облик био остварен у случају да
је радња извршења предузета у односу на већи број животиња или
у односу на животиње које имају својство заштићене животињске
врсте. Такође, ово кривично дело требало би из споредног кривичног законодавства преместити у Кривични законик Републике Србије, и то у његово поглавље посвећено кривичним делима против животне средине, по узору на решења из Црне Горе,
Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске. Коначно,
требало би инсистирати на подизању друштвене свести о значају
ове инкриминације, како би се грађани охрабрили на пријављивање
случајева надриветеринарства и њихових учинилаца надлежним
државним органима и оснажило јемство угледа и интегритета ветеринарске професије.
Значајну улогу у томе имају медији, образовне институције
као и удружења и невладине организације посвећене заштити добробити животиња будући да се у свом раду учестало сусрећу са
случајевима злостављања животиња од којих неки могу управо
бити последице пружања ветеринарске помоћи од стране фактички нестручног и формално неквалификованог лица.
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Ana Batrićević, PhD33
QUACK VETERINARY ASSISTANCE IN SERBIA –
DEFINITION, CHARACTERISTICS AND CRIMINAL –
LEGAL REACTION
Summary
Unlike the majority of criminal offences from subsidiary legislation, providing veterinary medical assistance without possessing appropriate professional qualifications is not included in new Criminal
Code of the Republic of Serbia that entered into force on January 1st
2006. Instead, it remained in the Law on Veterinary Medicine, which
here appears as the source of so – called subsidiary or secondary
criminal legislation. This criminal offence represents a serious form of
harming and threatening not only of dignity and integrity of veterinary
profession, but also of life, health and welfare of animals. Regardless
of that, neither in theory nor in practice do the experts give enough attention to legal aspects of this negative but frequent phenomenon. That
is the reason why the author of this paper attempts to present, explain
and critically analyze the term and fundamental characteristics of this
criminal offence as well as the punishment prescribed for its perpetrators in current legislation of the Republic of Serbia. Moreover, the author point out some particularly disputable issues related to this criminal offence such as: its name, its position in criminal legislation and the
nature of social values this incrimination is intended to protect. Finally,
lookin up to some of the countries from this region as role models, the
author also suggests some alterations of the existing legislative solution, which would contribute to a more efficient prevention, sanctioning
and oppression of this form of crime.
Key words: veterinary medicine, quack veterinary assistance,
criminal offence, punishment, Law on Veterinary medicine
Ana Batrićević is an Assistant Researcher at the Institute of Criminological and
Sociological Research in Belgrade
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Апстракт: Овим радом покушава се анализирати потреба
за усвајањем нове полисе осигурања. Нарочито се ставља нагласак на детаљну анализу промјена које су извршене у односу на енглеску полису из 1982. године и разлози због којих су те промјене
извршене. Скреће се пажња на велики значај и потребу усвајања
нове полисе за осигурање робе у међународном превозу и проблеми са којима су се осигуравачи и осигураници сусретали приликом
закључивања старе енглеске полисе осигурања.
Резултат који се овим радом жели постићи јесте да се учини један допринос потпунијем и цјеловитијем сагледавању правних
питања која се могу поставити у вези са осигурањем робе у превозу, како у домаћем тако и међународном саобраћају.
Кључне ријечи: Осигурање робе, енглеска полиса, измјене
клаузула
УВОД
Савремени начин превоза робе са једне дестинације на другу
готово је незамислив без закључивања полисе осигурања којом се
та роба осигурава за случај настанка штете. Посебан значај њеног
осигурања придаје се управо међународном превозу, с обзиром на
*
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велике удаљености којима се роба превози и ризицима који се на
том путу појављују.
Упоредо са развојем осигурања и самог превоза робе, потребно је уредити поступке и начине преузимања самог ризика,
како у случају настанка штете не би дошло до одређених недоумица. Управо у том погледу услови осигурања се мијењају како би се
прилагодили савременим потребама.
Усвајање нове енглеске полисе осигурања је управо резултат савремених потреба, односно потреба измјена раније полисе
осигурања из 1982. године, како би се савремени промет и само
осигурање одвијали несметано.
1. ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ EНГЛЕСКЕ ПОЛИСЕ
ОСИГУРАЊА РОБЕ
Значајна карактеристика савременог транспортног осигурања јесте употреба стандардних уговорних клаузула. Треба рећи да
је водећу улогу од самог почетка увођења ових клаузула заузела
Енглеска, као водећа поморска сила, те се употреба ових клаузула
усталила у свјетској поморској трговини. Иако је било покушаја да
се овој Енглеској доминацији стане на пут од стране Комисије УН
за међународну трговину и развој, иста је била безуспјешна.
Слично условима осигурања по енглеској новој поморској
полиси, као алтернатива за осигурање робе у превозу постоје и услови које је формулисала Конференција УН за трговину и развој
(UNCTAD). Они су покушај унификације уговорног права поморског осигурања на аутономном пољу. Интенција је била да донесени узорци клаузула послуже као препорука - водич, за израду
националних услова осигурања, нарочито у земљама у развоју.
Ови услови имају такође три варијанте које се међусобно разликују углавном по ширини покрића односно осигураним ризицима али дијелом и по искљученим штетама. All risk cover-покриће
против свих ризика, укључује све ризике физичког губитка или
оштећења осигураног предмета ако осигуравач не докаже да је
у питању штета која је искључена из осигурања. Покриће мањег
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обима (Intermediate cover) омогућава сигурност од ризика идентичну оном пруженом по покрићу Клаузула Б енглеске поморске
полисе. Најуже покриће (Restricted cover) обухвата само поједине
ризике који одговарају онима укљученим у Клаузуле Ц енглеске
поморске полисе.
Ово прије свега из разлога што су се Енглески услови осигурања сачињавали и допуњавали првенствено примјеном праксе у
транспортном осигурању и проналажењем рјешавања одређених
проблема са којима су се учесници у међународном превозу суочавали у пракси. Како су се дешавали одређени проблеми у пракси
стандардна S. G. полиса није могла да удовољи свим захтјевима,
те су се уз стандардне клаузуле формулисале специфичне клаузуле
за поједине намјене. Међутим убрзо се, с обзиром на велики број
специфичних клаузула, појавио проблем који се односи на потребу
сачињавања стандардних клаузула, јер је постојао проблем правне
несигурности у примјени појединих клазула.
Пошто је 1884. године основан Institute of London Underwriters,
као удружење британских компанија за поморско осигурање, та је
организација у своју дјелатност уврстила и рад на стандардизацији
уговорних клаузула и изради других увјета осигурања1.
Ове клазуле се сачињавају, усклађују и доносе и данас од
стране Tehnical and Clauses Committee, у сарадњи са Lloyd-ом, те
излазе годишње у књизи „Reference Book of Marine Insurance Clauses“.
Осим публикованих и стандардизованих уговорних клаузула
постоје још и клаузуле које се доста широко примјењују у пракси и чија се садржина није стандардизовала, али су у пракси толико дуго да се усталио њихов смисао и садржај. С обзиром да
се клаузуле примјењују у стандардној верзији, примјена исте није
императивно одређена, те се у њиховој примјени може одступити
уговарањем другачијих услова у уговору о осигурању.
С обзиром да се код закључивања уговора о транспортном
осигурању примјењује начело слободе уговарања, уговорне стране су потпуно слободне да уговоре начин, ширину, обим покрића,
1

Више о томе: Павић Д. : Поморско осигурање, Загреб 1986, стр. 203.
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услове и ризке под којима је могуће исте покрити. У складу са тим
сви додаци у уговору ће имати предност у односу на стандардне
услове осигурања.
Оно што је карактеристично за институтске клаузуле јесте да
је доста тешко дати тумачење истих. Како је уговором о осигурању
предвиђена слобода уговарања, тумачење појединих израза се тумачи онако како је уговорено. У енглеској пракси се у случају појединих одредби које нису уговорене нити су дефинисане уговорним
клаузулама примјењује Енглески закон о поморском осигурању
(МИА) из 1906. године.
Одређена спорна питања у примјени институтских клаузула
рјешавају се примјеном судске праксе, најчешће енглеске судске
праксе, те пресуде Дома лордова постају мјеродавне за оцјену њиховог значења2.
2. INSTITUTE CARGO CLAUSES 1963.
У сачињавању и примјени институтских клаузула сачињавале су се институтске клаузуле за поједине специфичне случајеве,
те је заиста постојала потреба за њиховом унификацијом и стандардизацијом.
Када се ради о осигурању робе, поред одредби из полисе,
на то осигурање започеле су се примјењивати клаузуле Института лондонских осигуратеља почев од 1912. године, прво само као
једна група клаузула, којима су из осигурања робе биле искључене
поједине дјелимичне штете, односно партикуларне хаварије (ове
институтске клаузуле познате су под скраћеницом F. P. A. - Free of
Particular Average)3.
Овај облик сачињавања клаузула био је претеча ревизији клаузула за осигурање робе из 1963. године, а којој је претходила једна
мања ревизија из 1958. године.
Институтске клаузуле за осигурање робе из 1963. године карактерише постојање три општа пакета клаузула и то:
2
3

Више о томе: Павић Д.: Поморско осигурање, Загреб 1986, стр. 203.
Ивошевић Б., Транспортно осигурање, Београд 2009, стр. 192.
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- Institute Cargo Clauses F. P. A. („Free from Particular Average“);
- Institute Cargo Clauses W. A. („With Average“) i
- Institute Cargo Clauses-All Risks.
F. P. A., W. A. и All Risks клаузуле су у ствари комплети који
се састоје од 14 разних клаузула којима се мијењају и допуњују
разне одредбе основне (Лојдове) полисе. Сва три комплета садрже
углавном исте одредбе са изузетком клаузуле број 5 којом се регулише питање обима покрића како у погледу ризика тако и у погледу насталих штета. По клаузули број 5 тј. по обиму покрића који
пружају, ти комплети клаузула и носе своје називе4.
2. 1. Institute Cargo Clauses F. P. A.
Ова клаузула (слободно од партикуларне хаварије) не покрива посебне штете осим у 4 случаја: насукање, потонуће, пожар и
удар с вањским предметом (укључујући лед). Покривен је и ризик
губитка цијелих колета при манипулацији теретом те трошкови искрцавања и ускладиштења робе у луци прибјежишта5.
2. 2. Institute Cargo Clauses W. A.
Полиса WA (са хаваријом) надокнађује све партикуларне
хаварије-штете са одбитном франшизом 3-5% ако су настале као
последица осигураних ризика основне S. G. полисе. Франшиза се
неће примењивати у случајевима насталог ризика услед пожара,
насукања, судара и потонућа, губљења целих колета приликом укрцаја, искрцаја, претовара, итд6.
WA је такав тип, да осигуратељ плаћа и штете из партикуларне хаварије, али уз одбитак франшиза из основне Lloyd-ове полице
(Меморандума)7.
Више о томе: Томашић В. : Транспортно осигурање, Београд 1987, стр. 153.
Петрановић В. : Осигурање и реосигурање, Загреб 1994, стр. 298.
6
Више о томе: Маровић Б. : Осигурање, Београд 1993, стр. 132.
4
5

7

Савин Ш. : Поморски превози, хаварије и осигурање, Загреб 1958, стр. 162.
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Дакле, из свега овога видљиво је да су према овим условима
покривене хаварије које премашују одређени постотак франшизе.
Уколико је тај постотак већи од уговорене франшизе накнада се у
цјелости исплаћује.
Овом клаузулом, исто тако као и према F. P. A. увјетима, није
предвиђен шири круг ризика у односу на S. G. полицу, па се разлика
између W. A. и F. P. A. клаузуле практички своди на то да дјеломичне штете услијед невремена (heavy weather) према F. P. A. увјетима
нису уопће покривене, док према W. A. увјетима нису покривене
ако је њихова висина испод постотка франшизе предвиђене у тзв.
Меморандуму S. G. полице8.
2. 3. Institute Cargo Clauses-All Risks
Према овој клаузули осигурани су сви ризици који се односе
на будуће неизвјесне догађаје. Према овој клаузули из осигурања
су искључене штете настале усљед закашњења, природне мане
или природног својства осигураног предмета, као и штета настала
усљед намјерног поступка осигураника.
У овој клаузули се не примјењује франшиза, те ће осигуравач
у случају настанка штете исту исплатити у цјелости.
3. INSTITUTE CARGO CLAUSES 1982.
Савремени развој саобраћаја и превоза робе изискивао је потребу за ревидирањем, односно доношењем нових институтских
клаузула, јер су постојеће клаузуле биле доста тешко примјењиве
у савременој пракси. Застарјели термини који су били унесени у
постојећим институтским клаузулама нису били примјењиви без
њиховох осавремењивања и употребе нове терминологије.
Због тога је почетком 1982. године дошло до усвајања нових
услова осигурања за осигурање робе у превозу, или нове Енглеске
полисе осигурања. Ове клаузуле су биле примјењиве искључиво
уз нову поморску полису („New Marine Policy Form“, from MAR).
8

Павић Д.: Поморско осигурање, Загреб 1986, стр. 206.
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Ове институтске клаузуле су закључиване уговором о осигурању којим се уговарало које ће се институтске клаузуле примијенити, те су се посебне одредбе мимо институтских клаузула
уносиле у уговор.
3. 1. Institute Cargo Clauses А
Институтске карго клаузуле А пружају најшири обим покрића, односно покривају све ризике, али не и све штете које се
догоде. Ова клаузула примјењује тзв. All risks методу, те се ризици
који се покривају по овој клаузули не уносе у полису. Према овој
клаузули осигурани су сви ризици губитка или оштећења осигураног предмета осим оних који су искључиво искључени из осигурања. Штете искључене из осигурања су штете настале због:
намјерног поступка осигураника, нормалног цурења, нормалног
губитка у тежини или запремини или уобичајеног трошења осигураног предмета, недовољног или неодговарајућег паковања,
унутрашње мане или природног својства осигураног предмета, закашњења, инсолвенције бродара, употребе у ратне сврхе атомске
или нуклеарне физије или фузије, као и штете настале због неспособности брода за пловидбу.
3. 2. Institute Cargo Clauses B и C
За разлику од клаузуле А, која покрива све ризике, клаузуле
B и C почивају на тзв. „named perils“ концепту, а који се састоји
у томе да се за разлику од концепта „сви ризици“ којима није потребно прецизирати појединачно ризике које осигурање по овој
клаузули покрива, јер су покривени сви ризици осим оних који су
изричито искључени из осигурања, по овом концепту покривени
су изричито ризици који су наведени у клаузулама9.
Клаузула B покрива ризике и то: губитак или оштећење које
се разборито може приписати ватри или експлозији, бродолому,
Више о томе: Павић Д. : Институтске клаузуле поморског осигурања, Загреб
1991, стр. 95.

9
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насукању, потонућу или преврнућу брода или другог пловила, преврнућу или исклизнућу копненог возила, судару или додиру брода,
другог пловила или возила са било којим спољашњим предметом
осим водом, искрцају терета у луци прибјежишта, губитку или
оштећењу насталом због заједничке хаварије, избацивања терета у
море, отплављења, продора мора, језерске или ријечне воде у брод,
друго пловило, возило, контејнер или складишно мјесто, потресу,
вулканској ерупцији или грому, потпуни губитак сваког колета настао због пада у море или пада за вријеме укрцаја или искрцаја са
брода или другог пловила.
За разлику од клаузуле B, клаузула C не покрива посљедња
два ризика којима роба за вријеме превоза буде изложена.
Осим стандардних ризика постоје и клаузуле за осигурање
ратних ризика и ризика штрајка.
4. УСВАЈАЊЕ НОВИХ КЛАУЗУЛА
ЗА ОСИГУРАЊЕ РОБЕ
Почетком 2009. године дошло је до нових усвајања институтских клаузула. Разлози њиховог усвајања су прије свега у потреби
прилагођавања савременим потребама и проблемима који прате
транспорт. Један од разлога зашто се приступило увођењу нових
клаузула јесте појављивање нових опасности као што су пиратерија и тероризам.
Основна карактеристика нових институтских клаузула јесте,
као и за све клаузуле усвојене до сада, да је њихова примјена диспозитивне природе, те ће се примјењивати уколико их уговорне
стране уговоре. Можемо закључити да ће се институтске клаузуле
из 1982. године још неко догледно вријеме примјењивати у пракси,
с обзиром да је велики круг лица која се баве осигурањем ове врсте
врло добро упознат са истима.
Ове институтске клаузуле је припремио Joint Cargo Committee
чији рад на новим клаузулама је започео 2006. године.
У односу на клаузуле из 1982. године дошло је до ситнијих
корекција, прије свега у значењу ријечи појединих израза који су
били доста тешко примјењиви у пракси.
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Нове институтске карго клаузуле се као и клаузуле из 1982.
године састоје из три основна пакета и то:
- Institute Cargo Clauses (A), 1/1/09;
- Institute Cargo Clauses (B), 1/1/09;
- Institute Cargo Clauses (C), 1/1/09;
За осигурање ратних ризика и ризика штрајка постоје:
- Institute War Clauses (Cargo) 1/1/09;
- Institute Strikes Clauses (Cargo) 1/1/09.
Ове клаузуле се поред осигурања поморског карга примјењују
и на осигурање копненог карга, као и комбинованог превоза робе,
осим за ваздушни превоз, за који постоје посебне клаузуле (Institute
Cargo Clauses Air). Што се тиче клаузула које се односе на ваздушни карго, можемо рећи да нема битније разлике у односу на стандардне клаузуле поморског превоза робе.
Као и у ранијим институтским клаузулама, клаузула А пружа
најшире покриће. Исти облици покрића ризика задржали су се и
новим клаузулама, односно клаузула A користи All risks покриће,
док клаузуле B и C користе тзв. „named perils“ покриће, односно
тзв. именоване ризике10.
Међутим, како смо и раније истакли, ова клаузула иако покрива све ризике, не покрива и све штете, што се такође може и постићи осигурањем свих губитака или оштећења насталих из било
којег узрока (all loss of damage) или изричитим уговарањем појединих ризика који се покривају, нпр. мањак из било којег узрока
(including shortage and/or loss in weight however caused). Постоје
два ограничења, која су и остала у новим клаузулама и то: штета мора настати за вријеме трајања осигурања те се не могу осигурати штете настале намјерним поступком осигураника („wilful
misconduct of the assured)11.

Више о томе: Павић Д. : Поморско осигурање, Загреб 1986, стр. 209.
Више о новим институтским клаузулама: Ловрић И.: Нове институтске клаузуле за осигурање робе 2009, магистарски рад, Сплит 2011.

10
11
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5. РАЗЛИКЕ У ОДНОСУ НА ИНСТИТУТСКЕ
КЛАУЗУЛЕ ИЗ 1982. ГОДИНЕ
У новим институтским клаузулама у односу на старе клаузуле из 1982. године је прије свега дошло до прецизирања покрића
трајања осигурања од складишта до складишта. С обзиром да је
ова одредба била доста нејасна у старим клаузулама, у новим клаузулама је прецизирано да осигурање почиње било каквом радњом
која се односи на укрцај робе на превозно средство, као и све радње
до завршетка њеног искрцаја12.
Дакле, ово осигурање не обухвата привремено складиштење
или чување робе на возилу прије и послије обављеног превоза, али
обухвата превоз унутар складишта на почетку путовања. Прецизирано је да се покриће осигурања односи и на комбиновани превоз
робе, као и за вријеме док се роба прије, у току или послије превоза
бродом налази у складиштима, стовариштима или другим мјестима.
Новим клаузулама проширени су и други случајеви када осигурање може престати, и то: завршетком искрцавања са превозног средства у било које друго складиште без обзира гдје се исто
налази, а које је изабрао осигураник или његови запослени, када
осигураник одабере за употребу било које превозно средство или
контејнер изван уобичајеног тока превоза и истеком рока од 60
дана након што је осигурани предмет искрцан са поморског брода
у луци одредишта.
С обзиром да је стари израз осигураника био доста непрецизан уведен је нови појам „assured“. Термин који се односио на
осигуравача „underwriter“ замијењен је са новим називом „insurer“.
Доста проблема у пракси правиле су и енглеске ријечи у клаузулама које су означавале робу „goods“ и „cargo“, те су биле доста
непрактичне. Ови називи су у новим клаузулама замијењени тер8. 1. I. C. C. 2009, осигурање почиње када осигурани предмет буде први пут
помакнут у складишту ради непосредног укрцаја у превозно средство у сврху
почетка превоза.
12
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мином „subject matter insured“ (осигурани предмет-роба). Такође је
велике проблеме правио израз „servant“, а односи се на лице које
је у радном односу код осигураника, те је исти замијењен са новим
изразом „employee“, што у преводу значи запослени радник.
Термин који се односи на уговор о превозу ствари, а који је
у ранијим клаузулама носио назив „contract of affreightmement“ замијењен је новим називом „contract of carriage“. Израз „lift van“
замијењен је савременим термином „kontejner“.
У клаузули број 3. 1. 2. која се односи на искључење због неодговарајућег паковања унесене су поједине нове одредбе којима
се предвиђа да су овим условима из осигурања искључене штете настале због мањкавог и неодговарајућег паковања или неприпремљености осигураног предмета. Новина која се односи на нове
клаузуле предвиђа да се наведено искључење примјењује у случају
када је паковање или припрему осигураног предмета обавио осигураник или његови запослени, или уколико је паковање и припрема обављена прије ступања на снагу осигурања.
Израз „пакирање“ укључује и слагање робе у контејнер. Нове
клаузуле уводе и стандард према којем се оцјењује припремљеност
осигураног предмета за пријевоз. Оно мора бити такво да осигурани предмет одоли нормалним незгодама (ризицима) на пријевозном путу13.
Ова клаузула је на сличан начин измијењена у дијелу који се
односи на искључење ризика због неспособности брода за пловидбу.
Према новој клаузули 3. 1. 5. искључење осигурања се не
примјењује када је осигуранику било познато у вријеме укрцаја
да брод или друго пловило није способно за пловидбу или није
прикладно за сигуран превоз осигураног предмета, а укцрцај је
обављен: а) прије ступања осигурања на снагу, б) од стране осигураника или његових запослених којима је таква неприкладност
била позната у вријеме утовара.
Више о томе: Павић Д. : Нове инстиутске клаузуле за осигурање робе, часопис
Осигурање број 51/10, стр. 38-48.
13
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С обзиром да је у старој клаузули било доста недоумица у
погледу клаузуле о искључењу ризика због инсолвенције бродара,
новом клаузулом је прецизирано да ће у овом случају осигурање
бити искључено у случају када је осигуранику у вријеме укрцаја
осигураног предмета на брод било познато, или му је према редовном току ствари требало бити познато, да та инсолвенција или
неизвршавање финансијских обавеза може онемогућити нормално
одвијање осигураног путовања. У овом случају клаузула се неће
примијенити када уговор о осигурању буде пренесен на странку
која је купила или се у доброј вјери ваљаним уговором обавезала
да ће купити осигурани предмет
Клаузула која се односи на искључење нуклеарних ризика
је у односу на ранију клаузулу проширена, те умјесто клаузуле
„weapon of war“ унесена нова клаузула „any weapon or device“, те
је поред оружја проширена и клаузула која се односи на било коју
направу кућне израде.
Клаузула о искључењу ризика терориста је проширена, с обзиром на све веће проблеме у области тероризма и покрића ових
ризика, те је овом клаузулом из осигурања искључена штета настала због терористичког акта сваког лица које дјелује у име или је у
вези с било којом организацијом која, уз употребу силе или насиља
предузима радње усмјерене према обарању или дјеловању на неку
државну власт, независно од тога је ли она успостављена законито
или није.
У новим институтским клаузулама измијењена је и одредба која се односи на престанак уговора о осигурању у случају да
уговор о превозу престане у некој другој луци или мјесту, а која
није предвиђена уговором о превозу. Према тој клаузули, у случају
таквог престанка, односно престанка уговора о превозу осигуране
робе без воље осигураника осигурање престаје уколико се осигуравач о томе одмах не обавијести и осигурање не продужи.
У тексту клаузуле институт „delivery“ замијењен је институтом „unloading of the subject matter insured“, ријечи „named herein“
замијењене су ријечима „named in the contract of insurance“. Ове
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измјене су управо извршене како би се усвојени термини у клаузулама најбоље примјенили у пракси
Нове клаузуле су унијеле и нове одредбе у случају промјене
путовања без знања осигураника. Према новим клаузулама, у том
случају мора се одмах обавијестити осигуравач и осигурање ће се
наставити уз одговарајућу премију и услове.
Прецизиране су и одредбе које се односе на лице које се може
сматрати осигураником. Према новим клаузулама то је лице које
потражује накнаду штете од осигуравача, било да се ради о лицу
које је или у чије име је склопљен уговор о осигурању, или лицу на
које су права из уговора пренесена.
Измјене клаузула B и C
Клаузуле института B и C су дословно пренесене из ранијих
клаузула, с тим да у односу на раније клаузуле о искљученим ризицима, ове клаузуле имају још једно искључење које се односи на
ризик намјерног оштећења или уништења осигураног предмета,
који се у ове клазуле може унијети укључивањем у уговор посебне
клазуле Institute Malicious Damage Clause 14.
Измјене института ризика штрајка и рата
Што се тиче института који се односе на ризике рата, у новим
клазулама, као и у старим стоји одредба да се осигурање односи
само на поморски превоз, односно да ово осигурање не покрива
копнени превоз робе.
Код клазула које се односе на ризике штрајка карактеристично је да су овим клаузулама покривени само физички губици или
оштећења осигураног предмета (укљујући и трошкове избјегавања штета), док се посредне штете које настану због дјеловања
штрајкача и терориста не надокнађују.
Више о томе: Павић Д. : Нове инстиутске клаузуле за осигурање робе, часопис
Осигурање број 51/10, стр. 38-48.
14
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6. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Анализирајући нове институтске клаузуле за осигурање робе
и упоређујући их са институтским клаузулама из 1982. године можемо рећи да су извршене измјене у њиховом мањем дијелу, односно више корективном.
Међутим, са друге стране, иако изгледају безначајни, термини у старој полиси су правили велике проблеме како осигураницима тако и осигуравачима, јер је врло често долазило до недоумица
и нејасноћа, како у погледу преузимања ризика, тако и у погледу
остваривања права на накнаду настале штете на осигураном предмету.
Узимајући у обзир цјелокупну анализу нових институтских
клазула, односно њихових измјена можемо рећи да су сачињене у
складу са савременим потребама и захтјевима савременог промета,
те ће увелико олакшати закључивање уговора о осигурању субјектима који учествују у осигурању и превозу робе у међународном
промету, те отклонити одређене недоумице које су се јављале код
старих клаузула.
Узимајући све ово у обзир можемо рећи да се новим клаузулама одржава лидерска, односно свјетска позиција енглеске поморске полисе, те се UNCTAD-ове полисе у наредном периоду сигурно неће широко примјењивати.
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Summary
This paper attempts to analyze the need to adopt new policies insurance. It is special focuses on a detailed analysis of the changes that
have taken place in relation to the English policy of 1982 and the reasons for these changes are izvršene. Attention to the great importance
of adopting new policies for insurance of goods in international traffic
and the problems they have encountered and private insurers in closing
the old British policy of insurance.
The result of this work, which is to be achieved is to make a contribution to a better and more complete analysis of the legal issues that
may be raised in connection with goods in transit insurance, both in the
domestic and international traffic.
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УДК 343.1
Прегледни чланак

ПРИХВАТАЊЕ И ОДБАЦИВАЊЕ СПОРАЗУМА
КАО СУДСКЕ ОДЛУКЕ И НЕКЕ ПОСЉЕДИЦЕ
ОДБАЦИВАЊА СПОРАЗУМА
doi: 10.7251/SPM1346097J
Апстракт: Споразум о признању кривице представља нов институт у кривичнопроцесном законодавству Босне и Херцеговине.
Пошто се ради о новом институту разумљиво је да су поједини
његови аспекти остали нерегулисани или непотпуно регулисани.
То за посљедицу има појаву низа спорних питања. Једно од њих је и
питање да ли су прихватање и одбацивање споразума судске одлуке, а ако јесу које. За разлику од неких других законодавстава која
су ова питања изричито ријешила законодавци у БиХ то нису учинили. Од рјешења овог питања зависи одговор на читав низ других
важних питања нпр. могућност жалбе против одлуке о прихватању и одбацивању споразума, писмена израда, достављање и
образлагање одлуке о прихватању и одбацивању споразума. Нека
схватања о овим питањима која налазимо у стручним радовима и
судској пракси немају основ у кривичнопроцесним законима у БиХ.
И нека друга питања која су везана за прихватање и одбацивање
споразума су непотпуно регулисана као нпр. саопштавања и записничко констатовање прихватања споразума, поступак са одбаченим споразумом и списима који су за њега везани, могућност
да судија који је одбацио споразум након тога води главни претрес.
Иако је споразум релативно често обрађиван у нашој литератури
ова питања нису добила одговарајућу пажњу. Рад има за циљ да
укаже на нека погрешна становишта о овим питањима, као и да
укаже на нека питања која би требало изричито регулисати.
*
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Кључне ријечи: прихватање и одбацивање споразума, жалба против одлуке о прихватању и одбацивању споразума, немогућност кориштења као доказа изјаве о признању кривице из одбаченог споразума, издвајање из списа и уништавање одбаченог
споразума.
1. АДЕКВАТНОСТ ПОЈМОВА “ПРИХВАТАЊЕ“ И
„ОДБАЦИВАЊЕ“ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ
Кривичнопроцесни закони у БиХ предвиђају да суд споразум
може “прихватити” или “одбацити”.1 Може се поставити питање
да ли је термин “прихватити” најбоље рјешење. Сматрамо да није
и да би био бољи, а и више је правни термин, “усвојити”. Наиме,
кривичнопроцесни закони у БиХ у другим одредбама углавном користе термин “усвојити” или “уважити” нпр. суд ће уважити жалбу против пресуде или рјешења, захтјев за понављање кривичног
поступка. Рјешење по коме се споразум “усваја” налазимо у неким
другим законодавствима која су споразум регулисала управо под
одређеним утицајем нашег законодавства.2 С друге стране постоје
и законодавства у којима се споразум “прихвата”.3 И поједини аутори заступају схватање да је термин “прихватити” бољи.4 Ипак
сматрамо да ово питање није од суштинског значаја.
У нашем законодавству су сви разлози због којих суд не
прихвата споразум стрпани у један кош и за посљедицу имају њеЧл. 246. ст. 7. и 8 Закона о кривичном поступку Републике Српске – ЗКП РС
(“Службени гласник РС број 53/12”) регулише прихватање и одбацивање споразума. Ово питање је на идентичан начин регулисано и у осталим кривичнопроцесним законима у БиХ.
2
Нпр. Законик о кривичном поступку Србије – ЗКП Србије (“Службени гласник
Републике Србије бр. 72/11 и 101/12”) и Законик о кривичном поступку Црне
Горе – ЗКП Црне Горе (“Службени лист Црне Горе бр. 57/09 и 49/10”) .
3
Нпр. Закон о казненом поступку Хрватске – ЗКП Хрватске “Народне новине
Републике Хрватске бр. 152/08 и 76/09”) користи термин „прихватити“.
4
Дамјан Кауриновић, Потврђивање оптужнице и пресуде без суђења, Зборник
радова са међународног округлог стола „Реформа кривичног законодавства у
Републици Српској“, Бањалука 2003, 209.
1
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гово “одбацивање”. Овдје се оправдано може поставити питање да
ли је овакво законско рјешење исправно. Нека друга законодавства
праве разлику између разлога за одбацивања и разлога за одбијање
споразума нпр. ЗКП Србије или ЗКП Црне Горе. Разлози за одбацивања су, за разлику од разлога за одбијања споразума, формалне
природе. Треба истаћи да кривичнопроцесни закони у БиХ праве разлику између одбацивања и одбијања свих других поднесака
нпр. жалбе, захтјева за понављање кривичног поступка, па чак и
казненог налога који је сличан споразуму. У неким случајевима одбацивања споразума се термин “одбацити” посебно показује неодговарајућим нпр. одбацивање споразума због тога што суд сматра
да је предложена санкција неадекватна. Сматрамо да је рјешење по
коме се прави разлика између разлога за одбацивања и за одбијања
споразума боље и исправније и да би та разлика требала наћи своје
мјесто у будућим измјенама и допунама кривичнопроцесних закона у БиХ.
2. “ПРИХВАТАЊЕ” И “ОДБАЦИВАЊЕ” СПОРАЗУМА –
СУДСКЕ ОДЛУКЕ ИЛИ НЕ?
Једно од веома значајних питања код споразума је питање да
ли су његово прихватање и одбацивање судске одлуке, а ако јесу,
о којим се ту судским одлукама ради. Различит одговор на ово питање за собом повлачи веома различите значајне, прије свега практичне правне посљедице. Поједини аутори исправно истичу да ово
питање закон није изричито ријешио и да је оно спорно.5 Занимљиво је да је прије посљедњих измјена кривичнопроцесних закона у
БиХ било изричито предвиђено у наслову члана да се ту ради о
судским одлукама. Нигдје није образложено због чега је то сада
изостављено па се поставља питање да ли је законодавац промијенио став или се ради о случајном изостављању термина “одлука”.
Сматрамо да је у питању ово друго.
Миодраг Бајић, Модул 4 – Скраћени кривични поступци, Високи судски и
тужилачки савјет БиХ, Сарајево 2006, 44.
5
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Према једном схватању кад прихвати или одбаци споразум
суд не доноси никакву формалну одлуку. Прихватање или одбацивање споразума се само записнички констатује. По овом схватању прихватање и одбацивање споразума нису судске одлуке,
већ су само “констатација”.6 Ово схватање полази од језичког тумачења одредаба којима се регулише преговарање о кривици које
предвиђају да ће се у случају одбацивања споразума то “констатовати у записник”.
По другом схватању прихватање и одбацивање споразума су
судске одлуке, али одлуке у облику “констатације”. Ово схватање
је слично претходном. Њега налазимо у једној одлуци Окружног
суда у Бањалуци којом је одбачена као недозвољена жалба браниоца изјављена против “одлуке о одбацивању споразума”.7 Ово
схватање је тешко прихватљиво. Ако се овдје већ ради о судској
“одлуци” она не може бити само “констатација”. То би било супротно законској одредби по којој се у кривичном поступку одлуке
доносе у облику пресуде, рјешења и наредбе. Посебан проблем је
у томе што се само из “констатације” да је споразум одбачен не
види због чега није прихваћен. То је битно ради отклањања узрока
одбацивања споразума и евентуално подношења новог споразума.
У пракси наилазимо на записнике са рочишта на којима је споразум одбачен у којима се само констатује одбацивање споразума без
навођења разлога због кога је он одбачен, при чему се разлог одбацивања не види ни из садржаја записника.
По трећем схватању прихватање и одбацивање споразума су
судске одлуке. Сматрамо да је ово схватање исправно и једино могуће, без обзира што се то изричито не предвиђа. И многи теоретичари стоје на становишту да се ту ради о “одлуци”.8 Судска одлука је резултат одлучивања у поступку и врста је процесне радње.
Ово схватање нпр. заступа Љиљана Филиповић, Модул 2 – Поступак оптужења
и главни претрес, Високи судски и тужилачки савјет БиХ, Сарајево 2006,76.
7
Рјешење Окружног суда у Бањалуци број Кж-292/04 од 12. 10. 2004. године.
8
Миодраг Симовић, Практични коментар Закона о кривичном поступку Републике Српске, Висока школа унутрашњих послова, Бањалука 2005, 414; Милан
Благојевић, Огледи из кривичнопроцесног права, Добој 2005, 267.
6
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Она представља изјаву воље суда да се правна правила садржана
у правним нормама примијене на конкретно чињенично стање, те
да се на тај начин створе одређени правни учинци. Нема никакве
дилеме да прихватање и одбацивање споразума представљају процесну радњу, изјаву воље суда којом се правне норме примјењују
на конкретно чињенично стање којом се стварају одређени, значајни правни учинци. Посљедица прихватања споразума је доношење
пресуде. Да се ради о судској одлуци указује одредба по којој се одбацивање споразума саопштава странкама и браниоцу и констатује
у записнику. Саопштавање странкама и констатовање у записник
су процесне радње карактеристичне за судске одлуке. Уколико законом није другачије одређено, судске одлуке се присутним лицима саопштавају усмено и то се констатује, односно “назначава” у
записнику. На овај закључак упућује и одредба по којој се одлуке
вијећа доносе послије усменог вијећања и гласања. Уколико одлуку о прихватању или одбацивању споразума доноси вијеће о њој
се вијећа и гласа. Вијећање и гласање су радње карактеристичне за
доношење судске одлуке.
Ако прихватимо становиште да прихватање и одбацивање
споразума представљају судску одлуку поставља се даље питање
која је то одлука. То је значајно због низа практичних питања нпр.
због могућности изјављивања жалбе против такве одлуке. Кривичнопроцесни закони у БиХ не дају дефиницију појма судска одлука,
а ни појединих врста судских одлука. У кривичном поступку се
одлуке доносе у облику пресуде, рјешења и наредбе. И поједини
аутори истичу да се из законских одредаба јасно не види којом
одлуком суд прихвата или одбацује споразум.9 Јасно је да се о томе
не одлучује пресудом. Сматрамо да то није могуће ни наредбом.
Наредба је одлука која се односи на управљање током кривичног
поступка и она се накнадно увијек може измијенити или ставити
ван снаге. Општеусвојено схватање је да се једном донесена одлука
о прихватању и одбацивању споразума касније не може мијењати
9

Ово нпр. истичу М. Бајић, ibid, 44, Љ. Филиповић, ibid, 76.
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или стављати ван снаге.10 Рјешењем се у правилу одлучује о појединим питањима и правима од којих зависи успјешно вођење кривичног поступка. Уколико се прихвати становиште да су прихватање и одбацивање споразума судске одлуке сматрамо да је једино
могуће да те одлуке буду рјешења.
Многа законодавства изричито предвиђају да се споразум
прихвата или не прихвата рјешењем нпр. ЗКП Србије и ЗКП Црне
Горе. У нашој судској пракси је уобичајно да се споразум прихвата или одбацује рјешењем. Сматрамо да би одредбе које регулишу
преговарање о кривици требало прецизирати и допунити тако што
би се изричито предвидјело да се о прихватању или одбацивању
споразума одлучује рјешењем.
Као аргумент за становиште да су прихватање и одбацивање
споразума судске одлуке и то рјешења може да послужи и одредба
којом је регулисан казнени налог, по којој судија одбацује захтјев
за издавање казненог налога рјешењем. Споразум и казнени налог
су слични институти и ако је законодавац стао на становиште да је
одбацивање казненог налога судска одлука - рјешење јасно је да то
мора важити и за одбацивање споразума. Овдје се може поставити
питање због чега је законодавац изричито предвидио да се захтјев
за издавање казненог налога одбацује рјешењем, а то није изричито
предвидио и за одбацивање споразума. Сматрамо да се овдје ради о
недосљедности законодавца и да не постоји оправдан разлог због
кога у погледу овог питања ова два веома слична института не би
била регулисана на идентичан начин.
3. МОГУЋНОСТ ЖАЛБЕ ПРОТИВ ОДЛУКА СУДА О
ПРИХВАТАЊУ И ОДБАЦИВАЊУ СПОРАЗУМА
Ако се прихвати схватање да се споразум прихвата или одбацује рјешењем поставља се даље питање да ли се против тог
Ово схватање нпр. заступа Дамјан Кауриновић, Практична искуства у примјени нових кривичнопроцесних установа – признање кривице, споразум о признању и казнени налог, Зборник радова “Актуелна питања примјене кривичног
законодавства у БиХ” Неум 2004, 6.
10
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рјешења може изјавити жалба. То је изузетно значајно питање. За
разлику од нашег, многа законодавства изричито регулишу питање
жалбе против одлука о прихватању и неприхватању споразума
нпр. ЗКП Србије, ЗКП Црне Горе и ЗКП Хрватске. Занимљиво је да
већина аутора, па чак и они који заступају схватање да се споразум прихвата или одбацује рјешењем, заступају становиште да се
против такве одлуке не може изјавити жалба.11 Поједини аутори су
“губитак” права на изјављивање жалбе на рјешење о прихватању
споразума налазили у томе што је претрес за изрицање кривичноправне санкције раније морао да се одржи у року од три дана од
прихваћања споразума. Сада се претрес одмах наставља и тај аргумент још више долази до изражаја. С друге стране, “губитак” права
на улагање жалбе у случају одбацивања споразума они налазе у
томе што се предмет “враћа” у редовни ток кривичног поступка.12
Заступајући схватање да се против одлуке о одбацивању споразума не може изјавити жалба поједини аутори уочавају проблем који
настаје због тога што таква одлука не подлијеже контроли и што
се споразум може одбацити а да се не наведе за то ни један разлог.
Они закључују да то може довести до самовоље суда и одбацивања
споразума и у случају кад су иначе испуњени сви услови за његово
прихватање.13
Међутим, ако се прихвати схватање да се о прихватању и одбацивању споразума одлучује рјешењем у погледу права на жалбу
против таквог рјешења ствари стоје потпуно другачије. Правило је
да против рјешења суда донесеног у првом степену странке, бранилац и лица чија су права повријеђена могу увијек изјавити жалбу ако изричито није одређено да жалба није дозвољена. Жалба
по правилу није дозвољена против рјешења донесеног у истрази,
али ту не спада рјешење којим се споразум прихвата или одбацује.
Постоје и рјешења против којих није дозвољена самостална жалба
Ово нпр. истичу М. Благојевић, ibid, 267, М. Бајић, ibid, 44.
Хајрија Сијерчић-Чолић, Расправа о реформи у кривичном правосуђу и кривичном законодавству БиХ, с посебним освртом на ново кривично процесно
право, Хрватски љетопис за казнено право и праксу 1/2003, 201.
13
М. Бајић, ibid, 38.
11

12
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и она се могу побијати само у жалби на пресуду. То су рјешења
која се доносе ради припремања главног претреса и пресуде, а ту
опет не спада рјешење о прихватању или одбацивању споразума.
Жалба по правилу, ако законом није другачије одређено, није дозвољена ни против рјешења Врховног суда РС, али ће тај суд изузетно ријетко доносити рјешење о прихватању или одбацивању
споразума. Није прихватљиво схватање да на рјешење о одбацивању споразума жалба није дозвољена јер се ту ради о “процесном
рјешењу” које се доноси на записник и на које странке немају права улагати жалбу.14
Анализа одредаба којима се регулише жалба против рјешења,
уколико се прихвати схватање да се споразум прихвата или одбацује рјешењем, доводи до јединог могућег закључка да је против
таквог рјешења дозвољена жалба и то због тога што она изричито
није нигдје искључена. Не само што би она била дозвољена већ би,
пошто у закону није друкчије одређено, и одлагала извршење тог
рјешења. У том случају би важио општи рок за подношење жалбе
против рјешења од три дана. О жалби против рјешења о прихватању или одбацивању споразума би одлучивао другостепени суд
ако је то рјешење првостепеног суда, ванпретресно вијеће ако је то
рјешење судије за претходно саслушање, а вијеће Врховног суда
РС у другом саставу ако је то рјешење Врховног суда РС. Одлучујући о жалби суд може рјешењем одбацити жалбу као неблаговремену или као недозвољену, одбити жалбу као неосновану или
уважити жалбу и првостепено рјешење преиначити или укинути, и
по потреби предмет упутити на поновно одлучивање.
Као аргумент за схватање да је против рјешења којим се
одлучује о споразуму дозвољена жалба може да послужи одредба
по којој је против рјешења судије о одбацивању казненог налога
дозвољена жалба. Споразум и казнени налог су слични институти
и ако је законодавац стао на становиште да је против одлуке о одбацивању казненог налога дозвољена жалба јасно је да би то требало важити и за одбацивање споразума. Овдје се може поставити
14

Ово схватање заступа М. Бајић, ibid, 44.
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питање због чега је законодавац изричито предвидио да се против
одлуке о одбацивању захтјева за издавање казненог налога може
изјавити жалба, а то није изричито предвидио код одбацивања споразума. Сматрамо да се овдје ради о недосљедности законодавца и
да не постоји оправдан разлог због кога у погледу овог питања ова
два веома слична института не би била регулисана на идентичан
начин.
Сматрамо да су наведени аргументи више него довољан разлог за закључак да законске одредбе треба допунити тако што би се
изричито регулисало питање жалбе против рјешења о прихватању
и одбацивању споразума. Без обзира што је логично да тужилац,
оптужени и бранилац немају право на изјављивање жалбе против рјешења о прихватању споразума пошто је суд усвојио њихов
приједлог, по важећим одредбама то право постоји и изводи се из
општих одредаба о праву на жалбу против рјешења. Када се ради о
рјешењу о одбацивању споразума и ту би се законом требало право
на жалбу изричито регулисати, било да се оно изричито предвиди
или изричито искључи.
4. ПИСМЕНА ИЗРАДА, ДОСТАВЉАЊЕ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ И ОДБАЦИВАЊУ СПОРАЗУМА
У нашој теорији и пракси је општеусвојено схватање да се
одлука, па била она и рјешење, о прихватању или одбацивању споразума писмено не израђује и не доставља странкама. Ово схватање полази од тога да обавезу писмене израде те одлуке и њено
достављање не предвиђају одредбе којима је регулисано преговарање о кривици. Ово схватање је логично када се ради о рјешењу
о прихватању споразума, али не и када се ради о рјешењу о одбацивању споразума. Међутим, без обзира да ли је логично или не
оно нема основ у законским одредбама. Овјерени преписи усмено
саопштене одлуке се неће достављати лицу које изјави да се неће
жалити, осим ако законом није одређено друкчије. Преписи одлука против којих је дозвољена жалба достављају се са упутством
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о праву на жалбу. То значи да се усмено саопштено рјешење о
прихватању или одбацивању споразума не би писмено израђивало
и достављало само под условом да се лица којима би иначе требало достављати такво рјешење изричито одрекну права на изјављивање жалбе. Само у случају када би изричито било предвиђено
да против рјешења о прихватању или одбацивању споразума није
дозвољена жалба такво рјешење се писмено не би израђивало
и достављало странкама. Када се ради о рјешењу о прихватању
споразума проблем се може практично ријешити тако што би се
странке и бранилац изричито одрекли права на жалбу, за коју немају ни правни интерес, и што би се сагласили да се такво рјешење
писмено не израђује и не доставља. Међутим, против рјешења суда
донесеног у првом степену, овдје рјешења о прихватању споразума, жалбу могу изјавити не само странке и бранилац, већ и лица
чија су права повријеђена тим рјешењем. Ту се сасвим основано
може поставити питање могућности жалбе оштећеног нпр. када
споразумом није одлучено о приједлогу за остваривање имовинскоправног захтјева. Треба истаћи да нека законодавства изричито
предвиђају право оштећеног на жалбу против рјешења о усвајању
споразума нпр. ЗКП Србије. Када се ради о рјешењу којим се споразум одбацује, када на основу општих одредаба о жалби против
рјешења произлази да је против њега дозвољена жалба и када за
жалбу странке имају и правни интерес, оно се не би писмено израђивало и достављало само када би се лица која имају право на
жалбу против тог рјешења одмах изричито одрекла тог права. У
супротном оно би се морало писмено израдити и доставити странкама. Ово је још један разлог због кога је неопходно да се изричито
регулише питање права на жалбу против рјешења о прихватању и
одбацивању споразума.
Полазећи од схватања да се одлука о прихватању или одбацивању споразума писмено не израђује и не доставља странкама
већина аутора заступа схватање да законске одредбе не обавезују
суд да те одлуке образложи.15 Поједини аутори ипак сматрају да
Ово схватање нпр. заступа Азра Милетић, Институт преговарања о кривњи у
пракси, Право и правда 1/2005, 250.
15
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постоји дилема да ли у овом случају треба обавезати суд да донесе образложену одлуку и да је достави странкама. Они исправно
закључују да то формализује поступак, али да су битни принципи
сваког судског поступка стабилност и објективност и да је формална природа сваке судске одлуке неопходан услов за осигурање ових
принципа.16 Нека законодавства изричито предвиђају да рјешење
о усвајању или одбијању споразума мора бити образложено нпр.
ЗКП Србије или француски Code de procedure penale. Сматрамо да
од тога да ли је против тих рјешења дозвољена жалба зависи и да ли
она требају бити образложена. Уколико је против њих дозвољена
жалба она морају бити образложена. Када се ради о рјешењу којим
се споразум прихвата, уколико би се они који имају право на жалбу
против тог рјешења одмах одрекли тог права, нема никакве потребе да се оно посебно образлаже. Међутим, када се ради о рјешењу
којим се споразум одбацује ситуација је другачија. Осим што би из
општих одредаба које регулишу право на жалбу против рјешења
произлазило да рјешење о одбацивању споразума треба да буде образложено за такво схватање постоји и један битан додатни разлог.
Странке и бранилац који су закључили споразум морају знати који
услов за прихватање споразума није испуњен, односно због чега је
споразум одбачен нпр. због неадекватне кривичне санкције, што
признање кривице није добровољно или свјесно, што не постоји
довољно доказа о кривици, што у закључивању споразума није
учествовао бранилац иако се ради о случају обавезне одбране. Образложење разлога за одбацивање споразума омогућава онима који
су га закључили да отклоне недостатке и да суду на разматрање
доставе нови споразум.17 Сматрамо да таква могућност постоји. У
нашој судској пракси наилазимо на примјере да се након што је одбачен поново поднесе нови, измијењени, споразум.18 Нека законоМиодраг Симовић, Владимир Симовић, Актуелна питања у вези са доношењем
закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку у БиХ, Правна
ријеч 7/2006, 200.
17
Д. Николић, Споразум о признању кривице, Студентски културни центар Ниш,
Ниш 2006, 179.
18
Милорад Барашин, Споразума о признању кривице, предавање одржано у
Сарајеву 27. и 28. марта 2008. године, стр. 2. наводи примјер таквог споразума
кога је лично закључио.
16
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давства изричито предвиђају могућност поновног подношења споразума који није прихваћен нпр. италијански Codice di procedurala
penale.
5. САОПШТАВАЊЕ И ЗАПИСНИЧКО КОНСТАТОВАЊЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ И ОДБАЦИВАЊУ СПОРАЗУМА
Ако суд одбаци споразум то саопштaва странкама и браниоцу и констатује у записнику. То важи и за прихватање споразума, иако то изричито није предвиђено. To произлази из одредбе по
којој се, уколико законом није другачије одређено, судске одлуке
присутним лицима саопштавају усмено и “назначују” у записнику.
Због тога би обје ове одлуке требало обавезно да буду саопштене
присутним лицима и да буду констатоване у записнику са рочишта
о разматрању споразума. Сматрамо да се овдје ради о пропусту
законодавца и да ову одредбу треба допунити тако што ће се изричито предвидјети да ће се странкама и браниоцу саопштити не
само да је споразум одбачен, већ и да је прихваћен, као и да ће се
записнички констатовати не само да је споразум одбачен, већ и да
је прихваћен. У судској пракси се без изузетака странкама и браниоцу саопштава и да је споразум прихваћен, а то се констатује и
у записнику.
Истовремено са одбацивањем споразума судија, односно
предсједник вијећа одређује датум одржавања главног претреса у
року од 30 дана. Занимљиво је да овакво рјешење није предвиђено код одбацивања изјаве о признању кривице, иако се ту ради о
сличним ситуацијама. Рок од 30 дана је иначе рок у коме се мора
заказати главни претрес када се оптужени изјасни да није крив, па
се може поставити питање да ли је ова одредба неопходна. Овај
рок се у судској пракси иначе не поштује због тога што су судови
претрпани предметима па се често главни претрес у неким судовима као што је Основни суд у Бањалуци заказује и послије неколико
година од изјашњења оптуженог да није крив. Њена оправданост
се поставља из још једног, битнијег разлога. Рјешење по коме се
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истовремено са одбацивањем споразума заказује главни претрес
посредно указује на став законодаваца да се након одбацивања
споразума главни претрес води пред судијом, односно вијећем које
га је одбацило. Постоји и супротно схватање, веома заступљено и
у нашој теорији и судској пракси, па би у случају његовог прихватања ова одредба била нелогична пошто би тада главни претрес
заказивао судија или предсједник вијећа пред којим се главни претрес неће водити.
6. НЕМОГУЋНОСТ КОРИШТЕЊА ПРИЗНАЊА КРИВИЦЕ
ИЗ ОДБАЧЕНОГ СПОРАЗУМА
Након одбацивања споразума признање кривице оптуженог
из споразума се не може користити као доказ у кривичном поступку. И већина других законодавстава је прихватила овакво рјешење
нпр. ЗКП Србије, ЗКП Црне Горе или француски Code de procedure
penale. Након одбацивања споразума се заказује главни претрес на
коме се оптужени брани тврдњом да није крив, односно да није извршио кривично дјело. У таквој ситуацији било какав траг о томе
да је раније признао кривицу може за њега имати веома штетне
посљедице. Такво сазнање може код суда на главном претресу и
код неубједљивих доказа створити увјерење да је оптужени извршио кривично дјело и да је крив. Осим тога, да би преговори о
признању кривице и закључивање споразума били “пријемчиви”
за извршиоце кривичних дјела они морају унапријед бити сигурни да њихово учешће у овим радњама у случају неуспјешних
преговора или неприхватања споразума неће бити касније злоупотријебљено.19 Оптужени се мора заштити и мора се спријечити да
му признање кривице у споразуму који није прихваћен у даљем
току поступка отежа положај. То је могуће само ако о одбаченом
споразуму не постоје било какви трагови. Не доводећи ову идеју у
питање поједини аутори изражавају скептицизам у погледу могућности праве и потпуне заштите оптуженог у овој ситуацији. Они
19

Д. Николић, ibid, 180.
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сматрају да забрана употребе признања оптуженог из споразума
као доказа има у правилу само “платонски учинак”.20
Оправдано се може поставити питање да ли важеће рјешење
омогућава потпуну и потребну заштиту оптуженог у случају одбацивања споразума. Уколико је циљ само да се онемогући да
признање кривице из одбаченог споразума у даљем поступку буде
доказ, онда је он у потпуности остварен. Уосталом, то посредно
произлази и из других одредаба. Међутим, циљ заштите оптуженог
није само у томе да се забрани да се признање кривице из одбаченог споразума у каснијем поступку употребљава као доказ, већ
да се онемогући било какво кориштење одбаченог споразума. Кориштење признања кривице након одбацивања споразума на било
који начин представља злоупотребу. Само ако се за одбачени споразум и признање кривице у њему не зна постоји гаранција да он
неће бити злоупотријебљен.
Злоупотреба изјаве оптуженог о признању кривице из одбаченог споразума је могућа од стране свих учесника у кривичном
поступку, од било ког лица, као и медија. Није тешко замислити
реакцију јавности или оштећених у ситуацији кад би медији објавили вијест да је суд ослободио оптуженог који је прије тога у одбаченом споразуму признао кривицу и прихватио казну од нпр.
пет година затвора. Још теже посљедице могу настати ако се таква
вијест објави за вријеме трајања главног претреса. Поента заштите оптуженог је у томе да судија који суди оптуженом не зна да је
споразум и постојао. Најбоље би било да о његовом постојању не
знају ни други учесници у кривичном поступку, али ни јавност.
Само у том случају се могу спријечити евентуалне злоупотребе одбаченог споразума. Међутим, овај проблем је веома тешко рјешив
због тога што је рочиште за разматрање споразума јавно.
Важеће рјешење је непотпуно и недоречено због тога што не
предвиђа шта се дешава са одбаченим споразумом и списима који
су за њега везани. Наиме, није предвиђена обавеза да се из списа
предмета издвоји одбачени споразум у коме је оптужени признао
Мирјан Дамашка, Напомене о споразумима у казненом поступку, Хрватски
љетопис за казнено право и праксу 1/2004, 19.
20
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кривицу. Поједини аутори предлажу да се одбачени споразум и
записник са рочишта о разматрању споразума издвоје из списа и
одвојено чувају.21 Сматрамо да би уништавање одбаченог споразума и списа који су са њим повезани омогућило још бољу и потпунију заштиту оптуженог. Такво рјешење постоји у неким законодавствима нпр. у ЗКП-у Србије или ЗКП-у Црне Горе. То предлажу и
поједини аутори истичући да не виде сврху чувања одбаченог споразума и списа везаних за њега.22 О уништавању споразума и списа
би се састављала службена забиљешка која би се чувала одвојено
од списа предмета. Ово рјешење постоји у неким законодавствима нпр. у ЗКП-у СРбије. Она треба да садржи само најосновније
податке из којих би се могло утврдити шта је све уништено, а не и
податке који би могли бити злоупотријебљени. Сам начин уништавања споразума и списа везаних за њега би могао бити различит
нпр. спаљивање, механичко уништавање. Сматрамо да је неопходно да се изричито предвиди поступак са одбаченим споразумом и
списима који су за њега везани, било да се предвиди издвајање из
списа и одвојено чување или уништавање, при чему сматрамо да је
ово друго рјешење боље и да омогућава бољу и потпунију заштиту
оптуженог.
7. ДА ЛИ СУДИЈА КОЈИ ЈЕ ОДБАЦИО СПОРАЗУМ
МОЖЕ НАКОН ТОГА ВОДИТИ ГЛАВНИ ПРЕТРЕС?
У вези са одбацивањем споразума је и питање да ли се пред
судијом, односно вијећем које је одбацило споразум треба водити главни претрес који слиједи. Ово питање има теоријски, али и
практични значај. Одредбе које регулишу преговарање о кривици
на њега не дају одговор. Нека законодавства изричито предвиђају
да судија који је донио такву одлуку не може учествовати у даљем
поступку нпр. ЗКП Србије. У нашој теорији и судској пракси поМилорад Новковић, Нормативна и практична искуства у регулисању и примјени
споразума о признању кривице као новог института кривичног процесног права
у БиХ, Билтен Окружног суда у Бањалуци 2-4/2006, 17.
22
Д. Николић, ibid, 182.
21

111

Српска правна мисао

стоје два схватања. По једном схватању из одредаба које регулишу
преговарање о кривици се може извести закључак да нема сметњи
да судија који је одбацио споразум даље поступа у истом предмету. Ово схватање полази од тога да је то једини смисао одредбе
по којој се признање оптуженог из одбаченог споразума не може
користити као доказ у даљем поступку.23 Оно посредно произлази
и из одредбе по којој суд истовремено са одбацивањем споразума
одређује датум главног претреса. Није логично да један судија одређује датум главног претреса другом судији. По другом схватању
одбацивање споразума је судска одлука и учествовање судије у њеном доношењу изазива “разумну сумњу у његову непристрасност“
какву има у виду одредба о изузећу.24 Поједине присталице овог
схватања разлог због кога судија који је одбацио споразум након
тога не може водити главни претрес налазе у томе што је он упознат са доказима. Овај разлог прихватају нпр. судије кривичног
одјељења Основног суда у Бањалуци. Међутим, и поједине присталице овог схватања се слажу да оба схватања имају одређене
аргументе, да ово питање није разријешено и да ће се о њему сигурно и даље водити расправе.25 У пракси је углавном прихваћено
друго схватање.
Сматрамо да судија или чланови вијећа које је одбацило споразум након тога не би требали да воде главни претрес. Међутим,
за ово схватање не налазимо основ у важећим одредбама. Оно се
тешко може извући из одредбе по којој је то околност која изазива разумну сумњу у непристрасност судије. Наиме, разлози због
којих суд одбацује споразум могу бити веома различити. Неки од
њих могу изазвати разумну сумњу у непристрасност судије као
што је нпр. одбацивање споразума због неслагања са предложеном кривичном санкцијом или због тога што судија сматра да не
постоји довољно доказа о кривици, али неки то никако не могу
Бранко Перић, Споразум о признању кривице – законска обиљежја и правне
недоумице, савјетовање на тему “Примјена закона о кривичном поступку”, Бања
Врућица 2004, 10.
24
Ово схватање нпр. заступа Б. Перић, ibid, 10.
25
Б. Перић Бранко, ibid, 10.
23
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нпр. одбацивање споразума од кога су странке одустале. Најбоље
рјешење би било када би се изричито предвидјело да судија који је
донио или учествовао у доношењу одлуке о одбацивању споразума
не може учествовати у даљем току поступка, а што предлажемо да
се учини.
8. ЗАКЉУЧАК
Многа законодавства изричито предвиђају да суд прихвата
или не прихвата споразум рјешењем и изричито регулишу питање
жалбе против тог рјешења. У нашем законодавству ова питања нису
изричито регулисана. То за посљедицу има појаву схватања о овим
питањима, и у теорији и у пракси, за која сматрамо да немају основ
у важећим кривичнопроцесним законима као што је нпр. схватање
да се против тих одлука не може изјавити жалба. Сматрамо да је
ова питања неопходно изричито регулисати. Исто тако, неопходно је изричито регулисати и питање да ли судија који је одбацио
споразум може након тога водити главни претрес. Само изричитим
регулисањем ових питања се могу отклонити дилеме и различита
схватања на која наилазимо у теорији, али и у судској пракси. С
друге стране, нека постојећа рјешења у вези са одлукама суда о
прихватању и одбацивању споразума су непотпуна и захтијевају
потпуније регулисање. Будућим измјенама и допунама кривичнопроцесних закона у БиХ би требало изричито предвидјети да се
странкама саопштава и записнички констатује не само одлука о одбацивању споразума, већ и одлука о прихватању споразума, што се
иначе без изузетака и чини у судској пракси. Од посебног значаја
би било да се постојеће одредбе о преговарању о кривици допуне и
тако што би се предвидјело да се након одбацивања споразума одбачени споразум заједно са списима који су за њега везани одвојено чува или још боље уништава.
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Radenko Jankovic LLM26
ACCEPTANCE AND REJECTION OF A PLEA BARGAIN AS
THE COURT’S DECISION AND SOME CONSEQUENCES OF
THE REJECTION OF A PLEA BARGAIN
Summary
A plea bargain represents a new institute in the criminal procedure legislation of Bosnia and Herzegovina. Regarding the fact that this
is a new institute it is understandable that its certain aspects remained
unregulated or incompletely regulated. The consequence of the mentioned is a number of contentious issues. One of the issues is whether
the acceptance and rejection are court decision, and if yes, which ones.
Unlike some other legislations which have completely regulated these
question, the legislators in BiH have not. Answers on some other important questions are dependent on this issue, for example, the possibility
of an appeal against the decision on acceptance and rejection of a plea
bargain, written issuance, delivery and explanation of the decision on
acceptance andrejection of a plea bargain. Some opinions on these issues in professional papers and court practice have no base in criminal
procedure law of BiH. Some other question regarding the acceptance
and rejection of a plea bargain are not completely regulated, such as
announcing and recording in the minutes the acceptance of a plea bargain, the procedure with a rejected plea bargain and the files regarding it, the possibilitythat a judge who has rejected a plea bargain after
that leads the main hearing. Although a plea bargain is relatively often
mentioned in the literature, these issues havenot received adequate attention. This paper has the aim to indicate some wrong views on these
issues, as well as to indicate some other questions which should be
regulated.
Key words: acceptance and regulation of a plea bargain, an appeal against the decision on acceptance and rejection of a plea bar26
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gain, the impossibility of using as an evidence the admission of guilt
statement from the rejected plea bargain, separation from the files and
destroying of the rejected plea bargain.
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НЕКА РАЗМАТРАЊА О ПОЛОЖАЈУ СВЕТИХ
СТВАРИ (RES SANCTAE) У РИМСКОМ ПРАВУ
doi: 10.7251/SPM1346117B
Aпстракт: У римском праву постоје два основа искључивања ствари из правног саобраћаја а то су начела природног права (humani iuris) и „божанског права“ (divini iuris). Res sanctae
спадају у категорију ствари ван правног прометa по „божанском
праву“ (res extra commercium divini iuris) и заједно са res sacrae
и res religiose су у већој или мањој мјери повезане са религијом.
Свете ствари су специфичне по томе што по природи материје
немају религиозни предзнак већ су проглашене светим из објективних разлога. Посебним вјерским обредом (consecratio) нека ствар
се стављала под посебну заштиту богова и тиме је добијала своју
сакросанктност (неповредивост). Свако ко би повриједио правни
интегритет свете ствари, чинио би sacrilegium и био кажњен
смртном (капиталном) казном.
Кључне ријечи: Res sanctae- Res sacrae- Res religiosae- Homo
sacer- Ius civile
1. УВОД
Титулизација светих ствари, према легенди, потиче још од
оснивања града Рима (ab Urbe Condita). Ромул је подигао зидине око града и прогласио непријатељским свако прескакање, односно прелажење преко утврђених зидова (Si quis violaverit muros,
*
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capite punitur, sicuti si quis transcendet scalis admotis vel alia qualibet
ratione. Nam vives Romanos alia quam per portas egredi non licet, cum
illud hostile et abominandum sit: nam et Romuli frater Remus occisus
traditur ob id, quod murum transcendere voluerit)1. Његов брат Рем,
други божански близанац, се оглушио о наредбу свога брата и Ромул га је казнио смртном казном (consecratio capitis) за тај почињени преступ, говорећи притом „Тако ће и одсад бити када год неко
прескочи ове бедеме“. Сматра се да је овај легендарни моменат
римске историје одсудно дјеловао на институисање сакралности
граница (pomerium) римске територије2. Из којих разлога су утврђене границе биле свете за Римљане, углавном је општепознато
и романисти се у аргументацији тог питања углавном слажу да су
то разлози безбједности и опстојности римске територије. Оно што
свакако изазива недоумице у разумијевању правног статуса светих
ствари је њихова религиозна протежираност која није инхерентна
природи саме ствари. Да ли се свака повреда свете ствари кажњава
као и повреда lex sacrata, односно да ли су свете ствари објекти
заштите сакралних закона (leges sacratae)?
2. ОДРЕЂЕЊЕ ПОЈМА „СВЕТА СТВАР“
Да би се уопште говорило о светим стварима, неопходно је
утврдити њихову појмовну етимологију. Сама ријеч sanctae потиче
од латинског придјева sanctus што значи посвећен, неповредљив,
свет и латинске именице sanctitas која је такође сродног значења
а означава светост, неповредивост. Оба ова латинска термина су
изведена из глагола sancire што значи посветити, учинити непоД. 1.8.11. Помпоније, из друге књиге о различитим учењима
Ако неко буде повриједио зидове, кажњава се смртном казном, на примјер, ако их
неко прелази прислоњеним мердевинама, или на било који други начин. Наиме,
римским грађанима није дозвољено да изађу друкчије него кроз врата, будући
да је оно (друго) непријатељско и треба да буде одбијено. Прича се, дакако, да је
и Ромулов брат Рем био убијен од истог зато што је хтео да повреди зид (Превод
Антун Маленица).
2
Ливије, Ab Urbe Condita, 1.6.3. – 7.3., http://www.thelatinlibrary.com/liv.html, 9.
новембар, 2012.
1
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вредљивим, потврдити, признати, под пријетњом казне нешто
забранити3. Вриједи споменути Блохово (Bloch) тумачење овог
латинског појма који даје интересантну конотацију овом глаголу,
тврдећи да он значи свечано прихватање (ратификацију) уговора4. Ово објашњење је свакако индикативно, у ком правцу аутор
развија тумачење појмовности светих ствари. Блох настоји да посвећивање ствари прикаже као дубоко религијски импрегнирану
релацију између сваког римског држављанина и римских богова и
њиховог ауторитета као крајњег обезбјеђења поштовања интегритета светих ствари. Овако тијесна повезаност религије и права је
карактеристична за преддржавни римски период, када су свештеници били једини тумачи и религијских и правних норми. Оно што
је симптоматично за ту пионирску фазу римског права је немогућност дистинскције цивилних и вјерских норми. Ако се прихвати
овај етимолошки аргумент, онда се без сумње може заузети став о
религијској протежираности светих ствари.
Постоје тумачења која тврде да је посвећивање ствари везано
за жртвовање у име култа или част богова. Аргументација за овакве ставове се такође налази на пољу језичког тумачења, гдје се res
sanctae сматрају као језички дериватив синтагме sanquine hostiae5.
Sanquine hostiae у дословном преводу значи „крв жртве“ и оно асоцира на сам чин жртвовања неке вриједне ствари, па чак неријетко и људског живота, што је био редован обичај код примитивних
цивилизација приликом стварања неког великог здања или задужбине. Према свједочењима Дионисија Халикарнашког краљ Нума
Помпилије је донио закон о неповредивости граница између приватних посједа римских грађана. Иако је само постојање личности
краља Нуме у романистици спорно, може се прихватити чињеница
да се вријеме његове владавине поклапа са јачањем свијести код
римских грађана о приватној (сопственој) својини. Бујуклић наМарко Дивковић, Латинско-хрватски рјечник, Загреб 1900, 946.
David J. Bloch, Res Sanctae in Gaius and founding of the city, Roman Legal
Tradition, 3, Glasgow 2006., 48.
5
William Alexander Hunter, A systematic and historical exposition of Roman law in
the order of the Code, London 1876, 138.
3
4
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води да је према легенди култ Термина (Terminus) увео краљ Тит
Тације или краљ Нума Помпилије, тако да је временски моменат
тешко утврдити већ се узима да је Термин, бог камена међаша и
граница заступљен у римској религији од најстаријих времена6.
Првобитно су Римљани сам камен (terminus, cippus), као физички
предмет, који је постављан на граници приватних посједа, сматрали светим да би временом из таквог вида идолопоклонства израсло апстрактно божанство које је штитило неповредивост приватне
својине римских грађана.
У Дигестама се спомиње још један потенцијални етимолошки коријен светих ствари а то је латински израз sagmen7. Марцијан
наводи да sagmen означава снопове биљке који су изасланици римског народа обично носили да их нико не повриједи. Нарочито ово
Марцијаново тумачење појмовности светих ствари дубоко залази
у просторе римске религије, јер су римски изасланици (fetiales)
првенствено имали улогу да обезбједе религијско покровитељство јавног дјеловања римских конзула и Сената ван граница града. Фецијали су били задужени за примање страних изасланстава,
вршење обреда везаних за објављивање рата, закључење мира и
склапање међународних уговора (foedus). Њихова надлежност у
оквиру ових спољнополитичких активности је била да испитају
вољу богова приликом преузимања конкретних активности, и да
вршећи ритуалне и симболичне радње умилостиве богове и добију
подршку за предузете радње. Насупрот претходно изнесеним ставовима, који поштовање светих ствари углавном утемељују у религији, Марцијан такође даје једно потпуно лаичко поимање светих
ствари.
D.1.8. Marcianus, libro quarto regularum
Sanctum est, quod ab iniuria hominum defensum atque munitum
est.
Д. 1.8. Марцијан, из четврте књиге правила
Свето је оно што је брањено и заштићено од повреде људи.
Жика Бујуклић, Forum Romanum, римска држава, право, религија и митови,
Београд 2009, 713.
7
D. 1.8.8.1.
6
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Марцијан наводи да свете ствари добијају свој легитимитет
под утицајем сталног страха од овоземаљске а не божанске санкције која ће услиједити ако се не поштује интегритет ствари. Овдје
се Марцијан не позива на божанску пертиненцију светих ствари,
већ говори о цивилноправном санкционисању инјурије (повреде
aut re aut verbis). Онај ко повриједи свету ствар чини инјурију, дакле крши цивилноправни поредак римске државе а не интерферира у божански поредак. Овим аргументима се може подржати став
о паралелизму између сакралног и цивилног права.
3. ШТА СЕ СВЕ СМАТРАЛО СВЕТИМ У РИМУ?
Светим стварима су се у римском праву сматрале градске зидине (muri) и градске капије (portae), као и сва друга посвећена
мјеста (loca sancta), као на примјер посвећено мјесто са видиком
(templa), на примјер Palatinum, Aventinum Remus ad inaugurandum,
затим граница територије Рима (pomerium). Из самог одређења
појма светих ствари јасан је казуистички приступ дефинисању појма, који је иначе типично римски метод правног нормирања, са
остављањем могућности укључивања сваке ствари у круг светих
ствари.
D. 1.8.9.3 Ulpianus libro 68 ad edictum
Proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt,
sed sanctione quadam confirmata: ut leges sanctae sunt, sanctione enim
quadam sunt subnixae. Quod enim sanctione quadam subnixum est, id
sanctum est, etsi deo non sit consecratum: et interdum in sanctionibus
adicitur, ut qui ibi aliquid commisit, capite puniatur.
Д. 1.8.9.3. Улпијан, из шездесетосме књиге о едикту
Исправно кажемо „света“ за оне (ствари) које нису ни сакралне ни неосвећене, већ су у ствари заштићене неком санкцијом; као
што постоје свети закони, јер су наслоњени на неку санкцију. Уистину, оно што је заиста наслоњено на неку санкцију, то је свето
и кад није посвећено Богу. И понекад се у санкцијама додаје да
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се кажњава смртном казном онај који тамо нешто учини. (превод
Антун Маленица)
Практично, то значи да је свака ствар, уколико би то било
објективно оправдано могла постати света ствар. Тако олако посвећивање ствари се у пракси ипак није дешавало јер је било неопходно испоштовати процедуру посвећивања која је захтјевала
да посвећивање изврши свештеник (rex sacrorum), поступајући
по религијским формулама које су чуване у светим књигама (libri
sacerdotes). Ствар је могла постати света и природним путем, односно независно од свештеничког култа и органа јавне власти.
Дешавало се да послије удара грома у камен остане траг чему су
Римљани придавали натприродно својство, односно сматрали божанским знаком (fulguritum)8. Такво мјесто је сматрано светим и
под посебном заштитом богова, а свако скрнављење таквих светих
мјеста би реметило божији мир (pax deorum) и доводило до њиховог гњева. Зато су Римљани на таква мјеста приносили жртве
(sacrifices) и трудили се да на тај начин умилостиве богове и умире
њихов гњев. Разликована је намјерна и ненамјерна повреда светих
ствари тако што је за ненамјерну повреду светих ствари било могуће искупити се код богова, док за намјерну повреду то није било
могуће9. У случају ненамјерне повреде, Шајд тврди да је светоломник могао понудити жртву култу и платити предвиђену казну према цивилном праву, а свештеник је тада могао за њега затражити
piaculum (помирницу)10.
Свето својство су за Римљане имали и страни изасланици чији
је лични интегритет био неупитан (Si quis legatum hostium pulsasset,
contra ius gentium id commissum esse existimatur, quia sancti habentur
legati. Et ideo si, cum legati apud nos essent gentis alicuius, bellum cum
Festus, De verborum significata, 82L: Fulguritum, id quod est fulmine ictum, qui
locus statim fieri putabatur religious, quod eum dues sibbi dicasse videtur. http://
archive.org/stream/deverborumsignif00festuoft/deverborumsignif00festuoft_djvu.txt,
12. новембар, 2012.
9
Cicero, De legibus, 2.22., http://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg2.shtml#2, 9.
новембар, 2012.
10
J. Scheid, „Oral Tradition and Written Tradition in Formation of Sacred Law in
Rome“, Religion and Law in Classical and Christian Rome, Stuttgart 2006, 30.
8
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eis indictum sit, responsum est liberos eos manere: id enim iuri gentium
convenit esse. Itaque eum, qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi
hostibus, quorum erant legati, solitus est respondere. Quem hostes si
non recepissent, quaesitum est, an civis Romanus maneret: quibusdam
existimantibus manere, aliis contra, quia quem semel populus iussisset
dedi, ex civitate expulsisse videretur, sicut faceret, cum aqua et igni
interdiceret. In qua sententia videtur Publius Mucius fuisse. Id autem
maxime quaesitum est in Hostilio Mancino, quem Numantini sibi
deditum non acceperunt: de quo tamen lex postea lata est, ut esset civis
Romanus, et praeturam quoque gessisse dicitur)11. Интересантно је
чињеница да сада sanctus као verbum legale добија своје значење
у корпусу норми „међународног права“ (ius gentium). Ова чињеница указује на то да свете ствари нису само објекти сакралног и
цивилног права, у романистици већ препознатљивог дуалитета о
припадању светих ствари, већ да и у оквиру „ међународног права“ заузимају значајно мјесто. Да ли је оваква ситуација посљедица
укључености религије у све сфере римског друштва, или је овдје
у питању искључиво правна нормираност без поријекла у религијском култу, тешко је закључити.
Такође, плебејски трибуни су сматрани светим (сакросанктним - од sacrosanctus – неповредив, недодирљив, неприкосновен)
и њихове куће су чак биле изузете из јурисдикције јавне власти.
Свако ко би угрозио њихов физички интегритет или их ометао у
јавном дјеловању, постајао је sacer (проклет). Неповредивост наД. 50.7.18., Помпоније, из тридесетседме књиге о Квинту Муцију
Када неко нападне изасланика нашег непријатеља, сматра се да је одговоран
по одредбама ius gentiuma („међународног права“), јер се изасланици сматрају
светим. Зато, ако се неки изасланик народа са којим смо у рату појави (на нашој
територији), установљено је да су безбједни што је у сагласности са одредбама
ius gentiuma („међународног права“). Стога, Квинт Муције сматра да се свако
ко нападне изасланика обично предаје народу из чијих редова је изасланик био.
Питање које се јавља у оваквој ситуацији је да ли Римљанин који се предаје
непријатељу губи римско држављанство. Неки ауторитети (правници) сматрају
да он не губи држављанство, а други да губи држављанство, јер ако се неко једном изручи непријатељу, сматра се да је изгубио држављанство, као у случају
interdictio aquae et igni.

11
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родних трибуна (sacrosanctitas tribunicia) је установљена „сакралним законима“ (leges sacratae), који су настали у првим вијековима
републике као резултат борбе плебејаца за стицање елементарних
права и изједначавање са патрицијима. Колективном заклетвом
плебејци су се обавезивали на њихово поштовање, а сваки грађанин (укључујући и патриције) који би повриједио ове законе означаван је као homo sacer, тј. стављан је изван људских и и божанских закона и могао је бити убијен од било ког лица. Понегдје
се у узворима појављује и израз impius што значи безбожан или
немаран према боговима.12
Ни страни изасланици ни народни трибуни дефинитивно
нису објекти већ субјекти права, па се и из тог разлога не могу сматрати „светим стварима“ ad litteram, али њихова правна заштита
је дефинитивно условљена њиховом повезаношћу са религијом у
већој или мањој мјери.
Степен и обим правне заштите светих ствари се најбоље
спознаје кроз запријећену санкцију у случају повреде светих ствари13. Смртном казном су кажњавани сви они који су нарушили
интегритет свете ствари, тако што би били проглашени за homo
sacer, односно потпуно депривирани правне заштите и сваки напад на њихову личност би сматран крајње легитимним. Такође
се могла користити и интердиктна заштита која је била двојака:
реституторног (In muris itemque portis et aliis sanctis locis aliquid
facere, ex quo damnum aut incommodum irrogetur, non permittitur)14
и прохибиторног карактера (Locorum sacrorum diversa causa est:
in loco enim sacro non solum facere vetamur, sed et factum restituere
iubemur: hoc propter religionem)15. Покренути интердиктну заштиту
Varro, De lingua latina, 6.30., http://www.thelatinlibrary.com/varro.ll5.html, 9.
новембар, 2012.
13
D. 1.8.9.3.
14
Д . 43.6.2. Хермогенијан, из треће књиге епитома
Није дозвољено учинити нешто зидовима, вратима или другим дијеловима
светих зграда, што би могло довести до штете и неприлика.
15
Д. 43.8.2. Улпијан, из шездесетосме књиге о едикту
Није дозвољено ништа чинити на светим мјестима што може довести до штете,
ако се то деси дозвољава се интердикт.
12
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је могао сваки грађанин (quam vis ex populo) јер скрнављење светих мјеста није било богоугодно дјело и било је у општем интересу
да се не нарушава мир богова (pax deorum). Религиозне ствари су
биле снабдјевене слабијом правном заштитом у односу на свете и
сакралне ствари, јер нису штићене преторским интердиктом већ
тужбом широке примјене (D. 47. 12.3. Cuius dolo malo sepulchrum
violatum esse dicetur, in eum in factum iudicium dabo). Да би се направила јасна дистинкција између res sanctaе, res religiosae и res
sacrae, неопходно је схватити обим значења ових појмова.
G. I. 2.4.-5. Sacrae sunt quae diis superis consacratae sunt;
religiosae quae diis Manibus relictae sunt. Sed sacrum quidem hoc
solum existimatur quod ex auctoritate populi Romani consecratum est).
Такође, у литератури постоје различити преводи латинских
термина, тако да Маленица res sacrae преводи као свете ствари а
не као сакралне16, док се Ромац чврсто држи јасног разликовања
сакралних и светих ствари. Сакрална ствар је посвећена боговима, као што су храмови и остали предмети намијењени потребама
култа17, нпр. олтари, свијећњаци. Res religiosa је ствар која је посвећена подземним боговима (diis Manibus), дакле култу покојника18. Res sanctae су ствари које су једним обредом стављене под посебну заштиту богова иако немају ни посредне ни непосредне везе
са култом19. Као што Гај сам наводи, и свете ствари су „у извјесном степену“ повезане са религијом (G. I. 2.2.-3. Sanctae quoque
res, velut muri et portae, quodammodo divini iuris sunt...). Као што је
евидентно из претходног класификовања, света ствар би постајала
ванпрометном само из разлога посвећивања боговима (ius divinum),
тј. уколико би добила извјесно религиозно обиљежје. Елије Гал
сматра да су појмови свето (sanctus) и сакрално (sacer) истовјетни
по родовском праву и обичајима, а аргумент за такво становиште
налази у идентичној санкцији којима се штите20.
Антун Маленица, Јустинијанова Дигеста- књига прва, (превод), Београд
1997., 156.- 157.
17
Анте Ромац, Римско право, Загреб 1989., 134.
18
Ibid.
19
Ibid.
20
Оlga Tellegen Couperus, Law and Religion in Roman Republic, Amsterdam, 2011,
174.
16
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Најзначајније посљедице ове подјеле ствари се одражавају
на њихов имовинскоправни режим. Као што је већ констатовано,
ниједна од ствари из ове подјеле не могу бити предмет правног
промета, тако да не могу бити у својини ни физичког ни правног
лица. Ако се на овим стварима не могу засновати субјективна права, онда не постоје ни титулари права који могу остваривати права
и штитити своје интересе везано за ове објекте права, тако да се
поставља питање ко су та лица која су надлежна за старање о овој
групи ствари? Из наведеног цитата Дигеста, јасно је да се повреда
градских зидина сматра почињеним преступом против државе, у
смислу кривичног дјела (peculates - I.4.18.9. Lex Iulia peculatus eos
punit, qui pecuniam vel rem publicam vel sacram vel religiosam furati
fuerint. sed si quidem ipsi iudices tempore administrationis publicas
pecunias subtraxerunt, capitali animadversione puniuntur, et non solum
hi, sed etiam qui ministerium eis ad hoc adhibuerunt vel qui subtracta ab
his scientes susceperunt: alii vero qui in hanc legem inciderint poenae
deportationis subiugantur) којим се вријеђа државни интегритет.
Како Лабеон наводи, градске зидине се могу сматрати државним
добрима, јер се држава брине о њиховој заштити једнако као и о
државним јавним фондовима и прописује једнообразну заштиту за
проневјеру државног новца и повреду зидова града Рима. Стога
би се посредно могло рећи, да је ипак држава та, која је титулар
права над ванпрометним стварима, али не у смислу својинскоправних овлашћења већ као тутор који се стара о тим стварима али са
њима не располаже, ни правно ни фактички. Теорију о припадности светих ствари држави подржава и Момзен (Mommsen)21. Његови аргументи се заснивају на свједочењима Фронтинуса, угледног
аристократе и управника провинције Британије, које је забиљежио
Лахман (Lachmann)22 у Gromatici veteres (Стари геометри):
In Italia autem densitas possessorum multum improbe facit et
lucus sacros occupat quorum solum indubitate populi Romani est,
etiam si in in finibus coloniarum aut municipiorum.
21
22

Theodor Mommsen, Staatsrecht, Leipzig 1887, 59.
Karl Lachmann, Gromatici veteres, Berlin 1848, 56.
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У Италији је земљиште толико стјешњено да се дрско заузимају и света мјеста која припадају римској држави, као што су
границе колонија и миниципија.
Још аргуменатa за заузимање оваквог става се може пронаћи
у слиједећим фрагментима Дигеста:
D. 1.8.9.4. Ulpianus libro sexagensimo octavo ad edictum
Muros autem municipals nec reficere licet sine principis vel
praesidis auctoritate nec aliquid eis coniungere vel superponere.
Д. 1.8.9.4. Улпијан, из шездесетосме књиге о едикту
Дакле, муниципалне зидове није дозвољено поправљати,
нити им нешто дозиђивати или надзиђивати, без одобрења принцепса или управника провинције.
D. 43. 6.3. Paulus, libro quinto sententiarum
Neque muri neque portae habitari sine permissu principis propter
fortuita incendia possunt.
Ни градски зидови ни капије не могу бити кориштени за насељавање, без дозволе прицепса због страха од пожара.
D. 43.6.1.3. Ulpians libro sexagensimo octavo ad edictum
Sed et cura aedium locorumque sacrorum mandata est his, qui
aedes sacras curant.
Д. 43.6.1.3. Улпијан, из шездесетосме књиге о едикту
Брига о сакралним зградама и другим сакралним мјестима је
повјерена онима који су задужени за та мјеста.
D. 48.13.11. Ulpianus libro sexagenisimo octavo ad edictum
Qui perforaverit muros vel inde aliquid abstulerit, peculatus
actione tenetur.
Д. 48. 13.11. Улпијан, из шестедестосме књиге о едикту
Ко год провали градске зидине или нешто отуђи са зидина,
одговараће за повреду државне имовине.
4. ИМОВИНСКОПРАВНИ РЕЖИМ „СВЕТИХ СТВАРИ“
Свете ствари могу бити материјалне (corporales), физички
опипљиве ствари и нематеријалне (incorporales) ствари. Свете
ствари нематеријалне природе се односе на светост ствари у мета127
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физичком смислу, као апстрактан појам без физичке предметности
као што је трибунска сакросантност. Свете ствари материјалне природе су ствари које се чулима могу опазити, додирнути или на било
који други начин перципирати у спољашњем свијету. Како се не
може засновати својина на светим стварима (Ј.2.1. Nullis autem sunt
res sacrae et religiosae et sanctae; quod enim divini iuris est, id nullius
in bonis est; D. 1.8. Sacra res et religiosae et sanctae in nullius bonis
sunt), тако се, сходно основном римском правилу приликом преноса својине nemo iuris ad alium transffere potest quam ipsam habet,
не може ни пренијети својина на друго лице. Јасно је да су свете
ствари неотуђиве, јер оне немају своју тржишну вриједност изражену у новцу „nec aestimationem recipere, nec obliquari alienarique
posse“, већ је њихова вриједност одређена вишим циљем због кога
су успостављене23. Свете ствари не могу бити предмет насљеђивања, не могу се продати, дати у мираз нити се на њима може засновати службеност. Уколико ствар која је била свјетовног карактера, у приватној имовини појединца, посвети се неком божанству,
односно постане света или сакрална, сва права њеног сопственика
се гасе, укључујући и остала права која могу постојати на тој ствари (нпр. право служности.).
D. 39.3.17.3. Paul, libro 15 ad Plautinum
..sed loco sacro sed religioso vel sancto interveniente, quo fas non
sit uti, nulla eorum servitus imponi poterit.
На сакралним стварима, стварима које припадају култу или
светим стварима које je гријех употребљавати, не може се засновати служност.
D. 41.3. Gaius, libro quarto ad edictum provinciale
Usucapionem recipiunt maxime res corporales, exceptis rebus
sacris, santis, publicis populi Romani et civitatum, item liberis
hominibus.
Д. 41.3. Гај, из четврте књиге о провинцијском едикту
Одржај је могућ углавном над тјелесним стварима, изузев
сакралних ствари, светих ствари, ствари које припадају римском
23

Karl Marx, John C. Reines, Marx on Religion, Philadelphia 2002, 194.
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народу и држави, као ни на слободним људима. Начелно правило
је да уколико дође до продаје свете ствари, такав уговор не може
опстати у правном промету, односно ништав је. У изворима се често може наићи на помен продаје „свете земље“ која може довести
у недоумицу. Тако постоји сачувана приватна исправа о куповини
тзв. свете земље на подручју римске провинције Египат, која датира од 27. децембра 35. г. н.е. Исправа је писана грчким језиком,
састављена између странака која су насељене на подручју Египта,
а предмет куповине је земљиште које се такође налази на подручју
Египта. Земљиште је у посјед продавца дошло универзалном сукцесијом, односно насљеђивањем његовог оца. Овакво чињенично
стање је у сукобу са општим правилом римског цивилног права о
непрометљивости светих ствари, али с обзиром да је у питању провинцијално земљиште које не подлијеже режиму цивилног права,
не може се сматрати ваљаним изузетком од општег правила. Овакав став подржава и Ригзби24 који каже да само земља у Италији
може бити света у правнотехничком смислу, али провинцијално
земљиште може имати номинацију светог земљишта, без адекватних правних посљедица. Овај уговор и даље остаје куриозитет, али
због немогућности даљег истраживања о поријеклу свете земље
на територији Египта; да ли је у питању „света земља“ као света
ствар на начин како су је Римљани доживљавали или је у питању
реликт египатског схватања светости, када је земља углавном била
у својини храмова и фараона, и даље ће остати на нивоу претпоставке.
Римска казуистика указујe да ситуација није била тако једноставна када је у питању правно важење уговора са непрометљивим предметом и мишљења правника нису подударна по овом питању. Аутентична римска рјешења доводе у недоумицу савременог
правника јер они кажу да уговор о купопродаји ствари ван правног промета не важи али купац који је оштећен таквим уговором
има право на правну заштиту. Таква ситуација је апсурдна са гледишта модерног грађанског права, а и супротно општем принципу римског права о забрани конвалидације, јер ако нешто ab initio
24

Аndrew Riggsby, Roman Law and legal world of Romans, New York 2010, 208.
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није ваљано, не може ни производити ваљане обавезе за уговорне
странке. Сходно томе, савременим правним аршинима мјерено, немогуће је говорити о ваљаној уговорној заштити, већ би се могло
евентуално прибјећи вануговорној заштити савјесне странке путем
тужбе на основу чињеничног стања. У фрагменту Дигеста који се
приписује Помпонију јављају се недоумице о правној егзистенцији
уговора о купопродаји, јер Помпоније каже „emptio intellegitur“
што се може схватити као афирмација уговора о купопродаји свете ствари (Et liberi hominis et loci sacri et religiosi, qui haberi non
potest, emptio intellegitur, si ab ignorante emitur) 25, што долази у директну противрјечност са начелним ставом цивилног права о немогућности промета светих ствари. У тексту фрагмента се каже:
qui haberi non potest што значи да се прихвата непрометљивост као
суштинска карактеристика ових ствари али постоје други разлози
због којих уговор о купопродаји ових ствари остаје на снази. Овај
фрагмент отвара простор за полемику о томе да ли је купопродаја
светих ствари важећа а њени недостаци се могу исправити путем
уговорне тужбе actio ex empto или actio in factum или је купопродаја ништава јер је постојала заблуда о предмету правног посла.
Такође овдје је спорно да ли је у питању заблуда о предмету правног посла (error in corpore) или заблуда о својствима ствари (error
in qualitate). Теоријски могуће, али практично потпуно безразложно разматрање ситуације у којој купац купује свету ствар (било да
је у питању градски зид, капија града, храм, гробље) без свијести
да је тај предмет ван правног промета. С обзиром на карактеристичан изглед светих ствари (храмови украшени симболима култа, надгробни споменици, градске капије) тешко да узоран римски
патерфамилијас може бити доведен у правно релевантну заблуду
о предметности тих ствари26. Овакав став заступа и Дејвид ДауД.18.1.4. Помпоније, из девете књиге о Сабину
Ако се купује слободан човјек, или света ствар или ствар која припада култу, а
које не могу бити предмет правног промета, купопродаја постоји, ако је купац
био у незнању.
26
Види више Ernest Metzeger, „Remarks on David Daube’s Lectures on Sale, with
Special Attention to the liber homo and res extra commercium“, Traditio Iuris Romani,
2010, 101- 126.
25
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бе. Сматра да је теже разлучити да ли је човјек слободан или роб
(постоје случајеви bona fides serviens када човјек иако је формално
слободан у заблуди је да је роб и сходно томе се понаша) него да ли
је неко земљиште посвећено култу или није. Света ствар не може
бити у својини приватног лица и уговор склопљен на такав начин
се не може одржати на снази без обзира на евентуалне заблуде које
постоје на страни купца. Оне могу имати правне посљедице на његов страначки положај тако што ће му омогућити накнаду штете
уколико је његова заблуда била оправдана јер он по околностима
случаја није знао нити је могао знати за такво својство ствари. Даубе разликује тумачење правника класичног раздобља од Јустинијанове регулације купопродаје свете ствари. Правници класичне
јуриспруденције сматрају да је такав вид купопродаје неваљан јер
купац не постиже економску добит куповином свете ствари. Па и
да се уговор одржи на снази, титулар права својине на Lapis Niger
или римском Форуму не може постићи економску корист таквом
куповином. Према томе, његов уговорни интерес о одржању уговора на снази и није нарочито значајан, па према томе му се и ставља
на располагање правно средство мање моћи. По Даубу, купац свете
ствари нема право на уговорну тужбу већ само на аналогну тужбу
in factum. Насупрот њему, купац слободног човјека који је куповао
роба остварује свој економски интерес самом куповином, јер добија оно за шта је платио куповну цијену, како Даубе наводи без
обзира да ли то остварује ex operis или ex re27. Посткласични правници другачије схватају непрометност светих ствари, издвајајући
земљиште из досадашњег концепта схватања светих ствари, било
да је искључено из правног промета због религијских, сакралних
или из разлога посвећивања. Земљиште се сада подвргава једнаком
правном режиму као и слободан човјек који је продан као роб. Дакле, купцу „светог земљишта“ се дозвољава уговорна тужба actio
ex empto. Да ли се тужба из уговора о купопродаји ставља на располагање купцу зато што се проширује обим заштите његових права као савјесне странке из уговора или због тога што у посткласичном праву губи значај оштро разликовање између уговорних тужби
27

Ibid, 121.
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и тужби на основу чињеничног стања? С обзиром да је Јустинијан
изједначио положај купца свете ствари и слободног човјека, дајући
им повољнију заштиту кроз уговорну тужбу; поставља се питање у
ком обиму су они могли надокнадити штету путем actio ex empto?
Модестин на то питање јасно одговора у шездесетдругом фрагменту (Д. 18.1.62.) „quod interfuit eius, ne deciperetur“, што у преводу
значи „ све оно што би имао да није био преварен“. Сличан одговор даје и Јустинијан у својим Институцијама (Ins. III. 23.5.) „
quod sua interest deceptum eum non esse“. Ове римске формулације
су биле основа за развијање њемачке правне теорије о негативном
уговорном интересу28. Наравно, Јерингова теорија предуговорне
одговорности није аутентично римска, јер из претходно наведених
формулација може се видјети да несавјесна странка (у овом случају купац) поступа искључиво долозно, а Јеринг закључује да је
предуговорно одговорна и она страна која немарно (кулпозно) уђе
у преговоре (culpa in contrahendo)29.
5. СВЕТЕ СТВАРИ – ОБЈЕКТИ ЗАШТИТЕ САКРАЛНИХ
ЗАКОНА ИЛИ ЦИВИЛНОГ ПРАВА?
Оно што чини свете ствари јединственим и крајње интригантним у теорији римског права је њихова двострука нормираност, односно снабдјевеност и сакралном и цивилном правном заштитом. Римска легенда каже да је Ромул симболично браздама
означио границе града и тим чином извршио ритуал неопходан за
институисање сакралности граница, и обезбиједио сад том светом
мјесту (locus sacer) наклоност богова, односно њихову заштиту у
случају напада односно оштећења. А његов други поступак, када
је наредио Целеру, да убије сваког ко покуша и успије да прескочи
свете границе града, се тумачи као институисање правне заштите у оквиру цивилног права. Ово можемо начелно прихватити као
Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian
Tradition, Cape Town, 1990, 243.
29
Вид. Rudolf von Jhering, Culpa in contrahendo, oder Schadenserzatz bei nichtigen
oder nicht zur Perfektionen gelangten Vertragen, 1861.
28
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тренутак институционализовања и сакралног и цивилног права. С
обзиром на чињеницу да су понтифици били ти који су развили и
сакрално и цивилно право, уочава се повезаност и паралелно регулисање појединих института у домену и цивилног и сакралног
права. Али узимајући у обзир друштвено-историјски контекст у
оквиру којег се развијало цивилно право, јасно се види да се оно
све више развијало на уштрб сакралног права. Како је Рим израстао из једне примитивне аутаркичне заједнице у најразвијеније
оновремено робовласничко друштво, тако су и одредбе цивилног
права све више мјеста добијале јер је постојала и реална потреба
за цивилноправном регулацијом све сложенијих друштвених односа који су постојали у римској држави. Сакрално право је дубоко
прожето религијом, оптерећено култом и свечаним ритуалима и
стога није било подобно за широку примјену. Познавање одредби
сакралног права углавном остаје на нивоу претпоставке, јер оно за
разлику од цивилног права никад није компилирано и сачувано у
писаном трагу, већ је преношено усменим путем.
Полазећи од санкције предвиђене за повреду светих ствари
sacer esto која се јавља и у религијском и у секуларном, цивилном
контексту, покушава се схватити двојна природа ове санкције. У
религијском контексту се јавља у натпису на Lapis Niger које се
сматра светим мјестом, Ромуловим гробом или гробом његовог поочима Фаустула, а сам натпис упућује на потребу одржавања тог
мјеста чистим како би се избјегло лоше знамење (omen)30. У секуларном контексту се ова санкција јавља у Закону дванаест таблица, када патрон изневјери повјерење свог клијента31. У такозваним
leges regiae према свједочењу Феста постојала је одредба којом се
кажњавала снаха ако би лоше поступала према свекру и свекрви32.
Такође се употребљава иста синтагма „sacra divis estod“ иако није
Претпоставља се да је ријеч о lex dicta којом су се штитила неповредивост
гробова.
31
Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto.
32
Festus, De Verborum Significata, 260: „ Si nurus, sacra divis parentus estod.“ http://
archive.org/stream/deverborumsignif00festuoft/deverborumsignif00festuoft_djvu.txt,
12. новембар, 2012.
30
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у питању заштита божанства већ заштита људских бића. Такође
иста казна се предвиђа за несавјесног сусједа који помјери камен
међаш на туђу штету. Овакве законске регулације говоре о томе
колико је била снажна улога повјерења и части између римских
грађана, а коликом су опасношћу за цијело друштво сматрали изневјерено повјерење. Патрон који изневјери повјерење клијента
се сматрао „проклетим“ и ту видимо задржавање религијског поријекла ове санкције, али је она сада интегрисана у цивилноправни
корпус норми.
Рипке (Rüpke) дефинише појам sacer који по њему потиче из
својинскоправне терминологије (das Heiligen) и означава све оно
што је Божија својина, што припада Богу. Углавном се то односи на
земљиште на коме је храм саграђен и остали припадајући објекти
храму, капеле, статуе, итд33. Шајд (Scheid) на исти начин интерпретира појам sacer, објашњавајући да је појам sacer дуго времена погрешно разумијеван под утицајем примитивних теорија, а његово
примарно значење се односи на власништво34.
Џон Шајд тврди да је матрица из које се формирало сакрално
право ритуал35. Ритуал као систем правила и забрана се развијао
и довео до формирања култа. Култ је формиран када су Римљани
постали свјесни постојања виших бића, односно када су почели
да вјерују да њиховим животима управљају богови којима се морају умилостивити путем приношења жртава. Тако се, према Бујуклићу, у најстаријем свједочењу о постојању сакралних закона позива на жртвовање Јупитеру оних војноспособних младића који се
не одазову на позив отаџбине36. Основне разлике између сакралних
закона и закона које су доносиле римске комиције је у начину доношења и у санкцији. Корпус сакралних закона је производ борбе
плебејаца да се изједначе у грађанским правима са патрицијима,
Jörg Rüpke, The Religion of the Romans, London, 2007, 8.
Јоhn Scheid, Janet Lloyd, An introduction to Roman religion, Edinbourgh, 2003,
23.-24.
35
Вид. Ј. Scheid, op. cit., 14.
36
Livius, 38.10.2. : Dilectu per omne Samnium habito nova lege, ut qui iuniorum non
convenisset ad imperatorum edictum quique iniussu abisset eius caput Iovi sacreretur.,
http://www.thelatinlibrary.com/liv.html, 9. новембар, 2012.
33
34
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и сходно томе може се објаснити озбиљност санкције којом је запријећено сваком ко не буде поштовао сакралне одредбе. Плебејцима је била потребна тако озбиљна санкција која би независно од
имовинског и друштвеног статуса појединца, једнако погађала све
Римљане.
У начелу се може дати негативан одговор на питање да ли су
свете ствари били објекти заштите сакралних закона. Сакралним
законима се штитио лични интегритет плебејских вођа, светост у
метафизичком смислу, али принципална заштита светих ствари се
реализовала цивилноправно. Без обзира на идентичну санкцију
која је прописивана и која је несумњиво магијско-религијског поријекла, Римљани су потпуно другачије схватали светост градских
капија и зидова у односу на светост народних трибуна (tribunicia
maiestas). Ни сакрално ни децемвирско законодавство не спомиње
свете ствари, и то „ћутање“ закона можемо схватити да је у свијести Римљана била до те мјере урезана апотеоза и поштовање према
светим стварима, да није било потребе за законским регулисањем.
Дакле, стари обичаји и високи етички стандарди који карактеришу период римског краљевства и ране републике, су били сасвим
довољни да би се обезбједила неповредивост римских зидина и
капија. Касније, са развојем заједнице и усложњавањем друштвено-економске структуре, цивилно право преузима у потпуности
правно регулисање светих ствари.
6. ЗАКЉУЧАК
Римско цивилно право несумњиво посједује елементе религијско-сакралног карактера који су преживјели и послије званичне секуларизације односно издвајања правосудне јурисдикције из
надлежности свештеника. Реликти сакралности су очигледни код
светих ствари, гдје се њихова непрометљивост објашњава пертиненцијом божанском поретку, односно искључивањем из позитивног грађанскоправног поретка. Па ипак је постојао значајан степен
цивилноправне заштите светих ствари, који се огледао у могућности кориштења интердиктне заштите и тужбе на основу чиње135
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ничног стања. Светим стварима у Риму су проглашаване ствари
од пресудне важности за опстанак и фунционисање римске државе. Зидине града и капије су посвећење добиле на основу ритуала
који је Ромул спровео приликом оснивања града, али свете ствари
свој правни легитимет првенствено заснивају на цивилноправним
одредбама. Карактеристична санкција за повреду светих ствари
се састојала у консекрацији осуђеног, односно препуштању светоломника на милост боговима. Тај магијско-опскурни карактер
санкције указује на инволвирање богова као крајњих ауторитета
који ће обезбиједити поштовање интегритета светих ствари уколико примарна цивилноправна заштита не успије у тим настојањима.
Инвокација божанске санкције је имала и превентивну улогу, да
се самим стављањем у изглед појединцу посљедице те санкције,
дјелује на свијест оновременог Римљанина о озбиљности преступа
које чини.
Mirjana Bogunović37
SOME OBSERVATIONS ON THE LEGAL POSITION OF
THINGS SANCTAE (RES SANCTAE) IN ROMAN LAW
Summary
In Roman Law, there are two forms of excluding things from legal
traffic and those are principles of natural law (humani iuris) and divine
law (divini iuris). Things sanctae belong to the category of things that
are out of legal circulation according to divine law (res extra commercium divini iuris) and together with things sacrae and things religiosae
are subjects of divine law to a certain extent. Things sanctae are specific according to the nature of matter because they do not have a religious
character but are declared sanctae for objective reasons. Through a
special religious rite (consecratio) certain things are placed under the
protection of Gods and with that they have gained their sanctity. Anyone who harmed the legal integrity of things sanctae, would make a
sacrilegium and would be punished with death penalty.
37
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СУШТИНСКА ПРОМЈЕНА ОКОЛНОСТИ
КАО ОСНОВ ПРЕСТАНКА УГОВОРА У
МЕЂУНАРОДНОМ ЈАВНОМ ПРАВУ
doi: 10.7251/SPM1346139J
Апстракт: Постоје уговори који не дефинишу тренутак
престанка дејства уговора (нпр. „вјечити уговори“) нити садрже одредбе о ревизији иако су закључени на одређени временски
период. Код оваквих уговора може се десити да у току одређеног
временског периода у коме уговор треба да буде извршен, наступе
промијењене околности које се нису могле предвидјети у моменту закључења уговора а које битно отежавају испуњење обавезе
једне државе. У оваквим ситуацијама државе су се позивале на
клаузулу rebus sic stantibus да би раскинуле уговор или тражиле
ревизију уговора иако није била предвиђена уговором, те на тај
начин уговорне клаузуле прилагодиле новонасталим околностима.
Правна природа клаузуле rebus sic stantibus у доктрини међународног јавног права спада у једно од најконтроверзнијих, средишњих и тешких питања. Постоје потпуно супротни ставови о
томе да ли правило rebus sic stantibus представља правно правило
или не. У теорији се веома пуно расправљало о овој теми те постоји мноштво радова и правних конструкција.
Суштинска промјена околности (клаузула rebus sic stantibus)
је један од основа престанка дејства уговора који је као такав
усвојен у Бечкој конвенцији о уговорном праву.
У овом раду изложићемо појам, настанак и историјски развој правила rebus sic stantibus, односно правила суштинске промје*
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не околности, затим ћемо изложити правну природу те позитивноправно важење правила са праксом међународних судова.
Кључне ријечи: суштинска промјена околности, клаузула
rebus sic stantibus, члан 62 Конвенције о уговорном праву, престанак дејства уговора.
УВОД
Постоји више термина које аутори користе за означавање
појма rebus sic stantibus. Тако се као синоними користе термини
„клаузула rebus sic stantibus“ нарочито у даљој прошлости мада се
и данас користи, затим „доктрина rebus sic stantibus“, „принцип
rebus sic stantibus“, „правило rebus sic stantibus“ и други термини
сличног значења1. Комисија за међународно право приликом рада
на нацрту Конвенције о уговорном праву се у члану 44. нацрта
опредиjелила за термин „суштинска промјена околности“2 умјесто
термина „rebus sic stantibus“.
Термин „клаузула rebus sic stantibus“ изражава став да постоји
претпоставка да се клаузула налази у сваком уговору, односно да се
уговори закључују под прећутном претпоставком да садрже клаузулу rebus sic stantibus. Овај термин се укоријенио у међународној
пракси те се најчешће употребљава и поред савремених термина
као што су принцип, доктрина или правило. Мада поједини аутори
комбинују ове термине (нпр. принцип клаузула rebus sic stantibus)
они се у теоријском смислу искључују и није пожељно да се комбинују.
Термин „доктрина rebus sic stantibus“ „је најближа оним схватањима која у rebus sic stantibus виде теоријску конструкцију која
није нашла своје позитивноправно покриће у уговорима и обичајима“3.
Вид. Миленко Крећа, Престанак дејства уговора у савременом међународном
јавном праву, Београд 1988, 123.
2
Yearbook of International Law Commission (YILC), II, 1966, 39.
3
М. Крећа (1988), 123.
1
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Термин „принцип rebus sic stantibus“ означава појам који се
користи за означавање rebus sic stantibus као општег принципа
међународног јавног права. Обично се у овом контексту супротставља принципу pacta sunt servanda4 изражавајући принцип који
ограничава његово апсолутно дјеловање, односно представља његов изузетак.
Термин „правило rebus sic stantibus“ се одваја од традиционалног значења клаузуле rebus sic stantibus као прећутног услова и
у савременом смислу изражава објективно правно правило. Нарочито се израз „правило“ укоријенио у пракси Комисије за међународно право.
Позитивноправно важење правила rebus sic stantibus се изражава термином „суштинска промјена околности“ и као таква је
ушла у Бечку конвенцију о уговорном праву. Члан 62 Конвенције
користи само израз „суштинска промјена околности“.
Сматрамо да иако имплицитно није ушао у Конвенцију, појам
„rebus sic stantibus“ је саставни дио члана 62. Он је изостављен
због бојазни једностраног отказа уговора који су постојали у прошлости позивајући се на клаузулу rebus sic stantibus. На овај начин редактори Конвенције су жељели да избјегну контроверзе око
правне природе правила rebus sic stantibus и да на прецизан начин
ограниче њену примјену у савременом међународном праву.
1. REBUS SIC STANTIBUS У ИСТОРИЈСКОМ АСПЕКТУ
ОД НАСТАНКА ДО ПОЗИТИВНОПРАВНОГ РЕГУЛИСАЊА
1.1. Настанак и историјски развој правила rebus sic stantibus
Правило rebus sic stantibus5 у свом пуном историјском, изворном називу гласи: „Omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus“,
што значи „сваки уговор, договор, споразум подразумијева ствари
Yusuf Caliskan, The Development of International Investment Law, Boca Ration,
Florida 2008, 23.
5
У преводу са лат.: док ствари, прилике, односи, остају какви јесу; док су такви
какви јесу; док ствари тако стоје.
4
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какве јесу“, тј. уговор вриједи само у околностима које су постојале у часу склапања уговора6.
Правило rebus sic stantibus према обичајном међународном
праву даје могућност да једна уговорна страна тражи промјену
своје престације (давања, чињења, нечињења) и то усљед наступања околности које угрожавају првобитну вољу уговорних страна,
а нису се могле предвидјети. У случају да друга страна не прихвати
ревизију уговора, страна која је погођена новонасталим околностима има право да под одређеним условима раскине уговор.
У теорији постоје различити ставови о тренутку настанка
клаузуле „оmnis conventio intelligitur rebus sic stantibus“. Већина писаца сматра да клаузула није могла настати у римском праву7 и да је
настала у средњем вијеку. Ако се посматра историја римског права, од првобитних извора па до Јустинијана, може се закључити да
римско право није било постојбина теорије о промијењеним околностима. Римско право карактерише формализам у закључивању
уговора, те су правну заштиту уживали само они уговори који су
закључивани у строго прописаној форми, уз изговарање одређених
ријечи8. Према римским правницима, дужник се могао ослободити
обавезе само ако је предмет његове чинидбе пропао усљед дејства
више силе, али не и када је испуњење обавезе постало отежано
усљед присуства изванредних и непредвидљивих догађаја9.
Према Роналду Виана Готсхалгу (Ronaldo Viana Gotschalg)
клаузула rebus sic stantibus је створена у раду „Suma Teológica“
Светог Томе Аквинског. Захваљујући раду Алберта Ђентилија
(Alberto Gentili) на дјелу „De Jure Belli“ из 1598 године, клаузула
„ominis convention...“ је пажљиво прилагођена и користи се у међуВладимир Иблер, Рјечник међународног јавног права, Загреб 1972, 119.
Постоје писци који сматрају да је клаузула постојала још у грчком и римском
праву као што су Phillipson и Cattand. Наведено према Смиља Аврамов, „Правило rebus sic stantibus у савременом међународном праву“, Анали Правног факултета у Београду (Анали ПФБ), Београд 4/1964, 386.
8
Слободан Перовић, „Раскид уговора због промијењених околности и начело
правне сигурности“, Сепарат из Научног прегледа, Београд 1974, 185.
9
А. Bruzin, Essai sur la notion d’imprévision et sur son rôle en matière contractuelle,
Le Puy 1922, цитирано према С. Перовић, 185.
6
7
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народном праву10. Марк Вилиџер (Mark E. Villiger) и Јан Синклир
(Ian Sinclear) такође сматрају да је принцип или доктрину rebus sic
stantibus у приватном праву створио Тома Аквински, док је у међународно право, према њима, први увео Ђентили11. Проф. Крећа,
цитирајући Смиљу Аврамов и Нусбаума (Nussbaum), истиче да је
Ђентили „савјетујући британску краљицу Елизабету да, у спору
око важности уговора закљученог између Велике Британије и Холандије од 1585.“ изјавио да „...свака конвенција, мада заклетвом
потврђена, мора бити схваћена као важећа само док постоји исто
стање ствари“12 те на тај начин увео правило rebus sic stantibus у
међународно право. Сличне ставове заступају и поједини представници Комисије за међународно право. Представник Индије у
Комисији за међународно право, Радхабинод Пал (Radhabinod Pal)
је рекао да је clausula rebus sic stantibus осмишљена у покушају
да се легализују аномалије у вишегодишњој валидности уговора
као status quo и историјског притиска силе ван status quo ка вишим
облицима људске заједнице. Ђентилију се генерално приписује да
је увео максиму omnis convention... у XVI вијеку када је тврдио да
постоји прећутно стање у самом уговору и који је обавезујући само
ако су околности остале непромијењене13.
Случај који је изазвао пажњу међународне јавности догодио
се 1870. године када је Русија изјавила да се више не сматра обавезном одредбама Париског уговора од 1856. године, који јој је заR. V. Gotschalg, „A cláusula rebus sic stantibus: A previsão das alteracões fundamentais de circunstâncias do art.62 da convencão de viena sobre o direito dos tratados
de 1969“, 5. Слично вид. MELLO, Celso D, Curso de Direito Internacional Público,
260.
11
Mark E. Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of
Treaties, Brill 2009, 766-767; Ian Sinclair, The Vienna Convention on the Law of
Treaties, Manchester 1984, 192.
12
Миленко Крећа, Међународно јавно право, Београд 2010, 479; С. Аврамов,
„Правило rebus sic stantibus у савременом међународном праву“, Анали ПФБ,
Београд 4/1964, 386.
13
Мада се приписује Ђентилију, сматрају да је теорија у ствари старија и да
потиче из канонског права које је тражило да се умањи строгост Римског приватног права у складу са правичности. Према YILC, I, 1963, 136.
10
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брањивао да утврђује пристаништа на Црном мору и да на њему
одржава ратну морнарицу, позивајући се на клаузулу rebus sic
stantibus и на тај начин једнострано раскинула уговор. Русија је тврдила да не постоје више оне прилике због којих је била уговорена
неутрализација Црног мора и да, према томе, ни та неутрализација
не треба више да постоји. Тим поводом састала се конференција у
Лондону 1871. године која је донијела одлуку да се једна држава
може ослободити обавеза из једног уговора или измијенити одредбе тог уговора само са пристанком уговарача и путем пријатељског
споразума14. Конференција није осудила саму клаузулу, чак је није
ни порицала, него је осудила само њену једнострану употребу. Једина грешка Русије јесте што није тражила састанак и споразум
са осталим потписницама париског уговора већ је сама и на своју
руку одрекла даљу примјену одређених одредаба уговора.
Египат је на основу чланова 35. и 37. Повеље Уједињених нација, 8. јула 1947. године тражио од Савјета безбједности да донесе
одлуку о престанку британско-египатског уговора од 1936. године
истичући да је присуство британских трупа на египатској територији без слободног пристанка Египта, те да је закључен под условима који више не постоје и да је у супротности слову и духу Повеље Уједињених нација. Британски представник је египатске приговоре квалификовао као позивање на клаузулу rebus sic stantibus
истичући да је контроверзна и примјенљива само у ограниченим
случајевима15.
Француска је 1966. године обавијестила остале чланице
НАТО пакта да се повлачи из одређених билатералних и мултилатералних уговора закључених након 1949. године који су имали
за циљ интеграцију оружаних снага примјенивши клаузулу rebus
sic stantibus. Она је истакла да остаје чланица Сјевероатланског
пакта али да су се услови који данас преовладавају у свијету фундаментално промијенили од 1949. године те да она сада посједује
Милета Новаковић, Основи међународнога јавнога права, Београд 1938, 101104; L. Le Fur, Précis de droit international public (превод), Београд 2010, 195; J.
H. W. Verzijl, International Law in Historical Perspective, 1973, 358.
15
Према М. Крећа (1988), 147-148.
14

144

Његослав Јовић
СУШТИНСКА ПРОМЈЕНА ОКОЛНОСТИ КАО ОСНОВ ПРЕСТАНКА...

атомско оружје које само по себи спречава њену интеграцију са
осталим чланицама пакта16.
Теорија о клаузули rebus sic stantibus није била прихваћена у
великим кодификацијам грађанског права XVIII и XIX вијека. Не
познају је грађански кодекси Француске, Аустрије, Италије, Њемачке, Швајцарске, док извјесни законици донијети послије Првог
свјетског рата као што су Пољски и Грчки изричито предвиђају
могућност измјене или раскида уговора због промијењених околности17. Ситуација није ништа боља ни на међународном плану.
Хаванска конвенција о уговорима од 20. фебруара 1928. године не
садржи одредбе које бисмо могли квалификовати као прихватање
доктрине rebus sic stantibus. Пакт Друштва народа као прве универзалне међународне организације у члану 19. допушта ревизију
уговора односно прихвата клаузулу rebus sic stantibus. Члан 19.
гласи: „Скупштина може, с времена на вријеме, позвати чланове
Лиге да приступе новом испитивању уговора који су постали непримјенљиви као и оних међународних ситуација чије би одржање
могло довести у опасност свјетски мир“18. Ово је доктрини rebus
sic stantibus дало вјетар у леђа ка постајању објективног правног
правила у међународном праву. По члану 19. Скупштина само
констатује потребу мијењања уговора, она га сама не мијења нити
укида већ оставља тај посао самим уговорним странама. Повеља
Уједињених нација не садржи одредбе за ревизију уговора, мада не
пориче да постоји право на ревизију, једноставно се не изјашњава
по том питању. Редактори су вјероватно вођени жељом да се избјегну чести захтјеви за ревизијом уговора ослоњени на злоупотребе правила rebus sic stantibus у прошлости, па чак и под окриљем
Друштва народа изоставили одредбе о ревизији. Међутим, Генерална скупштина је чланом 14. Повеље индиректно овлаштена да
препоручи евентуално и ревизију уговора. Члан 14. Повеље гласи:
„Уз резерву одредби члана 12. Генерална скупштина може препоДипломатическая академия мид России, Международное право, Москва 2008,
266; М. Крећа (1988), 149.
17
С. Перовић, 189.
18
Пакт Лиге Народа и његове измјене и допуне, Информативно Одјељење Главног Секретаријата Лиге Народа, Женева 1925, 34.
16
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ручити мјере за мирно изглађивање сваке ситуације, без обзира на
њено порјекло, за коју држи да би могла штетити општем благостању или пријатељским односима међу народима, укључујући
ситуације настале кршењем одредаба ове Повеље у којима се излажу циљеви и начела Уједињених нација“19. Из напријед изложеног, можемо закључити да у случају изношења овог питања пред
Генералну скупштину од стране држава а позивајући се на члан 14,
Скупштина може да у виду препоруке предложи државама ревизију уговора које нема обавезну снагу и препушта уговорним странама да саме уреде ревизију. Препорука би имала само савјетодавну улогу, односно државе би је требале схватити као сугестију.
1.2. Схватања о правној природи правила rebus sic stantibus
У теорији и пракси постоје супротни ставови о правној природи правила rebus sic stantibus, односно, да ли представља правно
правило или не. Мада већина аутора прихвата правило rebus sic
stantibus као правно правило, постоје и аутори20 који негирају и
поричу његову правну природу и своде га на политички принцип
који нема своје покриће у позитивном праву.
У XVII вијеку теорија о rebus sic stantibus је одбачена од
Гроцијуса (Grotius), док је у XVIII вијеку пориче Бинкершок
(Bynkershoek).
Ханс Келзен (Hans Kelsen) одбија да прихвати клаузулу rebus
sic stantibus као правило међународног права истичући да је њен
смисао и циљ у суштини у супротности са међународним јавним
поретком, тј. са његовом функцијом стабилизовања међународних
односа. Случајеве у којима је ово правило примијењено, он тумачи
као кршење међународног права а не као доказ постојања позитивног правног правила21.
Повеља Уједињених народа, Народне новине, Загреб 1976, 56.
Специјални известилац Комисије за међународно право Fitzmaurice тако наводи Bynkershoek-а, Wildman-а, Strupp-а и Lammasch-а као ауторе који не прихватају клаузулу. Second Report on the Law of Treaties, Doc. A/CN.4/107, YILC, II,
1957, 57, фн. 83.
21
Hans Kelsen, Principles of International Law, New York 1952, 359-360, цитирано
према, С. Аврамов (1964), 386.
19
20
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Теорије које прихватају правило rebus sic stantibus као правно
правило се увелико разликују у одређивању његове правне природе. Најстарије теорије истичу да се клаузула налази у сваком уговору као прећутни услов уговора, односно да је клаузула саставни
елемент уговора. Друге теорије истичу да је клаузула ствар тумачења уговора, док сљедеће теорије истичу да се клаузула може
примијенити само на трајне (вјечне, перпетуалне) уговоре. Неке
теорије rebus sic stantibus везују за основно право држава на постојање, самоодржање или развој. Сљедеће теорије сматрају да
клаузулу треба примијенити аналогијом теорије непредвидљивости или фрустрације из унутрашњег права. Постоје схватања које
rebus... изједначавају са накнадном немогућношћу извршења док
су неки аутори износили ставове да је rebus... начело међународног
права па чак и когентно правило. Најприхватљивије су теорије које
правило rebus... карактеришу као објективно правило међународног права те је оно и највише заступано у модерној теорији међународног права.
Схватање о клаузули rebus sic stantibus као прећутном услову
је фикција која потиче од израза „omnis conventio…“ и која сматра
да су се странке прећутно споразумјеле да у уговор унесу одредбу
која важење уговора везује за околности које су постојале у часу
склапања уговора. У случају да се околности радикално промијене
од стања које је постојало у часу закључења уговора, странка се
може позвати на клаузулу као на основ престанка уговора. Према
ауторима који заступају ово схватање клаузула се може примијенити само на уговоре са неограниченим роком трајања („вјечите уговоре“) и то само на оне уговоре које не садрже правила о ревизији
или престанку уговора.
Присталице схватања правила rebus sic stantibus као ствари
тумачења уговора, утицај промјене околности траже са ослонцем на вољу странака питајући се да ли су странке јасно исказале
намјеру да стање ствари које је постојало у моменту склапања уговора сматрају за услов или основ уговора.
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Њемачка теорија XIX вијека је сматрала да међународни споразуми имају једино условну вриједност. Према овој теорији правна природа правила rebus sic stantibus је везана за интересе, потребе или права држава. Према Хегелу, уговор важи само док држава
уговорница има интереса да га испуњава, тј држава има право да га
се ослободи ако је убијеђена да је уговор који је закључила, отворено противан њеном интересу. Исто као и Хегел, ову теорију су у
Њемачкој прихватали дипломате и политичари, па чак и историчари и правници. Тако Фон Трајче изјављује „да је највиша дужност
државе да повећа своју снагу без обзира на уговоре“ док Бизмарк
тврди да испуњење уговора може престати чим борба за живот то
дозволи22. Јелинек истиче да „обавеза државе постоји само док је
то у интересу државе“. Ако више није у интересу државе, онда се
сматра да су се околности суштински промијениле тако да се активира увијек присутна clausula rebus sic stantibus23.
Мишљење да би се требало комбиновати физичка немогућност извршења24 и суштинска промјена околности (чланови 21 и 22
Нацрта из 1963. године) у Комисији за међународно право су заступали Табиби25 (Tabibi), Лацхс26 (Lachs) и Ел-Ериан27 (El-Erian) док
је Вердрос28 (Verdross) сматрао да се ови чланови односе на веома
различите ствари и да их не треба комбиновати. Са Вердосовим
мишљењем се сложила већина чланова Комисије. Комисија, међутим, сматра да се «немогућност извршења» и «суштинска промјена
околности» разликују у погледу основа којим би уговор престао, и
да треба да буду одвојени. Иако можда постоје гранични случајеви
у којима ова два члана имају тенденцију да се преклапају, критеL. Le Fur, Précis de droit international public (превод), Београд 2010, 194.
Georg Jellinek, Die rechtliche Natur der Staatenverträge, 1880.
24
Вид. шире Његослав Јовић, „Накнадна немогућност извршења као основ престанка уговора у међународном јавном праву“, Српска правна мисао, Бања Лука
45/2012, 227-241.
25
YILC, I, 1963, 139, пар. 29.
26
Ibid., 140, пар. 44.
27
Ibid., 143, пар. 9.
28
Ibid., 139, пар. 35.
22
23
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ријуми у примјени чланова нису исти, а комбиновање њих може
довести до неспоразума29.
Мишљење о правилу rebus sic stantibus као правилу jus
cogens заступали су Мустафа Камил Јасин (Mustafa Kamil Yasseen)
као представник Ирака у Комисији за међународно право и Милан
Бартош као представник Југославије. Јасин је рекао да је принцип
rebus sic stantibus „наметнут из саме природе писаних закона и
сталне промјене у међународној заједници и потребе да се регулише сукоб чињеница и текста. По његовом мишљењу то није клаузула већ објективно правило jus cogens чије одступање није могуће
изразити одредбом“30. Бартош је истакао да rebus sic stantibus више
„...није ни клаузула нити доктрина, већ правило jus cogens у међународном праву, чак и ако то доводи до полемике међу државама и
мада правници имају различита мишљења о томе“31.
Мишљења о rebus sic stantibus као о објективном правном
правилу међународног права заснивају се на томе да је фикција о
клаузули коју садржи сваки уговор као прећутни услов ствар прошлости, фаза која је превазиђена у развоју овог правила и коју треба одбацити те rebus... вежу за опште међународно правно правило које има независну егзистенцију од воље уговорница. Прихватајући га као објективно правно правило многи аутори га називају
принципом, док га други називају правилом па чак и нормом.
У теорији се дуго сматрало да су правило rebus sic stantibus и
правило pacta sunt servanda у стању природног непријатељства те
да једно друго искључују. Како правило pacta sunt servanda означава обавезу поштовања уговора онако како они гласе, правилу rebus
sic stantibus се ускраћивала квалификација правног правила, те се
сводио на политички принцип који је према неким ауторима опасан и служио је само разним злоупотребама. Оваква констатација
има само историјску вриједност.
Rebus sic stantibus и pacta sunt servanda данас су два одвојена правила која су кодификована у Бечкој конвенцији о уговорном
Ibid., II, 1966, 256, пар. 1.
Ibid., I, 1963, 141-142, пар. 49.
31
Ibid., 148, пар. 55.
29
30
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праву. Мада нетрепељивости између њих и сада постоје, овакво
гледиште донекле је ублажено негативним дефинисањем правила
rebus sic stantibus у члану 62. Конвенције. Из тог разлога, сматрамо
да је правило суштинска промјена околности ипак изузетак од правила pacta sunt servanda који је ограничен у великом обиму. Генерално, правило pacta sunt servanda је основно правило чије се поштовање тражи да би уговор уопште имао сврху у међународним
праву и односима међу држава, док правило rebus sic stantibus се
може примијенити само изузетно када у складу са начелом правичности, стриктно поштовање правила pacta sunt servanda би донијело већу штету него његово непоштовање.
2. СУШТИНСКА ПРОМЈЕНА ОКОЛНОСТИ
КАО ИЗРАЗ ПОЗИТИВНОПРАВНОГ ВАЖЕЊА
ПРАВИЛА REBUS SIC STANTIBUS
Комисија за међународно право је приликом рада на Конвенцији, водила дискусију поводом назива члана 44. (сада члана 62).
Ел-Ериан је подржао приједлог да се наслов члана мијења од уобичајене формулације познате као доктрине rebus... ријечима неке
формуле која се односи на промијењене околности. Он је сматрао
да би амандман могао да ријеши проблем онога што би се могло назвати „алергијом на доктрину rebus sic stantibus“32. Већина чланова
је жељела да избјегне термин „rebus sic stantibus“ коју су сматрали као непожељну фикцију јер је повећавала ризик од субјективне
интерпретације и злоупотребе, те су се опредијелили да доктрину
формулишу као објективно правно правило33 и на крају су се усагласили да прихвате формулацију „суштинска промјена околности“ (fundamental change of circumstances) што је и прихваћено на
Бечкој Конференцији.
Комисија је одлучила да нагласи изузетан карактер овог основа престанка уговора тако да га је дефинисала у негативном облику.
32
33

Ibid., 144, пар. 12.
Ibid., II, 1966, 258, пар. 7.
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Члан 62. Конвенције гласи:
„1. Суштинска промјена околности настала с обзиром на
околности које су постојале у моменту закључења уговора и коју
странке нису предвидјеле, не може се навести као разлог престанка уговора или повлачења из њега осим ако:
а) постојање тих околности представља суштинску основу
пристанка на обавезивање странака; и ако
б) је дејство те промјене корјенита промјена домашаја обавезе које преостају да се изврше у складу са уговором.
2. Суштинска промјена околности не може се навести као основ престанка уговора или повлачења из уговора:
а) ако се ради о уговору којим се установљава граница; или
б) ако је до битне промјене околности дошло тако што је
странка која се на њу позива прекршила обавезу из уговора, или
неку другу међународну обавезу према некој другој странки уговора.
3. Ако се странка може, према претходним параграфима, позвати на суштинску промјену околности као на основ престанка
уговора или повлачења из њега, она се може на њу позвати ради
обустављања примјене уговора“.
Да би се правило садржано у ставу 1 могло примијенити као
основ за престанак уговора или повлачење из мултилатералног
уговора неопходно је да се испуни пет ограничавајућих услова:
1. околности које су постојале у вријеме закључења уговора
морају бити промијењене;
2. промјена мора да буде фундаментална, суштинска;
3. промјена мора бити непредвиђена од стране странака;
4. постојање ових околности не представљају суштински основ пристанка странака да буду везане уговором;
5. ефекат промјене мора да корјенито промијени обим обавеза које треба да се изврше на основу уговора34.
Вид. YILC, II, 1966, 259, пар. 9; Исто вид. Tasim O. Elias, The Modern Law of
Treaties, Oceana 1974, 125, и E. Scbwelb, „Fundamental Change of Circumstances“,
45.

34
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Сама „промјена“ није довољна. Фундаментални карактер
промјене подразумијева да се промјена директно односи на предмет или сврху уговора, тако да мијења услове извршења уговора
у односу на заинтересовану страну уговорницу, тако што суштински мијења изворни баланс права и обавеза. Промјене морају бити
објективне у чињеничним околностима уговора а не само субјективне промјене у ставу странке која се позива на промјене да би
раскинула уговор35.
Промјена мора бити непредвиђена од стране странака. „Граматичко значење формулације које изванредни карактер промјене види само са објективне стране (ако странке нису предвидјеле
промјену) треба, са становишта начела добре вјере, допунити оним
што чини субјективну страну тј. промјена треба не само да није
предвиђена већ да, према околностима случаја, није била предвидљива. Јер приликом закључења уговора странке треба да имају у
виду не само постојеће околности, као позитивни миље ствари, већ
и околности које је могуће разумно предвидјети. Промјена околности која настаје усљед редовног тока ствари, које су се, дакле,
могле предвидјети не могу конституисати основ престанка уговора“36.
Суштински основ пристанка странака на обавезивање чине
околности које су опредијелиле странке да закључе уговор, околности чије су продужено трајање странке узеле за услове обавезне
снаге уговора, или да је то онај сплет околности у чијем одсуству
странке уопште не би закључиле уговор37. Успостављање суштинског основа пристанка захтијева објективно испитивање историјске
позадине и околности око закључивања уговора38.
Ефекат промјене мора да корјенито промијени обим обавеза
које треба да се изврше на основу уговора. У Fisheries Jurisdiction
Case Суд је истакао „...да би се промјена околности могла истаћи
Second Report on the Law of Treaties, Doc. A/CN.4/107, YILC, II, 1957, 32.
М. Крећа (1988), 158.
37
Ibid., 159.
38
YILC, I, 1963, 149, пар. 68.
35
36
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као основ престанка уговора потребно је такође да резултира радикалном измјеном обима обавеза које треба извршити. Промјена
мора повећати тежину обавеза које треба извршити у смислу да
извршење чини нечим суштински различитим од онога што је изворно утврђено“39.
Комисија за међународно право је приликом израде нацрта
Конвенције дуго расправљала о изузецима од примјене правила
rebus sic stantibus односно суштинске промјене околности. Предложени и усвојени текст члана 62. става 2. садржи два изузетка
која гласе: „Суштинска промјена околности не може се навести као
основ престанка уговора или повлачења из уговора:
а) ако се ради о уговору којим се установљава граница; или
б) ако је до битне промјене околности дошло тако што је
странка која се на њу позива прекршила обавезу из уговора, или
неку другу међународну обавезу према некој другој странки уговора“.
По питању изузетка уговора којима се установљава граница
у Комисији за међународно право мишљења су била подијељена
и кретала су се од мишњења да овај изузетак треба проширити до
мишљења да се овај изузетак брише.
Сама Комисија је сумирала питање овог проблема у ставу
11. Коментара члана 59 (члан 62. Конвенције) на сљедећи начин:
„Неки чланови комисије сматрали су да потпуно искључење ових
уговора (уговора о оснивању граница) од правила може ићи предалеко и може бити у супротности са принципом самоопредјељења
признатом у Повељи. Комисија је, међутим, закључила да уговоре
о оснивању граница треба признати као изузетак од правила, јер би
иначе правило умјесто да буде инструмент мирне промјене, могло
постати извор опасних трвења. Она је такође заузела став да је „самоопредељење“ како је предвиђено у Повељи, независан принцип,
и да може довести до забуне, уколико у контексту уговорног права
буде представљен као примена правила садржаних у овом члану.
Изузимајући уговоре о оснивању границе из делокруга овог члана
39

Fisheries Jurisdiction Case, ICJ Reports, 1973, 22, пар. 43.
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не искључује се примјена принципа самоопредељења на случаје
када су услови за његову примјену постојали“40.
Други изузетак од примјене правила rebus sic stantibus јесте
„ако је до битне промјене околности дошло тако што је странка
која се на њу позива прекршила обавезу из уговора, или неку другу
међународну обавезу према некој другој странки уговора“.
Изузетак је остао ограничен на случајеве у којима је странка
која се позива на промјене, била крива за кршење обавезе са своје
стране. Покриће за овакво тумачење налазимо у општем принципу
права према коме странка не може да искористи сопствене грешке
у своју корист, истактуто у Factory at Chorzow Case41.
Странка која се позива на суштинску промјену околности има
три могућности. Као прво, она се може позвати на промјене као
основ за престанак билатералног уговора. Друго, може се позвати
на промјене као основ за повлачење из мултилатералних уговора.
Треће, у складу са ставом 3, ако се странка може, према претходним параграфима, позвати на суштинску промјену околности као
на основ престанка уговора или повлачења из њега, она се може на
њу позвати ради обустављања (суспензије) примјене уговора. Став
3 нема посебног услова за суспензију и оставља избор странци која
се позива на промјене42. Став 3 је уведен у Бечу против жеље Комисије за међународно право, на приједлог делегације Канаде и
Финске43.
3. ПРАКСА МЕЂУНАРОДНИХ СУДОВА
Пракса међународних судова је ријетка. Издвојићемо Free
Zones Case44 пред Сталним судом међународне правде, случајеDraft articles with commentaries on the Law of Treaties, Doc. A/6309/Rev.1, 259.
Цитирано према E. Scbwelb, “Fundamental Change of Circumstances“, 58.
41
P.C.I.J. (1927), Series A, No. 9 at p. 31.
42
M. E. Villiger, 778.
43
U.N. Conference on the Law of Treaties, Official Records, First and Second sessions,
at p. 184. Вид. исто Documents A/Conf.39/C.1/L320 и A/Conf.39/C.1/L333.
44
Case of Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, PCIJ Publ. 1932, Series
A/B, No. 46.
40
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ве Fisheries Jurisdiction Case45 и Case Concerning The GabcíkovoNagymaros Project46 пред Међународним судом правде и случај
Case Racke Gmbh47 пред Европским судом правде.
У случају Free Zones Case француска Влада се позвала на
принцип rebus sic stantibus мада је нагласила да принцип не дозвољава једнострано отказивање уговора већ је тврдила да је
уговор застарио. Француска је тврдила да су обавезе из уговора
закљученог 1815. године престале јер су слободне зоне биле створене због посебних околности које су престале да постоје. Наиме,
истакла је аргумент да је кантон Женева био слободна зона која се,
након повлачења француских и сардинијских царинских центара,
нашла у царинској унији са Жексом и Горњом Савојом а да је установљење Федералне Швајцарске царине 1849. године, ту унију разорило и окончало стање због кога су зоне и створене. Швајцарска
није порицала чињеницу да је установљење Федералне царине разорило унију али је негирала да је продужено трајање стања које
је постојало до 1849. године било суштински основ обавезивања
уговором48. Швајцарска је тврдила да у сваком случају околности
које су се наводно промијениле нису околности на основу којих
би се могло рећи да су странке ушле у споразум, да се правило не
примјењује на уговоре који стварају територијална права и да је
Француска имала сувише пуно времена послије наводне промјене
околности, те је неразумно дуго чекала да се позове на њу. У овом
спору Суд је одбио захтјев Француске да утврди престанак неких
одредаба услед промијењених околности које су наступиле с новим швајцарским уставом из 1815. године јер је утврдио да чињенице не оправдавају примјену принципа rebus sic stantibus. Суд је
сматрао да би требало доказати да су такве одредбе створене упраFisheries Jurisdiction Case (UK v. Iceland), Judgment of 2 February 1973, ICJ
Reports 1973.
46
Case Concerning The Gabcíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment of 25 September 1997, ICJ Reports 1997.
47
Case Racke Gmbh C-162/96 (1998), ECR-1-3655.
48
Case of Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, PCIJ Publ. 1932, Series
A/B, No. 46. 156; вид. М. Крећа (1988), 160, фн. 598.
45
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во имајући у виду постојање тих околности, што Француска није
доказала. Суд је био опрезан и желео је да избјегне узимање става о
овој доктрини па је истакао да је „постало непотребно да размотри
било које питање принципа који се јављају у вези са теоријом престанка уговора због промјене околности, као што је степен до којег
се може сматрати да теорија представља правило међународног
права, те прилике и начини који могу имати утицај на дату теорију,
ако је призната“.
У случају Fisheries Jurisdiction Case Велика Британија је
тражила од Суда да пресуди и објави да Исланд нема право нити
основа у међународном праву да прошири надлежност у вези риболова у искључивој економској зони са 12 на 50 наутичких миља
од базне линије, те да питање везано за очување рибљег фонда у
водама око Исланда не може бити ријешено једностраним проширивањем надлежности Исланда до 50 наутичких миља, већ да се
ова питања могу ријешити билатералним аранжманима у складу
са Конвенцијом о риболову од 24. јануара 1959. године на сјевероистоку Атлантика или у облику аранжмана за сарадњу у складу са Резолуцијом о специјалним ситуацијама које се односе на
приморско рибарство од 26. априла 1958. године. Влада Велике
Британије је сматрала да Суд има пуну надлежност да размотри
захтјев В. Британије о меритуму (суштини) спора и да донесе пресуду. Влада Исланда није имала заступника пред судом. Суд је у
овом случају закључио „да би се промјена околности могла истаћи
као основ престанка уговора потребно је такође да резултира радикалном измјеном обима обавеза које треба извршити. Промјена
мора повећати тежину обавезе које треба извршити у смислу да
извршење чини нечим суштински различитим од онога што је изворно утврђено. У односу на обавезу којом се Суд овдје бави, овај
услов је у потпуности незадовољавајући; за промјену околности
истакнуту од Исланда не може се рећи да је корјенито измијенила обим јуриздикционе обавезе утврђене размјеном нота од 1961.
године. Компромисна клаузула омогућила је свакој од страна да
се обрати Суду по питању било каквог спора који могу настати
између њих у погледу проширења надлежности Исланда у вези ри156
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болова у водама које прелазе ограничење од 12 наутичких миља.
Садашњи спор управо потпада под критеријуме компромисне клаузуле из размјене нота. Не само да се јуриздикциона обавеза није
корјенито измијенила у свом обиму; остала је тачно онаква каква
је била 1961. године“. Према Суду, „члан 62. Бечке конвенције о
уговорном праву може се с много разлога сматрати кодификацијом
постојећег обичајног права о питању престанка уговорних односа
због промјене околности“.
Предмет спора у случају Case Concerning The GabcíkovoNagymaros Project јесте имплементација и престанак Уговора о изградњи и раду Габчиково-Нагимарос баражног система на Дунаву
потписаног у Будимпешти 16. септембра 1977. године. Мађарска је
1989. године суспендовала а затим и прекинула радове на пројекту
док је Словачка наставила радове и у новембру 1991. године прешла на привремено рјешење, „варијанту Ц“ те пустила у рад овај
систем октобра 1992. године. Мађарска се у овом спору позивала и на суштинску промјену околности које су утицале на могућност извршења уговора. Као околности је навела дубоке политичке
промјене кроз које су двије државе прошле као што су промјена
политичког уређења и распад Чешкословачке, кршење одредаба
Уговора од стране Словачке, промјене у економској одрживости
пројекта, развој нових норми међународног еколошког права, те
да ове промјене кумулативно представљају основ за примјену промијењених околности за раскид уговора. Словачка је, са своје стране, тврдила да промјене изнијете од стране Мађарске нису промијениле природу обавеза из Уговора који су оне првобитно утврдиле,
тако да Мађарска није имала право да прекине са радовима нити
да раскине Уговор. Суд је расправио поједине аргументе Мађарске:
„Важећа политичка ситуација је сигурно била важна за склапање
Уговора из 1977. године. Међутим, Суд је подсјетио да је Уговор
предвиђао заједнички инвестицијски програм за производњу енергије, контролу поплава и унапређење пловидбе Дунавом. Према
мишљењу Суда, важећи политички услови стога нису били тако
уско везани уз предмет и циљ Уговора да би чинили битну основу пристанка странака и својом промјеном радикално промијени157
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ли домашај обавеза које још преостају да се испуне“. У погледу
економске одрживости и исплативости пројекта као и еколошког
права, Суд је истакао, мада је дошло до смањења радова на пројекту, промјене нису биле тако радикалне да би утицале на обавезе
странака. Иако је профитабилност пројекта у 1992. години мања
него у 1977. години, то не представља радикалну промјену коју
странке нису могле предвидјети. По питању напретка у области заштите и права животне средине, Суд сматра да се не може прихватити аргумент да су биле потпуно непредвидиве. Чланови 15, 19. и
20. Уговора омогућили су странкама да узму у обзир овакав развој
догађаја те да се прилагоде промјенама. Према Суду „суштинска
промјена околности морала је бити непредвиђена, постојање околности у вријеме склапања Уговора морало је представљати битну
основу пристанка странака да буду везане Уговором. Негативни и
условни текст члана 62. Бечке конвенције о уговорном праву напротив представља јасну индикацију да стабилност уговорних односа захтијева да се позивање на суштинску промјену околности
примјењује само у изузетним случајевима“.
Case Racke Gmbh је покренут по налогу Bundesfinanzhof (Савезни финансије суд Њемачке) од 7. марта 1996. године, примљеном у Европском суду правде 13. маја 1996. године, за доношење
прелиминарне пресуде на основу члана 177. Уговора о Европској
заједници. Пресуда суда требала би да се односити на два питања о
валидности Уредбе Савјета (ЕЕЗ) бр. 3300/91 од 11. новембра 1991.
године којом је суспендована трговинска концесија предвиђена
Споразумом о сарадњи између Европске економске заједнице и
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Питања су
покренута у поступку између A. Racke GmbH & Co. Hauptzollamt
Mainz (Главна царина, Мајнц) у вези царинског дуга по основу увоза у Њемачку одређене количине вина поријеклом из СФРЈ. Суд је
сматрао да због сложености правила у питању и непрецизности
неких од појмова на које се односе, судска ревизија мора нужно,
а посебно у контексту прелиминарне пресуде, бити ограничена на
питање да ли је усвајањем Одлуке којим се суспендује Споразум,
Савјет направио грешку у процјени услова за примјену тих пра158
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вила. Да би било могуће да се расправља о прекиду или суспензија споразума због суштинске промјене околности као обичајног
међународног права, Суд мора да испита два постављена услова
у члану 62 (1) Бечке конвенције. Прво, постојање ових околности
мора да представља суштинску основу пристанка чланица да буду
везане уговором и друго, та промјена мора да има за циљ да радикално промијени значај обавеза које су остале да се изврше на
основу уговора. Што се тиче првог услова, у преамбули Споразум
о сарадњи наводи се да су уговорне стране рјешене „да промовишу
развој и диверсификацију економске, финансијске и трговинске
сарадње у циљу подстицања бољег баланса и побољшања структуре њихових трговинских односа и проширивања његовог обима
те да се побољша добробит њихове популације“ и да су свјесни
„потребе да се узме у обзир значај нове ситуације створене проширењем Заједнице на организацију више складних економских и
трговинских односа између Европске заједнице и Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије“. На основу члана 1. Споразума предвиђено је да је његов циљ „да промовише укупну сарадњу
између уговорних страна са намјером да допринесе економском и
друштвеном развоју Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и помаже да се ојачају односи између страна“. „С обзиром на тако широк циљ, одржавање стања мира у Југославији,
неопходног за добросусједске односе, као и постојање институција
способаних да обезбиједе спровођење сарадње предвиђених споразумом на цијелој територији Југославије, представља суштински услов за покретање и вођење те сарадње“. Што се тиче другог
услова, „тежња непријатељстава и њихове посљедице на економске и трговинске односе, како међу републикама Југославије тако
и са Заједницом, представљају радикалне промјене у условима под
којима Споразум о сарадњи између Европске економске заједнице и Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и њених
протокола ... су закључени“ и да „они доводе у питање примјену
тог споразума и протокола“, Савјет није направио грешку у процјени49. Суд даље истиче да иако је тачно, као што Рацке тврди, да
49

Racke Gmbh, Case C-162/96, пар. 56.
159

Српска правна мисао

је одређени обим трговине морао да се настави са Југославијом и
да је Заједница мога да настави да даје концесионе тарифе, остаје
чињеница, како правобранилаштво истиче у параграфу 93 своје
мишљење, да примјена правила међународног обичајног права у
питању не захтијева немогућност да се изврши обавеза и да нема
сврхе даље да одобре преференције у циљу подстицања трговине, у околностима у којима је било разбијање Југославије. У овом
случају Суд признаје да распадање бивше Југославије и ситуација
оружаних сукоба у региону, представља суштинску промјену околности која оправдава суспензију Споразума о сарадњи између ЕЕЗ
и бивше Југославије од стране ЕЕЗ.
ЗАКЉУЧАК
Из свега наведеног можемо да закључимо, да правило rebus
sic stantibus односно суштинска промјена околности, данас представља објективно правно правило кодификовано у Бечкој конвенцији о уговорном праву и које је неопходно у међународном
праву као једна врста „сигурносног вентила“ од стриктног поштовања правила pacta sunt servanda. Оно је еволуирало из средњовјековне максиме „omnis conventio intelligitur rebus sic stantibus“ и
представља правило на које се државе могу позвати само у ограниченим случајевима када не постоји ни један други основ да се
раскине уговор а његово одржавање на снази није више могуће из
разлога што су се околности од закључења уговора фундаментално
промијениле и погађају једну страну до те мјере да је одржавање
уговора на снази у супротности са начелом правичности.
Пракса међународних судова је још увијек оскудна. Судови су са великом опрезношћу износили ставове о правној природи суштинске промјене околности. Међународи суд правде је
у Fisheries Jurisdiction Case и Case Concerning The GabcíkovoNagymaros Project прихватио правило rebus sic stantibus, односно
суштинску промјену околности као кодификацију постојећег обичајног права али у овим случајевима није нашао да су испуњени
услови за њену примјену. Једини случај у коме је суд пресудио на
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основу суштинске промјене околности је случај Racke GmbH & Co.
v. Hauptzollamt Mainz пред Европским судом правде. Овај случај ће
послужити као прецедент у наредним случајевима који ће за основ
имати позивање на суштинску промјену околности.
Члан 62. балансира између два супротстављена принципа,
односно, између стабилности која је од суштинског значаја за сваки правни поредак, с једне стране, и динамике међународног живота, с друге стране. Међутим, услови за његову примјену су толико
строги да се може рећи да ће члан 62. наћи мало примјене у пракси.
Државе ће се и даље позивати на ово правило као на основ престанка уговора али сматрамо да ће судови са великом опрезношћу
прихватати да су испуњени услови за њену примјену.
Njegoslav Jovic50
FUNDAMETAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES
AS A BASIS TERMINATION OF TREATY IN
INTERNATIONAL PUBLIC LAW
Summary
There are treaty that don’t define the moment of termination of
contract action (eg “eternal agreements”) and don’t contain any provisions on the review although they are concluded for a particular time
period. In these treaty may be that during a certain period of time in
which the treaty needs to be executed, changed circumstances occur
which could not be foreseen at the time of the treaty and which substantially impede the fulfillment of the obligations of a state. In these situations, the state relied on the clause rebus sic stantibus to terminated a
treaty or requested review of the treaty although the treaty was not provided, and in that way treaty’s clauses adapted to new circumstances.
50
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Legal nature of the clause rebus sic stantibus in the doctrine of
public international law belongs to one of the most controversial, central and difficult issues. There are totally opposite views on whether the
rule of rebus sic stantibus a legal rule or not. In theory, a lot of discussion on this subject and there are many papers and legal structures.
The fundamental change of circumstances (clause rebus sic stantibus) is one of the grounds for termination of treaty action as such is
adopted in the Vienna Convention on the Law of Treaties.
In this work we present the concept, origin and historical development of rebus sic stantibus rules, or rules of fundamental change of
circumstances, then we explain the legal nature and validity of the positive legal rules with the practice of international courts.
Keywords: fundamental change of circumstance, the clusule rebus sic stantibus, Article 62 of the Convention on the Law of Treaties,
termination of the treaty action.
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УГОВОРИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ
doi: 10.7251/SPM1346167R
Aпстракт: Овај рад за циљ има упознавање са начином на
који се обавља електронски пословни и правни промет и уговорним
односима на Интернету. Описани су појавни облици потрошачких
и привредноправних уговора са освртом на специфичности које се
појављују приликом закључења у зависности од технолошке основе (протокола). Такође, компаративно су представљене карактеристике уговора у електронској форми у односу на папирну, као и
специфичне одредбе Закона о електронском пословању и односу на
Закон о облигационим односима.
Кључне ријечи: електронско пословање, правна сигурност,
уговори, интернет

1. Увод
Под поjмом уговора у електронском облику подразумиjевамо
све уговоре закључене примjеном електронских технологиjа и пратећих средстава електронске комуникациjе. У овом раду ћемо разматрати подјеле по критериjуму информационе технологиjе коjа се
користи при закључењу.
Питања и дилеме везане за уговоре у електронском облику
се код трговаца jављаjу већ више од тридесет година, тачниjе, од
поjаве првих електронских средстава за обављање пословног промета. Ова питања се односе на пуноважност и правно одређење
према њиховоj електронскоj форми, те на њихову доказну снагу у
судским споровима.
*
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Данас се може сматрати да jе правна теориjа и пракса на та
питања мање или више дала одговор, како на међународном, тако
и на националном нивоу. Кључни фактор у рjешавању проблема
произашлих из претходно наведених дилема jе рад Комисиjе за
међународно трговинско право Уjедињених нациjа (УНЦИТРАЛ)
и усваjање Модел закона о електронскоj трговини 1996. године.1
Комисиjа jе jош током 1985. године упутила позив националним владама да сагледаjу све правне и административне бариjере
коjе се односе на електронску трговину. Констатуjући да jе обавезност папирне форме и недостатак хармонизациjе при изради прописа коjи се односе на електронску трговину главна препрека за
ступање у односе такве врсте, комисиjа jе преузела све неопходне
активности у циљу припреме регулаторног оквира током 1992. године. Стога се Модел закон о електронскоj трговини може посматрати као прва фаза прилагођавања правних правила захтjевима
електронског тржишта. Сачињен како би уклонио постоjеће правне препреке на технолошки неутралан начин, одредбе овог закона
и њему комплементарног Модел закона о електронском потпису2
чине основни темељ за признавање пуноважности уговора у електронском облику.
Рад на правном уобличењу електронског уговарања и електронског облика уговора довео jе до поjаве нових питања и дилема коjе нису стриктно везане за електронску трговину, али су
круциjална за развоj електронског тржишта у ширем смислу3. Ова
питања се односе на неколико кључних области.
Прва дилема jе везана за сагласност страна, односно изjаву
воље, иако jе jасно да се воља може исказати и електронским путем. Међутим, jош увиjек постоjе неjасноће у вези правила коjа се
United Nations, UNCITRAL Model law on electronic commerce with guide to
enactment, New York, 1999, доступно на адреси: http://www.uncitral.org/pdf/
english/texts/electcom/05-89450_Ebook.pdf, 13.07.2010., p. 17.
2
United Nations, UNCITRAL Model law on electronic signatures with guide to
enactment, New York, 2002, доступно на адреси: www.uncitral.org/pdf/english/
texts/electcom/ml-elecsig-e.pdf, 22.4.2011.
3
Quinten Kroes, E-business law of the European Union, 2nd edition, Detroit, 2010,
p. 78.
1
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примjењуjу у различитим случаjевима гдје се сагласност за ступање у уговорни однос даjе како би се закључио уговор. Вриjеди напоменути да се сагласност даjе у зависности од коришћења
одређеног технолошког модела и одговараjућег протокола за електронску комуникациjу. У том смислу, поставља се питање валидности клаузула у резултираjућем уговору.
Други сет дилема се односи на степен заштите краjњих потрошача у електронском окружењу. Иако jе ово питање везано за
уговоре са грађанскоправном основом, од изузетне jе важности за
развоj цjелокупне електронске трговине адресирати га благовремено и на одговараjући начин, jер се у супротном ствара привид
правне несигурности што ће за краjњи резултат имати и негативан тренд учешћа привредних субjеката у електронскоj трговини.
Треће питање jе везано за могућност поjаве техничких грешака
приликом закључења уговора, док се четврто односи на начин на
коjи се национална законодавства односе према самом процесу
електронског уговарања и размjени електронских докумената.
Електронско уговарање jе, дакле, процес чиjи jе краjњи циљ
закључење уговора коришћењем електронских средстава комуникациjе4. Начин на коjи се електронско уговарање врши зависи
од одабира технолошке основе, односно комуникационог канала
и пратећег сета активности коjи се сходно одабраноj технологиjи
спроводе. У наставку овог рада покушаћемо сагледати неке од могућих начина закључења уговора, те пратеће правне недоумице и
питања коjа се у вези са тим активностима jављаjу.
2. Појавни облици уговора у електронском окружењу
2.1 Веб странице
Иако се детаљна елаборациjа закључења уговора путем
веб страница може учинити сувишним, вриjеди анализирати и
постоjеће облике електронских уговора коjи се закључуjу између
краjњих потрошача (C2C) или између друштава и физичких лица
Martien Schaub, European legal aspects of E-Commerce, 1st edition, Amsterdame,
2004, str. 41.
4
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(B2C) путем веб страница5, jер jе то на одређен начин предуслов за
развоj уговорних односа у склопу обављања дјелатности привредних субjеката. Разумиjевањем начина на коjи се закључуjу веб-базирани потрошачки уговори, у прилици смо да сагледамо та питања
и недоумице правне природе коjе се при томе jављаjу, те сагледамо
све проблеме коjи би морали бити риjешени приликом закључења
привредних уговора. Сходно коришћењу одређене технолошке основице за презентациjу уговорних одредби, срећемо три поjавна
облика уговора у електронскоj форми.
У тзв. shrink wrap6 начину уговарања, купац коjи jе претходно наручио робу путем веб портала прима одређени производ физичким путем (нпр. испоруком на кућну адресу брзом поштом), те
се накнадно упознаjе са уговорним клаузулама читањем уговора у
паприноj форми коjи jе дошао у пакету са производом или у оквиру
пратеће документациjе. Оваj начин уговарања ниjе своjствен само
електронскоj трговини, па се среће и у «класичноj» купопродаjи.
Click wrap уговор jе закључен приликом или приjе саме наруџбе путем веб саjта. Од купца се захтиjева сагласност кликом на
дугме са интуитивним насловом7, како би се трансакциjа обавила.
У супротном, купац се преусмjерава на другу интернет локациjу
без извршења трансакциjе.
Трећи облик, односно browse wrap уговор подразумиjева
купчеву посjету одређеном веб саjту. На некоj од страница саjта
су изложене уговорне клаузуле, те се оне са аспекта пружаоца одређених услуга или продавца одређених производа сматраjу обавезуjућим за сваког посjетиоца коjи користи таj саjт или његове
електронске услуге.
Веб (странице су документи у електронском облику коjи се краjњем кориснику
презентуjу путем WWW протокола. Ради се о екранском испису мултимедиjалних
страница креираних HTML (енг. Hypertext Markup Language) jезиком. Логички
повезан скуп веб страница се назива веб саjт (енг. web site),а приступа им се
путем jединствене адресе.
6
У домаћоj литератури као и у практичноj употреби ових назива не постоjи
адекватан превод на српски jезик. Стога ћемо у наставку овог рада користити
енглеску терминологиjу за све поjмове за коjе не постоjи увриjежен назив или
превод.
7
Обично се ради о енг. “I agree”, односно “Сагласан” или “Слажем се” дугмету.
5
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Сва три облика изискуjу додатну правну анализу и елаборациjу у погледу сагласности. Наиме, поставља се питање коjе активности краjњег потрошача узрокуjу изjаву воље. Такође, недоумице
у вези клаузула коjе нису предочене приjе сагласности (и након
што jе трансакциjа извршена) изазиваjу посебну пажњу. Нарочито
jе упитно да ли jе сагласност уопште дата - ако jесте када, и да ли
се она односи само на клаузуле коjих jе страна била свjесна или
обухвата и оне са коjима ниjе упозната у тренутку давања сагласности.
Не постоjи jединствен сет правила коjа се односе на ова питања. У погледу судске праксе, њу чине поjединачни случаjеви у
оквиру различитих националних правних система са различитим
исходима, сходно прописима или прецедентним случаjевима (уколико се ради о Common Law законодавствима) коjи се односе на
ову материjу. Нека законодавства су ове проблеме покушала да
риjеше прописима коjи се тичу заштите краjњих потрошача8, док
су се друга руководила правилима коjа постоjе у прописима коjи се
тичу уговорних односа, односно начина изjаве воље.
У праву Сjедињених Америчких Држава, пресуде по одређеним споровима резултирале су извjесном неуjедначености у погледу третирања сагласности коjа се даjе електронским путем. Тако
се у случаjу ProCD Inc. v. Zeidenberg9 одлучивало о shrink wrap
уговору као обавезуjећем за краjњег потрошача. Страна jе купила
софтвер коjи jе био предмет уговора о коришћењу (лиценцни уговор) испорученог у папирноj форми заjедно са софтвером и коjи се
приказивао у вриjеме коришћења софтвера. Суд jе овом приликом
био на становишту да jе купац био обавезан на поштовање уговорних клаузула коjе су испоручене са софтвером, без обзира што
исте нису биле видљиве приликом куповине. Суд jе образложио
да, иако jе купац платио пуну циjену за софтверски производ, исти
Нпр. Европска униjа. Види: European Comission, Unfair Terms Directive, Council
Directive 93-13-EEC, OJ (L. 95) 29
9
ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447, 1449 (United States, 7th Circuit Court,
1996), доступно на адреси: http://www.bitlaw.com/source/cases/copyright/procd.
html, 14.2.2012.
8
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ниjе комплетирао прихват уговорних одредби све док ниjе дата сагласност на уговор о коришћењу. Немогућност сагледавања одредби уговора о коришћењу од стране суда ниjе сматрана за препреку
jер су купци коjи куповину обављаjу електронским начином комуникациjе често у ситуациjи да не могу сагледати садржаj и обим
производа унаприjед.
Иако jе пресуда у овом случаjу наишла на одобравање од
стране поjединих судова у САД, многи судови су одбили да се сагласе са образложењем коjе jе суд у овом случаjу изнио. Такође,
правна литература jе у већини случаjева ову пресуду посматрала
краjње критички, што потврђуjе употребу shrink wrap уговора као
краjње ризичну по купца, првенствено због немогућности упознавања са уговорним одредбама приjе саме куповине.
Неколико судова су пресуђивали и у случаjевима click
wrap уговора. Тако нпр. у случаjу In re RealNetworks, Inc. Privacy
Litigation10, суд одлучуjе да су интернет корисници сервиса компаниjе пристали на уговор о коришћењу коjи дефинише арбитражно
рjешавање спора. У случаjу Hotmail Corp. v. Van $ Money Pie, Inc.
суд пресуђуjе у користи тужиоца правдаjући валидност клаузула
о коришћењу бесплатних налога електронске поште за слање рекламних порука коjе су чиниле click wrap уговор.
Како видимо, click wrap уговори су мање контроверзни у односу на shrink wrap, приjе свега због њихове технолошке поставке,
односно постоjања недвосмисленог механизма за давање сагласности и могућности да купац или корисник услуга сагледа све клаузуле уговора приjе него што се изврши било каква новчана трансакциjа.
У случаjевима у коjима се одлучивало о browse wrap уговорима, судска пракса САД-а jе опет подиjељена у погледу питања давања
сагласности. Тако jе у случаjу Specht v. Netscape Communications
Corp.11 корисник преузео софтвер са интернет саjта коjи jе садрIn re RealNetworks, Inc. Privacy Litigation, 2000 WL 631341, 4(N.D. 111.),
доступно на адреси: http://www.internetlibrary.com/pdf/In-re-RealNetworks-N.D.Ill.-May-8-2000.pdf, 14.2.2012.
11
Speecht v. Netscape Communications Corp., 150 F.Supp.2d 585,593-94 (S.D.N.Y.
2001), affd 306 F.3d 17 (2nd Cir. 2002.), доступно на адреси: http://en.wikipedia.
org/wiki/Specht_v._Netscape_Communications_Corp, 14.2.2012.
10
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жао поруку коjа jе гласила «Молимо Вас да се упознате и сагласите са условима и одредбама Уговора о коришћењу Netscape Smart
Download софтвера приjе преузимања и коришћења». Суд jе стао на
становиште да у овом случаjу постоjање овакве поруке ниjе било
довољно за закључење уговора, jер ниjе постоjала недвосмислена
сагласност од стране корисника, без обзира што jе софтвер преузет
и сачуван на корисников рачунар.
Међутим, у случаjу Pollstar v. Gigmania Ltd.12, интернет саjт
коjи jе садржао одређене информациjа о одржавању музичких концерата jе на своjоj страници садржао и одредбе уговора и услове
под коjима се подаци обjављени на саjту смиjу копирати. Како ниjе
постоjао технички механизам давања сагласности (нпр. дугме као
у случаjу click wrap уговора), корисник jе сматрао да би се тужба
требала одбацити jер сагласност ниjе експлицитно дата, нити jе
постоjала препрека да се информациjе копираjу. Ипак, суд jе пресудио у корист тужиоца сматраjући да jе уговор био jасно изражен,
те као такав валидан, а лице коjе га jе сачинило подложно судскоj
заштити.
Како би се отклониле постоjеће недоумице у вези са давањем
сагласности на browse wrap уговоре, комисиjа Америчке адвокатске коморе jе извршила анализу са приjедлозима коjи би обезбиjедили пуноважност истих13. Ти се приjедлози односе на испуњавање четири услова:
a) да jе кориснику пружена недвосмислена назнака постоjања уговора и пратећих клаузула,
б) да jе кориснику пружена могућност да сагледа уговорне клаузуле,
в) да jе кориснику предочено jасно упозорење да предузимање одређене активности (као што jе само коришћење
саjта) представља давање сагласности на одредбе уговора,
Pollstar v. Gigmania, Ltd., 170 F.2d 974 (E.D.Cal. 2000), доступно на адреси:
http://www.internetlibrary.com/pdf/Pollstar-Gigmania-ED-Ca.pdf, 14.2.2012.
13
Browse-wrap agreements: validity of implied assent in electronic form agreements,
http://business.highbeam.com/127/article-1G1-112797815/browsewrap-agreements-validity-implied-assent-electronic, 13.11.2012.
12
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г) да jе корисник предузео претходно назначене активности.
Иако смо се у овом поглављу осврнули на питања и недоумице у вези са потрошачким уговорима коjи се закључуjу путем веб
протокола, иста се односе и на друге технолошке методе као што су
електронска пошта те разне комерциjалне платформе за електронско уговарање. Други аспекти коjи су битни за закључење уговора у
електронском облику, као што су вриjеме закључења и утврђивање
идентитета уговорних страна се, поред материjалног упоришта у
одговараjућим законским рjешењима, огледаjу у правилноj употреби технолошких производа произашлих из нормативног усклађивања електронске трговине и електронског пословања.
2.2 ЕДИ мреже
Динамичан развоj пословања почетком седамдесетих година
прошлог виjека наметнуо jе потребу за ефективниjим начином комуникациjе и стварањем правних односа између пословних субjеката. Закључивање уговора са географски удаљеним пословним
субjектима захтиjевало jе усваjање неопходних стандарда, технолошки напредну структуру комуникационе мреже те правно признање на таj начин склопљених послова.
ЕДИ (енг. EDI – Electronic Data Interchange) стандард кориjене вуче из економске блокаде Берлина од стране Совjетског Савеза
1948. године када су послови око ваздушне испоруке залиха хране и лиjекова од стране добављача америчкоj влади адресирани у
истовjетном облику када се и рађа идеjа о усваjању jединственог
стандарда за испоставу фактура у погледу форме и начина испоруке. Електронска размjена таквих рачуна jе био логичан наставак
рада на убрзању њихове испоставе и као таква се поjавила у пословима везаним за жељезнички и друмски транспорт у Сjедињеним Америчким Државама, а доцниjе и у Европи те Аустралиjи.
До развоjа Интернета и његовог омасовљења, ЕДИ мреже су представљале комуникациону основу у пословном окружењу.
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ЕДИ се у наjкраћим цртама може дефинисати као електронска замjена за купопродаjне налоге базиране на папирноj форми.
Ефективне посљедице примjене овог стандарда су много шире у
односу на аутоматизациjу цjелокупног процеса набавки. ЕДИ пружа могућност jедноставног и jефтиног трансфера структуираних
података у оквиру пословне заjеднице, у исти вриjеме спаjаjући
удаљене пословне субjекте. Прецизниjа дефинициjа ЕДИ стандарда се односи на «размjену докумената у стандардизованоj електронскоj форми, између организациjа, на аутоматизован начин,
директно између рачунарске апликациjе из jедне организациjе и
апликациjе у другоj организациjи»14.
У поређењу са технологиjама модерног доба, ЕДИ jе по
своjим основним карактеристикама сличан електронскоj пошти.
Електронска пошта омогућава електронску размjену текстуалних
и мултимедиjалних порука између лица, односно корисника Интернета - власника одговараjућег сандучета електронске поште.
ЕДИ, на другу страну, подржава размjену структуираних и унифицираних пословних порука (коjе имаjу своjу папирну форму) коjе
се размjењуjу између рачунарских апликациjа. ЕДИ комуникациjа
се заснива на коришћењу електронског трансмисионог медиjума (у
почетку су то биле посебне мреже затвореног типа а у посљедње
вриjеме jе то Интернет), преформатираних порука заснованих на
претходно договореном стандарду (како би се поруке могле валидирати у складу са предодређеним сетом правила), релативно брзоj
испоруци електронских докумената између пошиљаоца и примаоца (подразумиjеваjући испоставу фактура у року од неколико сати
или минута) те директноj комуникациjи између апликациjа.
У новиjе вриjеме ЕДИ мреже за трансмисиjу порука користе
Интернет. Наjчешће се ради о VPN (енг. Virtual Private Network виртуелне затворене мреже) мрежама али и PTP (енг. Point to Point
- од тачке до тачке) протоколу. Разлог су знатно мањи трошкови у
односу на изградњу сопствене инфраструктуре, те већа доступност
учесника, односно пословних субjеката коjи у оваквим размjенама
података учествуjу.
Electronic data interchange, http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Data_Interchange, 10.11.2012.
14
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Коначно, сасвим jе оправдано тврдити да су ЕДИ мреже,
иако више не представљаjу физички одвоjене мреже (у односу на
Интернет), и пратећи ЕДИ стандарди коjи прописуjу структуру порука коjе се размjењуjу, и даље примарни начин закључења електронских уговора између привредних друштава.
2.3 Електронска пошта
Електронска пошта (енг. e-mail) jе по своjим технолошким
карактеристикама облик асинхроне комуникациjе. Jедна страна у
комуникациjи саставља текстуалну или мултимедиjалну поруку у
оквиру клиjентске или веб апликациjе, означава адресу сандучета електронске поште примаоца коjа се потом преноси на сервер
примаоца. Прималац у одређеном тренутку по запримању поруке
прегледа њен садржаj са могућношћу преноса исте на сопствени
рачунар.
Питања у вези валидности поруке електронске поште као
медиjума за трансфер уговора поjављуjу се већ од зачетка оваквог
вида комуникациjе. Како се оно сматра базичним Интернет сервисом коjи jе у посљедње вриjеме и бесплатан, изостаjе потреба за
креирањем посебне инфраструктуре или комуникационог канала
за елекронско закључење уговора. Недостатак електронске поште
и пратећег техничког протокола се односи на безбjедност порука
коjе су од момента одашиљања подложне увиду од стране трећих
лица, а узевши у обзир и ниже нивое протокола коjима се остваруjе пренос података путем Интернета, не може се гарантовати да
ће послана порука стићи на одредиште. Стога се у сврху заштите
електронске поште користе и посебна софтверска рjешења коjима
се поруке шифруjу криптографским методама.
Ипак, и поред поброjаних недостатака, уговарање путем
електронске поште jе значаjан чинилац у цjелокупном процесу
закључења привредноправних електронских уговора.
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3. Закључење уговора у електронскоj форми
3.1 Увид у одредбе уговора као услов пуноважности
Специфичност европске нормативе у вези са закључењем
уговора у електронском облику огледа се у наизглед техничком али
у исто вриjеме и револуционарном концепту претходног стављања
предложених одредби на увид како би се исти сматрао пуноважним. Овакво рjешење ниjе своjствено ни домаћем ни упоредном
праву, посебно прописима коjима се регулишу облигациони односи. При томе морамо нагласити да jе законодавац ову обавезу прописао само у оним случаjевима када се ради о потрошачким или
jедностраним трговачким уговорима, док су те обавезе ослобођени
привредни субjекти у међусобним уговорним односима, чиме до
изражаjа долази специфичност привредноправних послова коjи се
склапаjу електронским путем.
Закон о електронском пословању Републике Српске15 оваj
концепт европског законодавца транспонира у члану 10. на сљедећи начин:
„Давалац услуга информационог друштва дужан jе да кориснику услуга приjе закључења уговора о пружању услуга информационог друштва осигура на jасан и разумљив начин сљедеће податке и информациjе:
a) процедуре коjе слиjеде у поступку закључења уговора,
б) уговорне одредбе,
в) општи услови пословања ако су саставни дио уговора,
г) jезици понуђени за закључивање уговора и
д) кодекси поступања у складу са коjима поступаjу даваоци услуга и информациjе о томе како се ти кодекси могу прегледати електронским путем.“
Питање коjе се овом приликом поставља jе везано за начин
коjим се обезбjеђуjе примjена овог члана. Конкретно – шта се сматра за „jасан и разумљив начин“. Пружање одговора на ово питање,
чини се, препуштено jе судскоj пракси, диjелом због недостатка
Закон о електронском пословању – ЗЕП, Службени гласник Републике
Српске, 59/09
15
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прецизне материjалноправне дефинициjе, диjелом због разноликости случаjева и њихових специфичности коjе су зависне од саме
технолошке инфраструктуре.
Обавеза даваоца услуге информационог друштва се ту не
завршава. У ставу 2. истог члана наводи се да jе у циљу закључења
пуноважног електронског уговора потребно да давалац услуге
обезбиjеди и „техничка средства за препознавање и исправке погрешног уноса података у поруку приjе њене предаjе или слања“.
Могућност отклањања евентуалних техничких грешака приликом
уноса података односи се на уговоре коjи се нуде путем веб страница, тачниjе на формуларе коjима се врши наведена кореспонденциjа, што jе у пракси нериjедак случаj и као такав представља
оправдану обавезу коjа се намеће лицу коjе нуди наведене услуге.
Упориште за наметање ових обавеза законодавац налази у
чињеници да су потрошачки уговори коjи се закључуjу путем Интернета и рачунарских мрежа у константноj потреби повећања степена правне сигурности, па се чини логичним и штавише, пожељним, да уговорна страна буде информисана о уговорним одредбама
како би се потписом на документ коjи исте садржи манифестовала
воља за ступање у облигационоправни однос. Међутим, пракса и
динамика електронског пословања налаже краjње убрзање читавог
процеса што се практично огледа у чину плаћања за одређену робу
или услуге, без претходног упознавања купца са одредбама или начином уговарања.
Друго питање коjе се jавља у поступку закључења уговора
у електронском облику jе везано за његову пуноважност. Уколико
имамо у виду да позитивноправни оквир у диjелу коjи се односи
на обавезе давалаца услуга информационог друштва, између осталих и на обавезу из цитираног члана 10. ЗЕП, прописуjе кривичноправну али не и грађанскоправну одговорност за кршење ових
одредби, намеће се логична дилема о пуноважности уговора и његовом правном деjству. Како текст закона не садржи такве одредбе,
непридржавање прописаних услова на први поглед не повлачи и
ништавост на таj начин закључених уговора. Али ту би се могла
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примиjенити правила грађанског права о рушљивости таквих уговора због нпр. заблуде или преваре, jер су закључени супротно закону.
3.2 Понуда
Када говоримо о понуди за закључење уговора у електронскоj форми, треба напоменути да се по lex generalis 16 прописима у
погледу њеног правног деjства, иста изjедначава са понудом израженом у писменоj форми17, што се да закључити и из одредби ЗЕП
коjе се односе на складиштење, поновно коришћење и репродукциjу.
Како смо претходно нагласили, понуда за закључење уговора може се упутити одређеном лицу или неодређеном броjу лица.
Понуда послана електронским путем, у електронском облику ниjе
изузетак, па се слање и достава понуде усмjерене ка одређеном
лицу обавља углавном путем електронске поште као средства индивидуалне електронске комуникациjе18. Понуда коjа се шаље неодређеном броjу лица има ограничени карактер, те се у електронском облику среће у случаjевима обjаве понуде путем веб странице
привредног субjекта. Разликуjу се, међутим, понуда коjа садржи
све битне елементе, укључуjући и циjену за наведену робу или услуге, од понуде коjа ове елементе не садржи. У потоњем случаjу
ради се о позиву на достављање понуде коjа се обично детаљниjе
специфицира на начин да се понуђени обраћа понуђачу са захтjевом за додатно поjашњење, или, уколико jе садржина тог захтjева
битно другачиjа у односу на сам садржаj обjављене понуде, на доставу контрапонуде како jе то прописано Законом о облигационим
односима. Треба имати у виду и да се обjава понуде за закључење
уговора другом привредном друштву врши преко специjализоваЗакон о облигационим односима - ЗОО, Службени гласник СФРЈ, 29/78, 39/85,
57/89
17
Ibid. чл. 40.
18
Jелена Вилус, Електронско трговачко право, Прво издање, Београд, 2000, стр.
87.
16
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них веб портала за чиjи се приступ захтиjева унос креденциjала19
и коjи логички представља затворену цjелину у смислу jавности.
У погледу правног деjства понуде учињене електронским
путем, потребно jе нагласити да се на исту примjењуjу идентична правила позитивног уговорног права20. Стога jе понуду могуће
опозвати на идентичан начин као и понуду коjа jе одаслана средствима комуникациjе када се ради о уговарању између одсутних
лица (уколико jе опозив стигао до понуђеног приjе или истовремено са понудом). Исто важи и за опозив прихвата понуде, с тим да
се и понуда и прихват понуде сматраjу примљеним оног тренутка
када им понуђени, односно понуђач, може приступити.21
3.3 Прихват понуде
Прихват понуде у електронскоj форми наjчешће се чини
експлицитном изjавом воље, путем електронске поште када понуђени то чини на директан начин, слањем одговора на адресу са
коjе jе понуда стигла. Такође, прихват понуде могућ је и чињењем
фактичке радње, као и нечињењем (ћутањем). У првом случаjу то
би подразумиjевало да понуђени нпр. на одређену физичку локациjу достави извjесну количину робе и испостави фактуру, док jе
други вид прихвата понуде на своjеврстан начин изузетак од правила прописаног у ЗОО, тачниjе чл. 42. да се ћутање или друго
нечињење не може прихватити као прихват понуде. У истом члану
се таj изузетак дефинише на начин да се ради о сталноj пословноj
вези и утврђеним односима у погледу одређене робе. Аналогно се
да закључити да би се примjена овог изузетка односила на ЕДИ
комуникациjу између jедног или више субjеката, што подразумиjеПод појмом „креденцијали“ (енг. Credentials) се подразумијевају кориснички
приступни параметри за одређени информациони систем. Уобичајено се
креденцијали састоје од корисничког имена и лозинке, иако се у посљедње
вријеме користе и други видови аутентикације (дигитални сертификат, отисак
прста и сл.).
20
Слободан Ненадовић, “Понуда преко Интернета”, Право и привреда, 1-4/2004,
стр. 41.
21
ЗЕП, чл. 13, ст. 2
19
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ва извjестан степен аутоматизациjе, а самим тим и нечињење од
стране људског фактора - лица овлашћеног за закључење уговора.
Исти принцип важи и у случаjу постоjања уговора о налогу, гдје
налогопримац извршава сериjу задатих налога од стране налогодавца, а у оквиру своjих пословних дјелатности.
Од посебног jе значаjа за правилну елаборациjу прихвата
понуде у условима електронског преноса података разликовати непосредни прихват понуде и прихват понуде између одсутних лица.
Дистинкциjа jе битна утолико што се у досадашњим теориjским
разматрањима непосредни прихват понуде у електронскоj форми
везао за постоjеће норме уговорног права коjе регулишу тренутни контакт између одсутних лица као што су употреба телефона,
телепринтера и радио везе. Стога се коришћењем ових средстава
комуникациjе чини понуда присутном лицу. На другоj страни, употреба електронске поште за слање понуде, без обзира на готово
тренутни пренос порука између наjудаљениjих географских тачака, сматра се пунудом учињеном одсутном лицу. Напомињемо да
ЗОО у овим случаjевима прописуjе одређени временски период у
коjем понуђени може одговорити на достављену му понуду, док се
код понуде према присутном лицу изостанак тренутног прихвата
сматра одбиjањем, па таква ситуациjа не ствара правно деjство.
Пажљивом анализом европске Директиве о електронскоj
трговини да се закључити да су редакторови напори пренствено
усмjерени у циљу заштите краjњих потрошача. Поред тога, ова област детаљно jе регулисана и Директивом о продаjи на даљину22
гдје се прописуjе потрошачево право да у одређеном временском
периоду након закључења уговора коjи му jе давалац услуга информационог друштва дужан пружити, без икакве санкциjе, повуче сагласност на закључење и тражи поврат новца што jе рудиментарно
супротно постоjећим правилима уговорног права гдје се у таквим
случаjевима од стране продавца може тражити накнада штете. Ове
Directive 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council of 23 September 2002 concerning the distance marketing of consumer financial services and
amending Council Directive 90/619/EEC and Directives 97/7/EC and 98/27/EC, Official Journal L 271 , 09/10/2002
22

181

Српска правна мисао

одредбе, дакле, дерогираjу одредбе lex generalis прописа и у том
смислу може се рећи да jе ово специфичност нормативне регулациjе закључења уговора у електронскоj форми. На другоj страни,
примjена ових одредби jе искључена уколико се ради о привредноправним уговорима, што jе и логично уколико у обзир узмемо
да се уговорни односи између привредних субjеката ствараjу на
траjноj основи уз постоjање извjесног степена повjерења, као и поштовања начела pacta sunt servanda.
3.4 Потврда приjема прихвата понуде
У претходним поглављима смо уочили поjедине специфичности процеса закључења уговора у електронскоj форми. Увидом у
садржаj прописа коjи се баве овом материjом, могуће jе сагледати
и друге особености поjединих одредби. Посебно се чини занимљивим члан члан 12. став 1. ЗЕП коjи гласи:
„Давалац услуга информационог друштва мора без одгађања
електронским путем, посебно електронском поштом, потврдити
приjем електронске поруке коjа садржи понуду или прихват понуде за закључење уговора.“
Иста одредба се може пронаћи и у члану 11. ставу 1. Директиве о електронскоj трговини Европске униjе:
„Државе чланице мораjу осигурати, осим ако се странке другачиjе не договоре и те странке нису потрошачи, да се у случаjевима када прималац услуге доставља своjу наруџбу технолошким
путем примjењуjу сљедећа начела:
- давалац услуга треба потврдити приjем наруџбе
примаоца без непотребног одлагања електронским путем,
- наруџба и потврда приjема се сматраjу примљенима
када им странке на коjе су насловљени могу приступити.“
Основна правила уговорног права налажу кораке коjи имаjу
бити предузети како би се закључио пуноважан уговор, а то су
чињење понуде и прихват понуде. Међутим, у претходно цитираним одредбама Директиве и одговараjућоj транспозициjи истих у
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домаће законодавство, уочавамо постоjање додатне обавезе даваоца услуге информационог друштва код закључења потрошачких
уговора. Опет наглашавамо да jе ова обавеза прописана искључиво
за потрошачке уговоре, док се за привредноправне уговоре примењуjе диспозитивна норма као и за случаjеве гдје се ради о индивидуалноj комуникациjи (нпр. електронска пошта).
Иако се ово може сматрати за jош jедан оправдан напор редактора Директиве у циљу заштите краjњих потрошача, битно jе
додатно елаборирати ове одредбе, првенствено због чињенице да
се истима фундаментално миjењаjу основе уговорног права када
се ради о поступку закључења уговора. Наизглед се истима броj
потребних корака повећава, са постоjећа два на три. Међутим,
имаjући у виду цjелокупан процес израде нормативних рjешења
садржаних у Директиви, долази се до закључка да предложени
трећи корак ниjе услов за закључење уговора, она има карактер
прихвата опште понуде истакнуте на интернет презентациjи понуђача, а у пракси се исказуjе као потврда примљене наруџбе.
И поред разумиjевања за исказане наjбоље намjере редактора, постоjање ове одредбе се са теориjскоправног становишта чини
проблематичним. Прво, поставља се питање правног деjства потврде приjема прихвата понуде, а затим и правне посљедице непоштовања ове обавезе. Став правне теориjе по питању правног деjства jе да се приjем прихвата понуде не може сматрати завршним
чином у поступку закључења jер би у супротном то представљалу
радикалну измjену основних постулата постоjећег правног оквира
коjи се односи на пуноважност уговора. Друго, питање грађанскоправне одговорности у случаjу неиспуњења ове обавезе, као и питање грађанскоправног деjства испуњења, имаjући у виду да Директива не даjе никакве одговоре jе од посебног значаjа. Овом приликом морамо истаћи да jе постоjање ове одредбе специфичност
европског законодавства и да се слична рjешење не могу наћи ни у
УНЦИТРАЛ Модел закону о електронскоj трговини, нити у праву
САД-а, што доводи до закључка да jе она усмjерена ка остваривању већег степена правне сигурности унутар европског тржишта,
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а истовремено узрокуjе и добру пословну праксу, бар када се ради
о уговорима коjи се склапаjу путем веб саjта давалаца услуга информационог друштва.
3.5 Вриjеме закључења
Питање времена закључења jе од круциjалне важности за
све уговорне форме, па и за електронску, првенствено из разлога
што од тог момента теку сва права и обавезе уговорних страна.
Анализираjући електронску форму као специфичност модерног
пословања, као и потребу да се пословни промет одвиjа брже а
истовремено и ефикасниjе, стиче се утисак да jе питање тренутка
закључења уговора више изражен у односу на класични пословни
промет и уговорне односе коjи се унутар њега jављаjу.
На почетку елаборираћемо неке од усвоjених теориjа коjе се
тичу тренутка настанка уговорног односа унутар правних система
коjи чине jединствен, међународни оквир за електронску трговину.
Познат jе став домаћег законодавца коjи у погледу момента закључења уговора усваjа теориjу приjема. Европски законодавац у Директиви о електронскоj трговини ово питање не регулише, даjући
слободу државама имплементаторима да ово подручjе уреде поштуjући своjе системске прописе. Ипак, како наведена директива
експлицитно наводи да се прихват понуде и пратећа потврда приjема исте сматраjу примљеним оног тренутка када им лица коjима
су намиjењене могу приступити, чини се да jе, на jедном апстрактном нивоу, теориjа приjема фаворизована. У упоредном праву, ово
питање се разрађуjе детаљниjе у смислу техничких критериjума,
иако jе jасно да се теориjа приjема сматра за наjпогодниjу када jе
риjеч о електронским уговорима.23 Исто важи и за право европских
Тако Закон о електронским трансакциjама САД-а у члану 15., ставу 1. и 2.
прописуjе да „уколико ниjе другачиjе договорено између пошиљаоца и примаоца,
електронски документ се има сматрати посланим када jе прописно адресиран
или jе на други одговараjући начин прописно упућен у систем за процесирање
информациjа коjи jе прималац одредио ... jе у форми у коjоj може бити обрађен
од стране датог информационог система ... уђе у систем за процесирање
информациjа коjи jе ван контроле пошиљаоца ... или уђе у реjон система за
23
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континенталних држава попут Њемачке24, док се примjена „правила поштанског сандучета“ (енг. mailbox rule) налази у праву Енглеске25, што представља на своjеврстан начин адаптациjу теориjе
отпремања прихвата понуде. Извjесно jе, међутим, да ће се у циљу
хармонизациjе националних прописа будућа материjалноправна
рjешења кретати у правцу усваjања jединственог модела, односно
адаптациjе jедне од теориjа коjе се односе на тренутак закључења,
што jе у овом моменту, чини се, теориjа приjема.
3.6 Мjесто закључења
У погледу мjеста закључења уговора у електронском облику, Директива о електронскоj трговини не утврђуjе никаква правила
препуштаjући рjешавање тог питања националним законодавцима.
Иако jе ово питање од изузетне важности због саме природе електронске трговине као глобалног пословног феномена у чиjем се
оквиру развиjаjу пословноправни односи између субjеката коjи су
географски дисперзирани и коjи потпадаjу под jурисдикциjу више
националних правних система, разумљиво jе да jе судскоj пракси
препуштена евалуациjа поjединачних случаjева у погледу одређивања примjене материjалног права. У нашем праву питање мjеста
закључења уговора спада у она правна подручjа коjа су регулисана ЗОО. Овом приликом напоменућемо да се за мjесто закључења
уговора сматра оно мjесто у коjем jе понуђач у тренутку закључења имао своjе сjедиште односно пребивалиште.
Упоредни правни системи усваjаjу слична рjешења. Изузетак jе Закон о пружању услуга информационог друштва и електронскоj трговини Шпаниjе26, гдје jе императивном нормом пропипроцесирање информациjа коjи jе одређен или редовно употребљаван од стране
примаоца и коjи jе под контролом примаоца“. Вид. Raymond T. Nimmer, Holly
Towle, The Law of Electronic Commercial Transactions, Thomson Pratt, 2003, 5-33
24
Чл. 130. Њемачког грађанског законика
25
Adams & Ors v Lindsell & Ors [1818] EWHC KB J59 (05 June 1818), доступно на
адреси: http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/KB/1818/J59.html, 5.11.2012.
26
Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Boletín Oficial del Estado, 12/02
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сано да се за мjесто закључења потрошачких електронских уговора сматра мjесто у коjем се у тренутку закључења налазило пребивалиште потрошача. У случаjевима закључења привредноправних
уговора, за мjесто закључења сматра се оно мjесто у коjем се у
тренутку закључења уговора налазило сjедиште уговорне стране
коjа дугуjе престациjу27.
4. Закључак
Обављање пословног и правног промета путем модерних
средстава комуникације, првенствено Интернета, одликује се одређеним специфичностима које се јављају приликом ступања у уговорни однос. Уговори који се закључују коришћењем технолошких
протокола као што су електронска пошта, веб сајт или ЕДИ мреже
подложни су правилима који су садржани у европским директивама и које су преузете и имплементиране у оквиру правног система
Републике Српске. Како је циљ регулације повећање степена правне сигурности, од изнимног је значаја сагледати све аспекте ових
специфичности, у првом реду због константног повећања субјеката који се упуштају у комуникацију и пословање путем Интернета.
Они се односе на све битне елементе уговора као што су вријеме
и мјесто закључења те начин на који се изјављује воља уговорне
стране.
Како је Република Српска у протекле четири године усвојила низ прописа из области развоја информационог друштва, од
интереса је за ширу правну јавност благовремено упознавање са
овим прописима, прије свега са ЗЕП као кровном пропису којим се
уређују уговорни односи у електронском окружењу. Такође, битно
је упоредити све елементе ове нормативне надоградње у смислу
примјене ЗОО, што ће у крајњем случају резултирати повећаним
интересом домаћих привредних субјеката и предузетника за овај
вид пословања.
Kinsella N. Stephan, Simpson F. Andrew, Online contract formation, 1st Edition,
London, 2004., p. 242.
27
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Пословни људи, у оквиру тог контекста, долазе у контакт са
евентуалним партнерима које по први пут виде или тек површно
знају. Како су састанци најчешће временски ограничени неопходан је адекватан језички приступ који ће говорницима различитих
језичких подручја, припадницима различитих култура, омогућити
да премосте ту баријеру, створивши угодно окружење за даљу пословну сарадњу, а кроз могућност директног контакта, лишеног
великог броја недоумица насталих као резултат лошег превода.1
У том свјетлу говорници једног или више страних језика
данас чине мост до нових пословних партнера, при чему акценат у њиховом учењу страног језика и његовој каснијој примјени
није на усвајању граматичких елемената нити општој пословној
терминологији. Наиме, да би побољшали своју пословну ефикасност, а самим тим и продуктивност на тржишту, потребна им је
уско стручна терминологија, детерминисана одређеним језичким
обрасцима, чији стил карактерише краткоћа, течност, директност,
лишена претјеране присности.
Пословна терминологија, употријебљена у одређеном пословном контексту, је спој општег језика и стручне терминологије,
јасно детерминисана пословним амбијентом у којем ће бити
примијењена.2 Самим тим и правна терминологија се разликује
од економске, медицинске, машинске и др. стандардизованошћу,
тачношћу и јасноћом, што уједно и одређује језик на лексичком,
морфолошком и синтаксичком плану.3
1. УЛОГА СТРАНОГ ЈЕЗИКА У ОБРАЗОВАЊУ ПРАВНИКА
Неопходност и вишеструка корист познавања макар једног
страног језика у правном свијету у новије вријеме све више добија
на значају. Томе и свједочи чињеница да на скоро свим правним
факултетима студенти изучавају макар један страни језик.
Ellis, М. , Johnson, Ц., Teaching Business English, Oxford University Press,
Oxford, 1994, стр. 8
2
Ibid, стр. 5
3
Гроздева, Е.Р., Косицына, Е.Ф., Орлова, Б.Н., Чирич, И.В., Русский язык и культура речи: Учебное пособие для студентов нефилологический специальностей,
МГИУ, 2008, стр. 42
1
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Ипак природа учења страног језика у току студија је таква
да је висок степен флуентности у његовој употреби практично
немогуће достићи без одређеног броја година постојаног учења.
Језичка предавања на правним факултетима су јасно ограничена
наставим планом и програмом, али у сваком случају предавања
правне терминологије у великој мјери могу обогатити језички
фонд будућих правника, укључујући чак и оне који се тек тада, на
факултету, први пут сусрећу са правном терминологијом тог страног језика.4
У контексту њихове даље будућности и пословног ангажовања, они су далеко успјешнији и ефикаснији од својих колега који
нису у могућности да комуницирају на језику евентуалног будућег
клијента или колеге, а који су страни државњани и самим тим и
припадници другог правног система.5
Уколико правник може да прати правни процес на страном
језику, његова вриједност је вишеструка, поготово у контексту
компаративне правне перспективе. Наиме правни текстови могу се
читати у оригиналу, а не у најчешће неадекватном преводу. Правни
систем је предмет директног проучавања кроз призму директног
учествовања у њему, што као резултат има висок степен знања о
његовом функционисању и круцијалним разликама у односу на
правни систем властите земље.
2. ПРЕДАВАЊЕ ПРАВНЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
Када је ријеч о правној терминологији, као дијелу пословне
терминологије, и њеном предавању од изузетног је значаја нагласити:
• да је то терминологија намијењена одређеним пословним
захтјевима студената, тј. стручни вокабулар путем којег постају
свјесни културолошких разлика и њиховог утицаја на правни проCuran, V., The Role of Foreign Languages for Transnational Legal Education, 23
PENN STATE INT’L LAW , REV. 779 (2005)., стр. 780
5
Ibid, стр. 779
4
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цес6

• да је њено предавање усмјерено ка рјешавању задатака у
оквиру свакодневних пословних ситуација у оквиру правног контекста, а које подразумијевају интеракцију.7
По мишљењу Робинса, терминологија је дефинисана са два
јасна критеријума:
1) предавање је усмјерено ка достизању одређеног, јасно детерминисаног циља8 и,
2) сам ток предавања се постепено развија од анализе до
одређивања онога што студенти треба да ураде у току курса и
одређеног броја карактеристика самог тока предавања, које ће
предавачу указати на то да је временски ограничен одређеним и
најчешће недовољним бројем часова у оквиру хомогене групе,
прије свега одраслих људи заједничког професионалног профила.9
У почетку, током 60-их и 70-их година прошлог вијека,
предавања пословне (а самим тим и правне) терминологије, се
заснивало на читању одређеног текста, разумијевању питања,
вјежбањима вокабулара путем његовог понављања које тешко да
су осликавале реалне пословне ситуације. Тек током 80-их година
прошлог вијека акценат је стављен на развој продуктивних језичких
вјештина, односно развој вјештина пословне комуницације које
су студентима омогућавале да преговарају, презентују тј. активно
употријебе језик.
Они данас управо и желе да у оквиру страног језика изразе
све оно што могу и у оквиру матерњег језика. Степен њиховог

Dudley-Evans, T.,ST John, M.J., Developments in English for SpecificPurposes:
a multi -disciplinary approach, Oxford University Press, 1998, стр. 4 / Sim, М.А.
http://www.theroundtable.ro/Current/Language/Monica_Sim_Ups_and_Downs_of_
Teaching_Business_English_Terminology.pdf, стр. 2
7
Dudley-Evans, T.,ST John, M.J., Developments in English for SpecificPurposes: a
multi-disciplinary approach, Oxford University Press, 1998 , стр. 4
8
У енглесској литератури детерминисано као „goal-directed“ види Robinson, P.,
ESP Today: a Practitioner’s Guide. Hemel Hempstead: Prentice Hall International,
1991
9
Bojović, М., Teaching Foreing Language for Specific Purpose: Teacher Developement,
http://www.pef.uni-lj.si/atee/978-961-6637-06-0/487-493.pdf, стр. 488
6
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достигнућа у великој мјери зависиће и од самог предавача као и
материјала који се користе у току наставе.
2.1. Предавач страног језика
Најприје треба истаћи да предавач страног језика, као дипломирани филолог и предавач страног језика, не мора посједовати
одређено професионално искуство на пословном плану који је
предмет његовог језичког предавања или бити стручњак у тој
пословној области.10
Он не би требало да учи како преговарати или водити сам
процес. Он је тај који, као стручњак у области језика, презентује
и објашњава језички материјал и својим радом доприноси
превазилажењу језичких баријера.11 Добар предавач ће подједнако
добро радити и са инжењерима, љекарима, менаџерима, а кључ
његове успјешности је у непрестаној евалуацији окружења, фокусираности на систем и процес рада, као и на саме његове учеснике.
На крају крајева, предавање правне терминологије је ипак
нешто више од предавања самог језика, изазовније је, укључује
нешто специфичније циљеве предавања који захтијевају пажљиво
одабране материјале и активности, уско је везано за правну сферу
те су пословне и језичке вјештине подједнако важне.12
Једна од могућности стицања вјештина на професионалном плану је сарадња са искусним правницима, јер, постављајући
питања и пажљиво слушајући одговоре, стиче се увид у амбијент у
оквиру којег се изводе предавања. Наиме, евалуација ових људских
ресурса је једна од круцијалних вјештина у даљем професионалном развоју предавача.13 То је први корак ка јасном детерминисању
онога што студенти очекују од њега.
Sim, М.А. http://www.theroundtable.ro/Current/Language/Monica_Sim_Ups_
and_Downs_of_Teaching_Business_English_Terminology.pdf,, стр. 4
11
Ellis, М. , Johnson, Ц., Teaching Business English, Oxford University Press,
Oxford, 1994, стр.
12
Sim, М.А. http://www.theroundtable.ro/Current/Language/Monica_Sim_Ups_
and_Downs_of_Teaching_Business_English_Terminology.pdf,, стр. 4
13
Ellis, М. , Johnson, Ц., Teaching Business English, Oxford University Press,
Oxford, 1994, стр. 33
10
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У циљу бољег планирања наставног плана и програма, инсистира се на сталним консултацијама са студентима тј. доћи до
одговора на питања с ким и везано за шта намјеравају остварити
комуникацију, употријебивши стечене вјештине ван оквира учионице. Тиме предавач постаје свјестан њихових истинских циљева,
постављајући приоритете и доприносећи њиховој већој мотивисаности у току самог процеса „предавање-учење“.14
Друго, кључно питање је шта сматрају најтежим у процесу
предавања, чиме се врло лако могу установити вјештине и вокабулар који им недостаје, те се фокусирати на стицање или евентуално побољшање истих.
Ова предавања се и разликују од типичних језичких предавања, чак и на почетном нивоу, управо по томе што су смјештена
у одређени правни контекст, за разлику од општих језичких
предавања на катедрама за стране језике, што је од изузетне важности приликом писања материјала за студенте-правнике.
Најприје треба почети са изузетно једноставном правном
терминологијом, али настојећи укључити културолошке и друштвене елементе другог правног система. Студенти тешко да ће овладати једним високим степеном флуентности, али ће ипак успјети
да уоче разлике између два правна оквира који некад постају главна препрека у комуникацији, што је уједно и један од циљева самог
предавања.15
Предавач би своја предавања требао што више приближити стварном животу, инсистирајући на обављању задатака који
су блиски реалним пословним ситуацијама, попут састанака,
преговарања, телефонских разговора и сл. На тај начин се долази
до једног одређеног броја фраза и израза које ће вишеструко моћи
употријебити у каснијем раду.
Самим тим предавач је и креатор наставног процеса, али
и онај који ће обезбиједити и сав материјал (уџбеник и додатне материјале) неопходан за наставни процес, а који би требало
Е енглеској литератури се користе термини „teaching-learning“ види Brown,
D.G. Language Assessment Principles and Classroom Practice. Pearson, 2003
15
Curran, V., The Role of Foreign Languages for Transnational Legal Education, 23
PENN STATE INT’L LAW , REV. 779 (2005), стр.781
14
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да испрате унапријед и заједнички дефинисане циљеве процеса
предавања.
Његова истраживачка улога такође није занемарљива: правна
терминологија страног језика, као дијела пословне терминологије,
још увијек је дио истраживачког процеса, који има за циљ да утврди
који вокабулар и које вјештине укључује овај елеменат пословне
терминологије. Предавачи и даље настављају да, анализирајући и
креирајући наставне програме и наставне материјале, нова сазнања
и достигнућа инкорпорирају у наставни процес.16
У току самог процеса „предавање-учење“ предавачи су често дио и различитих облика евалуације, како тестирања студената тако и евалуације самог наставног процеса, што је од великог
значаја како за предаваче тако и за саме студенте. Наиме, тестови
ће управо и показати да ли су студенти стекли одређени, раније
предвиђен, ниво језичких вјештина, а самом предавачу ти тестови
достигнућа17 су показатељ успјешности наставног процеса.18 Ипак
евалуација не мора бити увијек праћена и тестирањем.
Евалуација степена достигнућа језичког понашања19 у оквиру одређених задатака у току цјелокупног наставног процеса може
бити изузетно корисна, она није везана само за правилну употребу
нпр. глаголских облика већ и за правилно пренесену или усвојену
информацију, лишену било каквих недоумица, односно евалуацију
реализације задатка у цјелини. Већ у овом контексту предавач је у
прилици да систематски прати рад студената, својим коментарима
евентуално доприносећи њиховом даљем напредовању.
Уколико прилике на факултетима дозвољавају, идеално би
било у наставни процес укључити два предавача, оба изворна говорника језика који је предмет предавања, а који су уједно и правBojović, М., Teaching Foreing Language for Specific Purpose: Teacher Developement, http://www.pef.uni-lj.si/atee/978-961-6637-06-0/487-493.pdf, стр.490-491
17
Енгл. „achievements test“ – види Brown, D.G. Language Assesment Principles
and Classroom Practice. Pearson , 2003, стр.47
18
Dudley-Evans, T.,ST John, M.J., Developments in English for SpecificPurposes: a
multi-disciplinary approach, Oxford University Press, 1998, стр. 16
19
Енгл. „language performance“ – види Brown, D.G. Language Assesment Principles
and Classroom Practice. Pearson, 2003
16
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ници школовани у обје државе. У супротном савјетује се избор
предавача језика са властитог говорног подручја. Наиме, уколико је
процес предавања праћен адекватним материјалом било који квалитетан предавач ће имати и више него довољно иформација везано за друштво, правни систем и језик који је предмет предавaња,
неопходних за успјешан рад.20
2.2. Наставни материјали и њихова аутентичност
Структура правне терминологије у основи је иста као и
структура општег језика. Односно, граматичка правила су једнака,
али оно што се битно разликује су контекст и вокабулар. Вокабулар се уосталом најбоље усваја у одређеном контексту, због чега је
управо тако битан и материјал који се користи у настави.
Поред основног уџбеника који прати наставни процес, користе се и тзв. аутентични материјали, преузети из новина, часописа,
правних докумената фирми или са Интернета.
Дефиниција аутентичности материјала има различита тумачења у литератури али са једним заједничким елементом: материјал
укључује језик у његовој природној реализацији у оквирима
његовог властитог говорног подручја.
Највећи број предавача сматра да је укључивање оваквих
материјала вишеструко корисно за наставни процес, будући да они
доприносе порасту мотивације студената (уколико је сам наставни план и програм адаптиран у складу са њиховим интересима)
и њиховој изложености стварном језику. Оно што је упитно је у
којем тренутку те исте материјале укључити у наставни процес,
односно на ком нивоу.
Неки сматрају да је употреба аутентичних материјала могућа
тек на неком вишем нивоу познавања страног језика, мада се они
практично примјењују на свим нивоима, од почетног до напредног.
За студенте на почетном нивоу предавачи најчешће прилагоде њихов садржај, поједностављујући вокабулар и граматичCurran, V., The Role of Foreign Languages for Transnational Legal Education, 23
PENN STATE INT’L LAW , REV. 779 (2005), стр.782

20
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ке конструкције. Тиме се и студенти охрабрују да самостално
истражују нове садржаје обично путем Интернета, што доприноси
њиховом стицању слободе да на неком вишем степену познавања
страног језика могу самостално приступити новој информацији у
другом правном окружењу и култури.
ЗАКЉУЧАК
Предавање пословне терминологије на страном језику, те самим тим и правне, подразумијева одређени методолошки приступ
самом начину њеног презентовања, односно предавања.
Чињеница да су полазници обично припадници једне хомогене групе, јасно одређује смјер наставног процеса. Предавач страног језика је тај који ће им помоћи да развију вјештине (читање,
писање, слушање, говор) неопходне за разумијевање, кориштење
или/и презентовање информације у оквиру правног контекста.
Он креира наставни план и програм те, преко пажљиво одабраног наставног материјала, даје смјернице у раду са стручном
терминологијом, константно евалуирајући њихов напредак, а тиме
и наставни процес. У том смислу од изузетног је значаја константна сарадња свих учесника наставног процеса, и предавача и студената.
Наставни материјал је резултат рада не само филолога већ и
правних стручњака. Наиме, основни императиви предавања правне терминологије страног језика је аутентичност, релевантност и
савременост наставних материјала, будући да она једино и може
бити усвојена у одређеном језичком контексту, строго детерминисаном професионалним профилом полазника.
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Natasa Palavestra21
LEGAL TERMINOLOGY OF A FOREIGN LANGUAGE:
Importance and Teaching Methodology
Summary
In today’s world of business, defined by open borders, market expansion and a large number of international companies which operating in different business environments and legal systems encounter
certain difficulties, there is a growing necessity for experts which being
able to speak a foreign language can improve the company’s efficiency.
Ability to communicate in mother tongue of a business partner is among
key factors of success of any business person, including young lawyers.
Therefore, teaching legal terminology of a foreign language, different from standard language in lexis, syntax and style, focuses on
acquisition of certain patterns used in business communication in a
specific linguistic context, determined by professional profile of a candidate.
Being a graduated philologist, expert in certain language, the
lecturer need not have a specific professional experience in business
fields his lessons focus on. Consulting course books and additional
materials adequate in terms of authenticity, relevancy and contemporariness, he presents and explains the lexis, helps students overcome
language barriers and tends to include social and cultural aspects of
that legal system.
Key words: business language, legal language, teacher, student,
curriculum
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„БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ФЕДЕРАЛИЗАМ“,
ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“, БЕОГРАД И
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СТРАНА 470.
doi: 10.7251/SPM1346203D
У издању ЈП „Службени гласник“ Београд и University Press,
Сарајево, објављена је изузетно значајна књига „Босанскохерцеговачки федерализам“, аутора доц. др Горана Марковића.
Ова монографија представља прерађену верзију докторске
дисертације „Федерализам у уставном систему Босне и Херцеговине“, која је одбрањена 22. јуна 2009. године на Правном факултету Универзитета у Београду, пред комисијом у саставу: проф. др
Јовица Тркуља, ментор, проф. др Оливера Вучић и проф. др Миле
Дмичић.
Садржина и форма књиге су оригинално замишљени и ефикасно остварени, елаборирајући цјелокупну материју на укупно
470 страница, са 817 фуснота.
Књига доц. др Горана Марковића „Босанскохерцеговачки федерализам“ је једна од првих, ако не и једина, која се у посљедњих
неколико деценија свеобухватно, научно и систематски бави овим
питањем, настојећи одговорити на бројна суштинска питања.
Књига је написана концизним, јасним стилом, читљивим
језиком, са правилним одабиром правне терминологије и у
прихватљивом обиму. Она је, у одређеној мјери, и методолошки
и логички наставак ранијих ауторових књига, научних и стручних
публикација и других радова.
203

Српска правна мисао

Јасноћом излагања, једноставношћу стила, прецизношћу
компонованог садржаја као и систематичношћу обраде предмета и
његовом примјењивошћу, књига је од великог значаја, јер је њоме
учињен крупан допринос доктринарној обради и теоријском приступу овој врло битној материји. На овај начин, обезбијеђено је
цјеловито, задуго корисно и актуелно штиво којим ће значајним
дијелом бити задовољене и потребе факултетске наставе у области
уставног права, политичких система и теорије државе и права.
Израда књиге је методолошки изведена тако што су при обради појединих питања, појмова и института коришћене одредбе
релевантних међународних и домаћих прописа, уз богате референце домаће и стране научне и стручне правне литературе у овој области.
Рукопис аутора саопштен је у интелектуалној пуноћи дара,
знања и упорности, са посебном научноистраживачком радозналошћу и зрелошћу мисли и става, дидактичко-методолошком знаношћу и вјештином.
Материја је обрађена на студиозан начин, са врло актуелним и релевантним сазнањима и информацијама, прикупљеним
на основу проучавања устава, теорије и праксе уставног права,
политичких система, теорије државе и права и других сродних
правних области, позитивних прописа, праксе надлежних органа
и институција, на основу домаћих искустава, али и са освртом на
искуства земаља у окружењу.
Очигледно, приликом израде овог дјела аутор је брижљиво
и зналачки приказивао и критички оцјењивао генезу и све аспекте
апликације босанскохерцеговачког федерализма. Све је то прецизно и јасно изложено и учињено приступачним сваком заинтересованом, али и свим потенцијално заинтересованим за ову проблематику, нарочито студентима права и правницима који се баве
теоријом и праксом.
Посебно наглашавамо да овај марљиво припремљен оригиналан спис, крајње једнообразне и логичке цјелине, поред своје неспорне педагошке вриједности и научног остварења, представља
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и изузетно свједочанство о зрелости, науци и струци преданог,
посвећеног и промишљеног писца, са крајње одговорним односом
према својој професији, наставничкој дужности и првенствено
студентима права.
Сам назив књиге указује на актуелност теме, али и на сву сложеност проблематике уопште, јер је ово успјешно научно и стручно „разоткривање“ уставноправног уређења Босне и Херцеговине.
Уставна рјешења у овој области најдиректније се одражавају на
бројне друге сегменте уставног, правног и политичког система и
на функционисање државе, друштва и заштиту колективних и индивидуалних права и слобода, којих и не може бити без ефикасне
правне државе и владавине права.
Престанак раније југословенске федерације, стицање државне самосталности и суверености и усвајање новог устава у Босни
и Херцеговини, нити увођење вишестраначја, тржишне привреде,
примјена начела подјеле власти, прихватање корпуса људских права и темељних слобода, нису произвели толико велики уставни проблем, колико је то је учињено новим обликом државног уређења,
који, из данашње перспективе, изгледа као преобликовање раније
унитарне у федералну структуру ове државе. Иако су у опцији
била и конфедерална рјешења, она би, можда, значила стварну
подјелу и нестанак дотадашње Босне и Херцеговине. Извршена федерализација Босне и Херцеговине, која по дефиницији
укључује и територијалну компоненту, није подјела Босне и Херцеговине, јер се свака федерација састоји од двије или више федералних јединица. Све ово се десило у условима „трагичних сукоба у региону“. У основи, постојећи асиметрични федерализам
заснива се на вашингтонским и дејтонским принципима, који се
међусобно искључују.
Књига је, уз ријеч аутора и увод, конципирана у пет тематских цјелина.
У уводу, изнесен је значај истраживања природе и облика федерализма у уставном систему Босне и Херцеговине, будући да она
као сложена држава sui generis почива на специфичним облицима
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федерализма чије уставноправно нормирање изазива недоумице
како теоријске тако и практичне природе. Постављена је полазна
хипотеза да је Босна и Херцеговина еволуирала ка држави у којој
јасно преовладавају обиљежја федералног државног уређења.
У првом дијелу „Друштвено-политичка условљеност федерализма у Босни и Херцеговини“, аутор указује да постоје дубљи,
објективни разлози који су утицали на опредјељење за федерални
облик државног уређења. Указујући на то да су бројни критичари федерализма истицали како га је тешко избјећи, ако се ради о
заједници која је мултиетничка и мултиконфесионална, аутор анализира знатно шири контекст политичких, правних, друштвеноекономских, историјских, националних и других узрока који су условили успостављање Босне и Херцеговине као сложене државе.
Аутор анализира узроке престанка постојања раније
југословенске државе и њеног државног уређења, а у оквиру тога
и положај Босне и Херцеговине, као федералне јединице, а посебно питање права на самоопредјељење до отцјепљења. Како су се у
Босни и Херцеговини одвијали слични процеси као и на тадашњем
државном нивоу, аутор анализира уставноправну заснованост референдума односно плебисцита које су организовале поједине националне политичке елите и оснивања националних политичкотериторијалних јединица на њеној територији. Аутор сматра да
су у току „трагичних сукоба у региону“ и у Босни и Херцеговини створене двије, односно три политичко-територијалне цјелине
које су имале сва обиљежја државе, осим међународног признања,
односно да оне нису биле субјекти међународног права, али су на
појединим дијеловима територије Босне и Херцеговине вршиле
суверену власт. У том смислу, аутор указује да је тешко избјећи
да се у оквиру анализе босанскохерцеговачког федерализма мора
уважити мултиетничност ове друштвене заједнице.
Доводећи у везу природу рата у Босни и Херцеговини са начином њеног настанка и облика државног уређења, истовремено
указујући на схватања више аутора о природи рата у Босни и Херцеговини, аутор је изложио и аргументовао властито мишљење,
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образлажући значај овог питања. При томе, аутор сматра да су
националне политичке идеологије и вишенационални састав и
подијељеност босанскохерцеговачког друштва битно утицали на
сложено државно уређење Босне и Херцеговине. Вриједан пажње
је став да ће Босна и Херцеговина постојати као сложена држава,
али са уставноправним статусом ентитета који према појединим
обиљежјима превазилазе статус федералних јединица.
Указујући на то да се о државном уређењу Босне и Херцеговине често не расправља са становишта његове позитивноправне
природе, већ са становишта његових пожељних правнополитичких
обиљежја, аутор је изричитог става да нема оправданог разлога да
идеологија и дневна политика играју толику улогу у проучавању
државног уређења Босне и Херцеговине. Како је Устав Босне и
Херцеговине саставни дио једног међународног мировног споразума, којим су уређени односи између народа и ентитета у Босни
и Херцеговини, аутор износи децидирани став да је ова држава
састављена од два ентитета: Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине и да је у овом другом сложеном ентитету потребно испитати садржај федерализма у његовом уставном уређењу и
успоредити га са федерализмом који проистиче из Устава Босне и
Херцеговине и његових каснијих ревизија. Зато је посебно значајно
што аутор посвећује значајну пажњу анализи уставноправне природе Федерације Босне и Херцеговине, посебно у периоду од Вашингтонског до Дејтонског мировног споразума, износећи став да
она није настала промјеном унутрашњег уређења Босне и Херцеговине већ је фактички нова држава.
Аутор истиче да облик државног уређења у вишенационалној
држави треба да допринесе рјешавању националног питања,
сматрајући да је регулисање државно-правног статуса једног народа и његовог односа са другим народима нарочито важно у друштвима у којима доминира национална идеологија, која експлицитно
или имплицитно не признају једнак правни и/или политички статус свих нација.
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У другом дијелу „Федерализам и Устав Босне и Херцеговине“, аутор говори о федерализму у Уставу Босне и Херцеговине. Као добар познавалац ове проблематике, аутор анализира начин настанка босанскохерцеговачког федерализма. У том оквиру,
укључује и питање државно-правног континуитета Босне и Херцеговине. Аутор се опредјељује за то да је Босна и Херцеговина
федерација, премда са многим специфичностима и појединим
конфедералним елементима, настала методом агрегације односно
удруживањем дотадашњих самосталних ентитета.
Полазећи од начина настанка Босне и Херцеговине и начина усвајања њеног устава као дијела Дејтонског мировног споразума, аутор је сагласан да је Устав дио једног акта међународног
права, полемишући са ставом да је Босна и Херцеговина само
промијенила своју унутрашњу структуру и назив, остајући, са становишта унутрашњег и међународног права, иста држава којој је
1992. године дато међународно признање. Стога, аутор сматра да
је са становишта домаћег права Босна и Херцеговина нова држава,
настала методом агрегације, а не деволуције, како то имплицира
уставна норма.
Полазећи од природе облика државног уређења Босне и
Херцеговине, аутор врши анализу састава, начина одлучивања
и надлежности њених институција, у мјери која је потребна за
утврђивање природе федерализма у Босни и Херцеговини. У том
смислу, посебно је значајна анализа партиципације федералних
јединица, што представља специфичност федерализма у овој држави, јер федералне јединице нису као такве представљене у политичким институцијама, будући да се даје предност представљености
конститутивних народа.
У погледу подјеле надлежности између институција Босне и
Херцеговине и ентитета, аутор указује на значај самог постојања
принципа подјеле надлежности и начина на који је она извршена,
а не толико на њен обим и садржај, који су подложни промјенама.
По мишљењу аутора, ентитети нису носиоци суверене власти,
нити су државе, али њима припада право на самоорганизовање,
у оквиру кога доносе властите уставе, уређују организацију и
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функционисање државне власти на својој територији, и на основу
Устава Босне и Херцегоивне, утврђују своје надлежности.
Аутор анализира и организацију власти према Уставу Босне
и Херцеговине – законодавну, извршну, судску, као и уставно судство, уз суштинско питање сваке федерације везано за расподјелу
надлежности и положај ентитета у уставноправном систему Босне и Херцеговине, додајући томе и питање правне природе Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине, дајући на основу уоченог своје
мишљење о правној природи босанскохерцеговачког федерализма.
У трећем дијелу „Политички режим Босне и Херцеговине
– однос консоцијације и федерализма“, аутор се усмјерава на политички систем Босне и Херцеговине, отварајући питање односа
консоцијације и федерализма, одговарајући на питање суштине
босанскохерцеговачке демократије и њене примјене у уставном
систему. Он елаборира друштвене услове, сметње и институционални оквир консоцијацијске демократије. Ако, с једне стране,
као крајност узмемо унитаризам, већинску демократију и начело
један човјек – један глас, а на другој страни конфедерализам и
распад раније државе, остаје покушај средњег пута са примјеном
начела велике коалиције. При томе, потребно је указати да страни аутори стављају приговор одсуства опозиције без које нема
демократије. Да би модел консоцијације могао функционисати,
мора бити постигнут минимум консензуса елита оних група које су
представљене у законодавној и извршној власти. Као главни узрок
који отежава функционисање постојећег уставноправног модела у
Босни и Херцоговини, аутор истиче управо непостојење консензуса националних политичких елита о самом опстанку државе, као
и облику њеног државног уређења и облику политичког режима.
У четвртом дијелу „Федерализам у Уставу Федерације Босне
и Херцеговине“, аутор анализира федерализам у Уставу Федерације
Босне и Херцеговине, као једног од два ентитета постдејтонске
Босне и Херцеговине. То чини кроз питања организације њене власти, подјеле надлежности између федерације и кантона, положаја
кантона у уставном систему федерације, ревизије тог Устава, да би
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на крају упоређивао два модела федерализма у Босни и Херцеговини. Први модел односи се на државу, а други постоји у једној од
њезине садашње двије федералне јединице (ентитета). Уобичајено
је да федерација има двостепену уставност. Тростепена уставност,
гдје се федерација опет састоји од федералне јединице (која је и
сама федерација), била је доста ријетка појава (бивши СССР, на
примјер). Управо на овом примјеру специфичности босанскохерцеговачког уставног система, виде се све противрјечности њезиног
постојећег уставног уређења и њеног федерализма као основног
проблема.
У петом дијелу „Преображаји босанскохерцеговачког федерализма“, аутор детаљно обрађује узроке, носиоце, форме
и садржај еволуције федерализма у Босни и Херцеговини. Он
објашњава како се босанскохерцеговачки федерализам мијењао и
развијао у постдејтонском периоду и који друштвени и политички
субјекти су то условили, чинећи то без формалне измјене уставног
текста амандманском техником, што је босанскохерцеговачки федерализам знатно приближило моделима федерализма познатим у
упоредном праву.
Такође, аутор говори о могућој ревизији Устава Босне и
Херцеговине и њеном утицају на правну природу федерализма.
Анализира могућа уставна рјешења и принцип конститутивности
народа самостално, као и у свјетлу одлуке Уставног суда Босне и
Херцеговине о конститутивности народа.
Очигледно, од ступања на снагу Устава Босне и Херцеговине до данас, стално се говори о његовим измјенама, при чему су
уставобранитељи и уставореформатори, федералисти и антифедералисти, стално у акцији, тако да су потискивали у страну ово
питање, те се стиче утисак да ће оно дуго бити уставни проблем
Босне и Херцеговине.
Указујући на чињеницу усвајања првог амандмана на Устав
Босне и Херцеговине, аутор коментарише тзв. прудски процес,
бутмирски пакет уставних амандмана, иницијативу њемачке канцеларке и пресуду Европског суда за људска права из децембра
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2009. године. Аутор је изложио ставове националних политичких
елита о уставној реформи, сматрајући их најважнијим домаћим
политичким чиниоцима који утичу на федерално уређење Босне и
Херцеговине у будућности.
Истовремено, указано је да значајан дио теоријског и истраживачког кадра, али и актера емпирије, указују да неријетко долази
до распада државе која у процесима федерализације тежи унитаризму и централизацији, посебно када је ријеч о мултинационалној
и мултиконфесионалној сложеној држави насталој под спољним
утицајем и која је и до сада претежно функционисала под утицајем,
односно старатељством међународне заједнице.
Књига се завршава Закључком, у коме је аутор сумирао резултате до којих је дошао у свом истраживању и које је формулисао у девет тачака.
Због свега наведеног, истичемо да је, прихвативши се анализе овог сложеног и актуелног уставног, правног и друштвеног
феномена, који је код нас недовољно истраживан, доц. др Горан
Марковић је, примијенивши мултиметодолошки приступ, посебно користећи историјски, социолошки, политиколошки, упоредни и позитивноправни метод, са јасно утврђеним предметом
и циљем истраживања, прецизно одређеним обимом и одабиром теоријске и емпиријске грађе, подарио књигу као корисно и
занимљиво штиво онима које интересује и који се баве теоријом
и емпиријом уставног права и политичких система. Такође, с обзиром на обиље емпиријске грађе, посебно анализираних уставних рјешења у појединим земљама, књига ће бити занимљива и
друштвено ангажованим грађанима и онима које интересују проблеми и могућности развоја државе и друштва, посебно земаља у
транзицији.
Књига истовремено отвара и питања која заслужују свеколику пажњу, тим више што је аутор својим научним и истраживачким
даром, студиозним приступом, свеобухватношћу и укључивањем
богате литературе, написао вриједно дјело које заслужује пуну
пажњу и похвале. Ова књига може изазвати и полемике у научној и
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стручној јавности, као и у политичким и јавним кругова због отворених питања, као што су карактер ратних сукоба, државноправни
континуитет Босне и Херцеговине, могуће уставне промјене, што
може да потакне многе да проговоре о овим питањима. То може
позитивно утицати на тражење и изналажење прихватљивог уставноправног модела за Босну и Херцеговину.
Овом књигом аутор је доказао да је на путу једног, у невеликом
реду, од водећих стручњака и најбољих познавалаца уставног права и политичких система у нас. Недвосмислено и са задовољством,
са људском и професионалном одговорношћу, истичем да рукопис
заслужује позитивну оцјену, а аутор пуно признање. Књига ће бити
незаобилазна не само у литератури као универзитетска литература
за додипломске и постдипломске студије, већ ће послужити и као
едукативно и корисно штиво, посебно млађим колегама који нису
довољно упознати са овом материјом.
Књига ће, без сумње, омогућити многим заинтересованим
да се на једном мјесту – у једном дјелу, упознају са обрађеном
материјом или на њу подсјете, а правничка струка добије едукативну, практичну и корисну публикацију, за којом постоји велика
потреба и интерес у Босни и Херцеговини и шире.
Научној, стручној, студентској и широј јавности препоручујемо књигу доц. др Горана Марковића – да је студирају
пажљиво, разложно, стално јој се враћају, одужујући се за ауторов
натпросјечно велики труд и изванредно вриједан и запажен резултат.
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ПРОФ. ДР МИОМИРА КОСТИЋ И ПРОФ. ДР
СЛОБОДАНКА КОНСТАНТИНОВИЋ-ВИЛИЋ:
ВИКТИМОЛОГИЈА,
Правни факултет, Ниш, 2012, стр. 458.

doi: 10.7251/SPM1346213S
Савремена српска виктимолошка наука не може да се похвали књигама из области изучавања личности жртава кривичних дјела1 које би представљале озбиљнији искорак у упознавању других
стручних и научних средина са својим резултатима. Разлози за то
су многобројни.
Др Миомира Костић и др Слободанка Константиновић-Вилић, редовни професори Правног факултета у Нишу, једне су од
ријетких аутора који се баве виктимолошким темама, и то на највишем нивоу квалитета. У недавно објављеној књизи „Виктимологија“ успјешно су синтетизовале и систематски изложиле своја
сазнања о овој самосталној научној дисциплини.
Монографија „Виктимологија - Основе учења кроз појединачне теме“ настала је као резултат вишегодишњег промишљања,
писања и истраживачког рада приређивачица и ауторки на различите теме из домена људског страдања. Потреба за објављивањем
овакве књиге проистекла је и из неопходности обезбјеђивања литературе за припрему испита из предмета Виктимологија, који се
успјешно предаје и бира, као изборни, од студената основних академских студија права у Нишу, и то дуго година уназад. Исто тако,
ауторке су активне и у различитим областима друштвеног анга1

Овдје треба споменути, прије свега, уџбенике др Алије Рамљака и др Миодрага Симовића, Виктимологија, објављен у издању Правног факултета у Бихаћу,
2011; др Ђорђа Игњатовића и др Биљане Симеуновић-Патић, Виктимологија, у
издању Правног факултета у Београду, 2011. и др Иване Симовић – Хибер, Основи виктимологије, у издању Факултета безбједности у Београду, 2009. године.
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жовања, семинарима, истраживањима, радионицама, као и у струковним удружењима, који сви имају заједничке именитеље, а то су
питања друштвеног положаја и заштите права жртава, па су неки
од радова проистекли управо из таквих искустава.
Текстови ауторки су одабрани и систематизовани тако да
представљају срж појединих области виктимизације људи. Те
области су: виктимитет дјеце, виктимитет старијих, жртве породичног насиља, жртве трговине људима, виктимитет бескућника
и varia (улични криминалитет и жртве, сиромаштво и социјална
искљученост као фактори криминалне виктимизације, насиље у
спорту и жртве, као и назнаке учења о еугеници и расној хигијени). Прије појединих тема, изложени су радови који се односе на
основне поставке виктимологије. На крају монографије урађен је
појмовник, с објашњењима појмова с којима се најчешће сусрећемо у виктимологији.
У уводу књиге аутори се баве основним поставкама виктимологије. Предмет њихове пажње су виктимологија као савремени
научни поглед на криминалитет и његову жртву и виктимолошки
приступ и реформа кривичног правосуђа. Изнијети су критички
ставови виктимолога о општој виктимологији и ставови у корист
пеналне и феминистичkи оријентисане виктимологије. Дотакнута
су питања о значају резилијентности у третману жртава злочина.
Сљедеће поглавље односи се на виктимитет дјеце, у коме
се објашњавају феноменолошке карактеристике сексуалног злостављања дјеце; однос учинилац - жртва и понашање жртве, као
узроци криминалне виктимизације дјеце; обиљежја социјалног
положаја дјетета и ризик криминалне виктимизације; девијантно
понашање код дјеце као посљедица претрпљене виктимизације;
личност малољетног делинквента; криминолошка обиљежја,
међународноправно признање и заштита основних права дјетета;
настанак и развитак кривичноправне заштите и одговорности малољетника у Србији, заштита дјеце од злостављања и занемаривања (Општи протокол за заштиту дјеце од злостављања и занемаривања и Посебни протокол о поступању полицијских службеника
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и заштити дјеце од злостављања и занемаривања); заштита дјеце и
малољетника према Закону о малољетним учиниоцима кривичних
дјела и кривичноправној заштити малољетних лица Републике
Србије и стратегија помоћи дjетету жртви злостављања.
Поглавље које се односи на жртве породичног насиља описује заштиту свједока жртава кривичног дјела насиља у породици; насиље у породици - двије методе судске заштите, различита
схватања о односу ресторативне правде и насиља у породици и
сузбијање насиља над женама према Конвенцији Савјета Европе
о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици.
Посебна пажња је оправдано поклоњена дијелу који се односи на жртве трговине људима у коме се аутори баве Конвенцијом
Савјета Европе за борбу против трговине људима и међународним
и домаћим документима и стандардима о превенцији криминалитета, са посебним освртом на превенцију појединих типова криминалитета (трговина људима).
У цјелини узевши, књига је написана на квалитетан начин,
компетентно, одлично и храбро. Посебна предност ове књиге је
њена читљивост и рецептивност (наравно, и актуелност). Она је
превасходно намијењена академској јавности и студентима постдипломских студија у области права. Она може да служи на част
академској правничкој заједници и правничкој струци уопште.
Важност појављивања ове књиге и њена доступност читалачкој публици наглашава и чињеница да су њeним објављивањем
ауторке и приређивачице начиниле први корак у стварању аутентичне литературе из Виктимологије на Правном факултету у
Нишу, која ће постати незаобилазан сапутник свима који хоће да
се отисну у одгонетање непрегледних дубина науке о жртви. У
исти мах, то је вишеструко потврђено искуство које се сабира и
преиспитује. То је уједно и омаж у њиховом вишегодишњем настојању да се бављење темама из области људског страдања сублимира кроз једну заједничку књигу.
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Свакако да је понуђено штиво само увод у будуће издање
уџбеника из виктимологије, који ће, на основу стеченог искуства,
представљати изазов. Отуда је ова књига више од уџбеника за студенте права, плод великог напора и вриједан похвала. Она је јасан путоказ за домаће ауторе који намјеравају да пишу на ове или
сличне теме.
Књига за уживање, памћење, подвлачење, али и размишљање.
Професорке Костић и Константиновић-Вилић представљају
изузетну и самосвојну појаву у нашој кривичноправној науци.
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Мр Милан Пилиповић*

Мр Александра Вуковић:
ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ - МОБИНГ,
„Графомарк“ Бања Лука – Лакташи, 2012.
doi: 10.7251/SPM1346217P
Књига „Злостављање на раду – мобинг“, ауторке мр Александре Вуковић, представља прерађени, односно измијењен и допуњен текст магистарског рада, одбрањеног на Правном факултету
Универзитета у Београду, пред комисијом коју су чинили проф. др
Бранко Лубарда, ментор, проф. др Предраг Јовановић и проф. др
Милан Петровић.
Ауторка је свој рукопис сачинила у интелектуалној пуноћи
знања и упорности, са посебном научноистраживачком радозналошћу и зрелошћу мисли и става дидактично-методолошком знаношћу и вјештином, обрадивши, поред осталог, питања забране злостављања на раду (забране вршења мобинга) и заштите личности
и достојанства радника у радном законодавству Босне и Херцеговине.
Садржина и форма књиге су оригинално замишљени и ефикасно реализовани третирајући цјелокупну материју, на укупно
221 страници.
Права запослених и забрана дискриминације су зајамчени
међународним актима, Уставим Босне и Херцеговине и уставима
ентитета. Заштита права из рада и по основу рада, као и заштита
социјалних права радника, нарочито у посљедње вријеме, све више
постаје предмет интересовања научне и стручне јавности. С тим
у вези, успостављање одговарајућег, правно уобличеног система
превенције и заштите од злостављања на радном мјесту, императив
је сваке правне и социјалне државе, па тако и Босне и Херцеговине,
*

Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
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која је уставима и законима на државном и на ентитетском нивоу,
нормативноправно, кроз радно и социјално законодавство, дјелимично регулисала питање мобинга као облика дискриминације.
Општа спознаја је то да позитивноправни приступ мобингу није
усклађен са значајем и посљедицама које појава мобинга може имати по друштво, послодавце и запослене, па су, стога, правни аспекти злостављања на раду посматрани са становишта међународног,
регионалног и унутрашњег права. У циљу потпунијег сагледавања
посљедица мобинга, проблем је посматран и са становишта његове
противправности из угла уставноправних, радноправних, грађанскоправних, кривичноправних, социолошких и психолошких аспеката, који су, појединачно посматрани, недовољни за исказивање
противправности мобинга.
Материја изложена у књизи је обрађена на студиозан начин, са
актуелним и релевантним сазнањима и информацијама, прикупљеним на основу проучавања позитивних прописа, праксе надлежних органа и институција, на основу домаћих искустава, али и са
освртом на искуства земаља у окружењу. Књига је писана јасним и
читљивим језиком, са правилним одабиром правне терминологије.
Трудећи се да задовољи стручне и истраживачке постулате ауторка
наводи завидну одговарајућу литературу, износећи динамички и уз
бројне актуелне коментаре, значење појединих правних рјешења
и института, међусобно их уткивајући, сабијајући и клешући, стапањем у нераздвојну цјелину, јасну и разумљиву. Циљ јасно износи и један дио стварности настале у раду разматраних органа и
институција који у дјелокругу својих послова примјењују радно
законодавство и одлучују у посебним радноправним поступцима.
Све је то прецизно и јасно изложено и учињено приступачним сваком заинтересованом, али и свим потенцијално заинтересованим
за ову проблематику, а нарочито студентима права и правницима
у пракси. Упоредном анализом научних ставова, нормативних рјешења и фактичких стања, дата је прегледна и јасна слика овог изузетно актуелног правног, социолошког и здравствено-психолошког
феномена.
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Монографија „Злостављање на раду - мобинг“ састоји се из
шест дијелова, укључујући и закључна разматрања.
Први дио садржи уводна разматрања, осврт на акта којима
се штите основна људска права и дефинисање појма злостављања
на раду (мобинга). Одређена пажња посвећена је и облицима злостављања на раду, његовим узроцима и конфликтним ситуацијама,
као полазним тачкама настанка злостављања на раду.
Други дио посвећен је компаративним и нормативним рјешењима појаве злостављања на раду. Овај дио започиње освртом
на аспекте (не)злостављања на раду у бившој СФРЈ, с обзиром на
тада владајући систем самоуправљања, који је био актуелан све до
краја 80-их година прошлог вијека. Потом је са аналитичког аспекта извршен приступ међународним документима, актима Организације уједињених нација и Међународне организације рада, чија
би досљедна примјена могла да допринесе смањењу узрока злостављања на раду. У циљу лакшег приступа начину на који је појава злостављања на раду нормативно одређена у позитивном праву
појединих земаља, посебан акценат је стављен на позитивноправна рјешења питања злостављања на раду која важе у земљама у
окружењу, али и рјешења која су усвојена у развијеним државама. Посебно су размотрени кривичноправни аспекти спречавања
злостављања на раду из разлога што у Босни и Херцеговини и у
многим другим земљама злостављање на раду није одређено као
посебно кривично дјело.
Трећи дио односи се на разматрање кључних питања нормативних рјешења појаве злостављања на раду у радном законодавству Босне и Херцеговине, гдје је питање забране злостављања на
раду, односно питање мобинга, законима на државном и ентитетском нивоу нормативноправно одређено као облик дискриминације.
Четврти дио садржи разматрање утицаја злостављања на
раду на личност злостављеног и његову радну и животну средину. У оквиру овог дијела направљен је осврт на посљедице злостављања на раду и могуће начине супротстављања појави злостављања на раду.
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Пети дио садржи разматрање кључних питања забране и
борбе против злостављања на раду. Дефинисани су законски и
други механизми забране злостављања на раду, а извјесна пажња
посвећена је остваривању судске заштите из радног односа, када је
у питању вршење мобинга, односно злостављања на раду.
Шести дио представља закључна разматрања изражена кроз
резиме резултата истраживања, односно налаза и приједлога основних закључака и ставова саставних дијелова монографије. У
синтези посматрано, злостављањем на раду, односно мобингом,
често се угрожавају основна људска права и слободе, као што
су: права и слободе по основу рада, забрана дискриминације, достојанство и слободан развој личности, неповредивост физичког
и психичког интегритета, слобода савјести и увјерења и слобода
мишљења и изражавања. Полазећи од основне премисе сваког демократског друштва да је људско достојанство неприкосновено и
да су сви дужни да га поштују и штите, држава би морала да буде
прва у низу заштитника људског достојанства, у циљу остварења
пуне слободе и једнакости сваког појединца, укључујући и достојанство радника на раду и у вези са радом уопште.
Стога, један од основних циљева ове монографије јесте препознавање потребе, са интенцијом да прерасте у императив доношења посебног закона, којим би се омогућила адекватна заштита
од мобинга и других облика дискриминације и утврдила потпунија
рјешења одређених питања, која досад нису уређена на одговарајући начин.
Истовремено, наводимо и ријечи рецензената у овој књизи.
Тако, проф. др Маринко Б. Учур, (Правни факултет Универзитета
у Ријеци), поред осталог, истиче „(...) дјело је оригинално. Постоје
и други радови на тему „мобинг“ (њих је коректно ауторица овог
дјела навела у свом раду), међутим оригиналност овога дјела је у
концепцији, садржају и закључку. Рецензирано дјело има своју теоријску (теоретску) оригиналност, актуелност и важност, али има
и своје апликативне посебности, што ће имати посебне важности
за бројне стручњаке (правнике, психологе, андрагоге, кадрологе, политологе, социологе и друге). Дјело није актуелно и важно
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само за едуцирање студената на факултетима, велеучилиштима и
свеучилиштима, него има и своју практичну вриједност. Дјело је
оригинално не само по концепцији и композицији већ и по презентирању мишљења других аутора и релевантних прописа на тему
злостављања на раду. У Босни и Херцеговини нема цјеловитог дјела на речену тему. У окружењу има аутора који о томе пишу. Сва
та дјела имају своју вриједност. Рецензирано дјело је цјеловито и
прегледно од појмова и правног аспекта приступа злостављања на
раду (дефиниције, облици злостављања, упоредна рјешења, нормативна рјешења), па све до утјецаја злостављања на раду на личност злостављенога и његову радну и животну околину, односно
до приједлога механизама забране и борбе против злостављања на
раду. (...).“
Такође, проф. др Мијал Стојановић, (Правни факултет Универзитета у Приштини), поред осталог, рекао је, да ауторка „(...)
разматра злостављање на раду (мобинг) као учесталу у радном
односу, са којом се у свету суочава све више запослених. Аутор
ову појаву, која постаје све већи друштвени проблем, разматра комплексно са аспекта међународног, регионалног, упоредноправног и
позитивног права у БиХ. Злостављање на раду (мобинг) као противправну појаву у радном односу и његове последице аутор разматра са теоријско-правног и позитивно-правног аспекта. Позитивноправни аспект обухвата уставноправни, радноправни, грађанскоправни и кривичноправни аспект. Такође, што је значајно, аутор
злостављање на раду (мобинг) разматра и са соцолошког, етичког и
психолошког аспекта. Полазећи од основне премисе сваког демократског друштва да је људско достојанство неприкосновено и да
су сви дужни да га поштују и штите, држава би морала да буде прва
у низу заштитника људског достојанства, у циљу остварења пуне
слободе и једнакости сваког појединца, укључујући и достојанство
радника на раду и у вези са радом уопште. Стога, један од основних циљева ове монографије јесте препознавање потребе, која има
интенцију да прерасте у императив доношења посебног закона,
којим би се омогућила адекватна заштита од мобинга и других
облика дискриминације и утврдила потупнија решења одређених
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питања, која досад нису уређена на одговарајући начин. Наведена
монографија је концепцијски и садржински квалитетно осмишљено дело. У њој је проблем злостављања на раду (мобинг) у целини
и квалитетно расправљан. Ауторка има јасну визију како држава
и друштво треба и могу ефикасно да се супротставе овом озбиљном друштвеном феномену који умањује квалитет радних односа и
битно утиче на њихову стабилност......“
Ауторка је овом монографијом подстакла и истраживање
феномена злостављање а посебно судске праксе која се односи на
злостављање на раду (мобинг). Књига је написана концизним, јасним стилом и у прихватљивом обиму. На овај начин обезбијеђено
је цјеловито, корисно и актуелно штиво из области радног права,
којим ће бити задовољене потребе и интереси бројних корисника
ове правне литературе.
Стога недвосмислено истичемо да рукопис заслужује позитивну оцјену, а аутор пуно признање.
Ово дјело, без сумње, омогућава да се на једном мјесту, са
обрађеном материјом упозна или на њу подсјети шира јавност, а
правничка струка добија едукативно, практично и корисно штиво,
за којим постоји велика потреба и интерес.
Књигу, ауторке мр Александре Вуковић, препоручујемо
правничкој, научној, стручној и широј јавности, као и укупној читалачкој публици.
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ЗАКОН О НОТАРИМА
С обзиром на то да је у току поступка оспорена одредба
Закона о нотарима усаглашена са Уставом, а Суд није оцијенио
да треба донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, одлучено је да се обустави поступак за
оцјењивање уставности члана 6. Тачка 1. Закона о нотарима.
Из образложења
Предраг Барош из Бањe Луке дао je Уставном суду Републике
Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 6. тачка 1. Закона о нотарима („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06). Давалац
иницијативе наводи да оспорена одредба није у сагласности са одредбама чл. 33. и 39. став 3. Устава Републике Српске као ни са
чланом 25. став 1. тачка ц) Међународног пакта о грађанским и политичким правима из 1966. године. Оспоравајући наведену одредбу Закона о нотарима, којом је прописано да полагању нотарског
испита може приступити лице које је најмање три године провело на раду као нотарски помоћник у смислу овог закона, давалац
иницијативе тврди да ће, након 13. октобра 2012. године, полагање
нотарског испита бити доступно само лицима са трогодишњим
стажом нотарског помоћника, као и да ће нотар имати пресудан
утицај на избор нотарског помоћника, иако конкурс формално расписује Министарство правде Републике Српске, а одлуку о избору
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доноси Нотарска комора. Уз то, по мишљењу даваоца иницијативе,
оспорена одредба води арбитрарности и злоупотреби дискреционих овлашћења нотара и као таква представља дискриминацију те
ограничава приступ нотарској служби као јавној служби.
Чланом 6. Закона о нотарима („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06) прописани су услови за
приступање полагању нотарског испита. Оспореном тачком 1. овог
члана прописано је да полагању нотарског испита може приступити лице које је најмање три године провело на раду као нотарски
помоћник у смислу овог закона, а тачком 2. да за вријеме прелазног периода од осам година након ступања на снагу овог закона
полагању нотарског испита може приступити и лице које је након
положеног правосудног испитa, у смислу члана 20. тачка 4. овог
закона, радило најмање пет година на пословима струке.
У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе Закона
о нотарима Суд је утврдио да Закон о измјенама и допуни Закона о
нотарима („Службени гласник Републике Српске“ број 20/10), одредбом члана 1. прописује да се у Закону о нотарима („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06 и
37/07) мијења члан 6. тако да гласи: „ полагању нотарског испита
може приступити лице које је након положеног правосудног испита, у смислу члана 20. тачка 4. Закона о нотарима, радило најмање
пет година на пословима струке“.
С обзиром на то да је у току поступка оспорена одредба Закона о нотарима усаглашена са Уставом, а Суд није оцијенио да
треба донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице
неуставности, одлучено је да се обустави поступак за оцјењивање
уставности члана 6. Тачка 1. Закона о нотарима.
(Рјешење број: У- 43/09 од 31. јануара 2011. године)
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ЗАКОН О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ –
ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ
Суд је утврдио да је Законодавни одбор Народне скупштине у конкретном случају прекорачио своја овлашћења из члана
133. Закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку, будући да је поменутим измјенама измијенио закон, те да је
на тај начин дошло до повреде начела из члана 70. став 1. тачка 2. Устава, према којем је у искључивој надлежности Народне
скупштине да доноси законе.
Из образложења
Војислав Димитријевић из Бање Луке дао је Уставном суду
Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности чл. 137. до 467. Закона о кривичном поступку –
пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број
100/09). Оспоравајући уставност одредаба пречишћеног текста
Закона о кривичном поступку, давалац иницијативе наводи да
су, прије свега, измијење нумеричке ознаке у односу на основни
текст Закон о кривичном поступку („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07, 68/07, 119/08, 55/09, 80/09,
88/09 и 92/09), те као примјер наводи члан 136а. основног текста
који по својој садржини одговара одредби члана 137. пречишћеног
текста и члан 285. основног текста који по својој садржини одговара одредби члана 293. пречишћеног текста. Поред тога, према
наводима давоца иницијативе, измијењен је и садржај појединих
законских одредби и то у случајевима када се једном законском одредбом упућује на другу одредбу истог закона. Као примјер овакве
измјене давалац иницијативе наводи одредбу члана 429. стр 3. основног закона у којој се упућује на одредбе члана 425. став 1. тач.
a) и б), која одредба је у пречишћеном тексту означена са бројем
446, а упућује на одредбе члана 442. став 1. тач. а) и б) и члан 215.
На овај начин је, по мишљењу даваоца иницијативе, Законодавни
227

Српска правна мисао

одбор Народне скупштине Републике Српске, прекршио члан 70.
став 1. тачка 2. Устава, који утврђује искључиву надлежност Народне скупштине за доношење закона. Уз то, по мишљењу даваоца
иницијативе, оспорени Закон о кривичном поступку – пречишћени
текст није донесен на основу приједлога овлашћеног предлагача,
већ је то учињено по службеној дужности, што је у супротности
са одредбом члана 76. Устава, која је замијењена Амандманом
XXXVII на Устав, који не познаје могућност доношења закона по
властитој иницијативи. Поред тога, према наводима даваоца иницијативе, оспорене одредбе пречишћеног текста Закона о кривичном поступку, као ни закон у цјелини, не стављају ван снаге основни текст овог закона, тако да је потпуно иста материја регулисана
са два важећа закона, која се разликују прије свега по нумеричким
ознакама, али и по садржају. С обзиром на то, да се не зна који од
прописа треба примјењивати, по мишљењу даваоца иницијативе,
повријеђена је одредба члана 5. алинеја 5. Устава, која прописује да
се уставно уређење Републике Српске темељи на владавини права. Имајући у виду да је оспореним одредбама пречишћеног текста мијењан основни текст закона, то исти сагласно одредби члана
80. Устава, која је замијењена тачком 2. Амандмана XL на Устав,
по мишљењу даваоца иницијативе, морао бити проглашен указом
предсједника Републике, а што у конкретном случају није учињено. Предлаже да Суд утврди да оспорене одредбе Закона о кривичном поступку – пречишћени текст нису у сагласности са Уставом.
Осим наведеног, давалац иницијативе предлаже да Уставни суд, на
основу члана 115. став 1. тачка 1. Устава, допуњеног Амандманом
XLII на Устав Републике Српске, о уоченим појавама неуставности
у начину израде пречишћеног текста обавијести Народну скупштину Републике Српске.
У поступку оцјењивања уставности оспорених одредби пречишћеног текста Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 100/09), Суд је имао у виду одредбу
члана 5. Устава Републике Српске, којом је утврђено да се уставно
уређење Републике Српске темељи, поред осталог, на владавини
права. Поред тога, Суд је имао у виду одредбу члана 69. став 2.
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Устава, која је допуњена тачком 1. Амандмана LXXVI на Устав
Републике Српске, према којој законодавну власт у Републици
Српској врше Народна скупштина и Вијеће народа, те одредбу
чланa 70. став 2. Устава, према којој Народна скупштина доноси
законе, друге прописе и опште акте. Такође, Суд је имао у виду
да је чланом 76. Устава, који је замијењен Амандманом XXXVIII
на Устав Републике Српске, утврђено да право предлагања закона,
других прописа и општих аката имају предсједник Републике, Влада, сваки народни посланик или најмање 3.000 бирача, као и тачку
4. став 1. члана 80. Устава, која је замијењена тачком 2. Амандмана
XL, а којом је, поред осталог, утврђено да предсједник Републике
указом проглашава закон у року од седам дана од дана његовог
усвајања у Народној скупштини.
Поред наведених уставних одредби, Суд је имао у виду члан
133. Закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку
(„Службени гласник Републике Српске“ број 119/08), којим се овлашћује Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске
да утврди пречишћени текст Закона о кривичном поступку.
Полазећи од садржине наведених одредаба Устава Суд је утврдио да су Народна скупштина и Вијеће народа носиоци законодавне власти у Републици Српској, те да је закон нормативни акт
који се доноси на начин и у поступку који је утврђен Уставом. Суд
је, осим наведеног, утврдио да пречишћени текст закона утврђује
законодавни одбор, као радно тијело законодавног органа, и то
на основу овлашћења датог у самом пропису чији се пречишћени
текст утврђује. При томе, по оцјени Суда, пречишћени текст закона
не смије задирати у систематику законског текста, нити у бројчане ознаке законских одредби, које су саставни дио текста закона.
Наиме, законске одредбе у пречишћеном тексту треба систематизовати по редослиједу који је одредио законодавац, при чему није
дозвољено мијењати бројчане ознаке законских одредби одређене
у основном тексту закона, односно у његовим измјенама и допунама, а испод сваког члана или става који је накнадно измијењен
или допуњен треба означити број „Службеног глaсника Републике
Српске“ у којима је измјена објављена и датум ступања на снагу.
229

Српска правна мисао

Исто тако, уколико је измјенама или допунама закона поједина одредба брисана, у пречишћеном тексту мора бити наведена бројчана
ознака члана или става која је брисана, уз истовремено навођење
броја „Службеног гласника Републике Српске“ у којима је брисање
извршено, те навођење датума ступања на снагу извршене измјене. С обзиром на наведено Суд је оцијенио да пречишћени текст
закона мора служити као вјеродостојан извор података о одредбама садржаним у основном тексту одређеног закона, као и његовим
каснијим измјенама и допунама, јер само у том случају испуњава
своју сврху и може представљати акт који се може ваљано користити.
У вези са наводима даваоца иницијативе да је оспореним одредбама пречишћеног текста Закона о кривичном поступку извршена измјена основног текста овог закона, Суд је извршио увид
у Закон о кривичном поступку („Службени гласник Републике
Српске“ број 50/03), те измјене и допуне овог закона објављене у
„Службеном гласнику Републике Српске“ бр. 111/04, 115/04, 29/07,
68/07, 119/08, 55/09, 80/09, 88/09 и 92/09 и утврдио да је Законодавни одбор Народне скупштине Републике Српске, у пречишћеном
тексту Закона о кривичном поступку измијенио бројчане ознаке
чланова Закона тако што је испустио све оне које су садржавале
словне допунске ознаке чланова и замијенио их бројчаним ознакама. Тако, примјера ради, члан 136а), који је чланом 34. Закона
о изменама и допунама Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 119/08) додат послије члана
136. Закона о кривичном поступку („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07 и 68/07) одговара по својој
садржини оспореној одредби члана 137. пречишћеног текста закона. Посљедично, послије оваквих измјена настале су измјене и у
свим даљњим одредбама, тако да је задња законска одредба пречишћеног текста добила број 467, док је у основном тексту Закона
то био број 450. Осим наведених измјена у бројчаним ознакама,
Суд је утврдио да је дошло и до измјена и у самом садржају законског текста чланова који упућују на друге чланове овог закона на
начин да је измијењена бројчана ознака члана на који се упућује.
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Тако је, на примјер, измијењен текст одредбе члана 429. основног
закона која гласи: „Накнада штете не припада лицу које је својим
недопуштеним поступцима проузроковало лишење слободе. У
случајевима из става 1. овог члана искључено је право на накнаду
штете иако су постојале околности из члана 425. став 1. тач. а) и б)
или ако је поступак обустављен на основу члана 207. овог закона“.
Одредба члана 446. став 3. пречишћеног текста закона, која би по
својој садржини требало да одговара наведеној одредби члана 429.
основног текста Закона гласи: “Накнада штете не припада лицу
које је својим недопуштеним поступцима проузроковало лишење
слободе. У случајевима из тачке 1. става 1. овог члана искључено
је право на накнаду штете иако су постојале околности из члана
442. став 1. тач. а) и б) или ако је поступак обустављен на основу
члана 215. овог члана“. Сагласно изложеном, Суд је утврдио да је
измјенама бројчаних ознака чланова закона као и бројчаних ознака
чланова на које се упућује у појединим законским одредбама измијењен основни закон.
Суд је утврдио да је Законодавни одбор Народне скупштине
у конкретном случају прекорачио своја овлашћења из члана 133.
Закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку, будући да је поменутим измјенама измијенио закон, те да је на тај
начин дошло до повреде начела из члана 70. став 1. тачка 2. Устава,
према којем је у искључивој надлежности Народне скупштине да
доноси законе.
(Одлука број: У-16/10 од 15. новембра 2011. године)
ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ
Суд је оцијенио да је оспореном законском одредбом доведено у питање и једно од темељних уставних начела на којем
почива уставно уређење Републике, а то је начело социјалне
правде утврђено чланом 5. став 1. алинеја 3. Устава Републике
Српске. Начело социјалне правде представља једну од највиших
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вриједности демократског друштва, а оспореним нормирањем
се неминовно омогућава стварање разлика унутар категорија
лица која стичу право на старосну пензију, што није у складу са
Уставом Републике Српске.
Из образложења
Оспореним чланом 199. Закона о пензијском и инвалидском
осигурању (‘’Службени гласник Републике Српске’’ бр. 32/00 и
34/00) прописано је да Влада Републике може, изузетно од члана
46. и 48. овог закона, лицу које има посебне заслуге за друштвени,
политички, привредни и културни развој Републике, као и одбрану
Републике, признати право на старосну пензију без обзира да ли
испуњава услове за стицање права по овом закону или одредити
већи износ пензије од износа који би припадао по одредбама овог
закона (став 1). Ово право признато је и члановима уже породице
умрлог лица из става 1. овог члана (став 2. и 3). Ставом 4. и 5. истог
члана прописано је да наведена пензија не може износити више од
троструког износа просјечне плате остварене у Републици у мјесецу који претходи мјесецу за који се исплаћује пензија, и да се
усклађује сагласно члану 133. овог закона.
У поступку оцјењивања уставности оспорене одредбе Закона
о пензијском и инвалидском осигурању Суд је имао у виду да је
тачком 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске утврђено да Република, између осталог, уређује и обезбјеђује социјално
осигурање и друге облике социјалне заштите, из чега произлази и
надлежност за уређење пензијског и инвалидског осигурања, као
посебног дијела социјалног осигурања. Суд је, такође, имао у виду
и да је чланом 43. став 1. Устава Републике Српске утврђено да
се право запослених и чланова њихових породица на социјалну
сигурност и социјално осигурање уређује законом и колективним
уговором. Треба истаћи да Устав овим или другим одредбама не гарантује обим права по основу социјалног осигурања, што значи ни
обим права на пензију, и да остваривање ових права зависи, прије
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свега, од материјалних могућности друштва и висине средстава
која се намјенски издвајају у ову сврху.
Сагласно наведеним уставним одредбама, Законом о пензијском и инвалидском осигурању установљено је пензијско и инвалидско осигурање грађана и уређена права и обавезе по овом
основу. Чланом 4. овог Закона је прописано да средства за пензијско и инвалидско осигурање обезбјеђују, у складу са законом,
осигурана лица, послодавци и Република Српска. Круг лица која су
обавезно осигурана на пензијско и инвалидско осигурање одређен
је чланом 11. у вези са чланом 12. Закона, док су чл. 46. и 48. (чл.
75. и 77. пречишћеног текста) овог закона утврђени услови за стицање права на старосну пензију, и пензијски основ за одређивање
старосне и инвалидске пензије (изузетак је дозвољен оспореним
чланом 199, односно чланом 246. пречишћеног текста).
Имајући у виду напријед наведене уставне и законске одредбе Суд је оцијенио да је оспореном одредбом Закона о пензијском
и инвалидском осигурању, којом је Влада Републике овлашћена да
може изузетно лицу које има посебне заслуге за друштвени, политички, привредни и културни развој Републике, те одбрану Републике, као и члановима његове породице признати право на старосну пензију без обзира да ли испуњава услове за стицање права
на пензију по овом закону или му одредити већи износ од износа
који би му припадао по одредбама овог закона, доносилац Закона
повриједио уставни принцип подјеле власти из члана 69. Устава
Републике Српске, према којем уставотворну и законодавну власт
остварује Народна скупштина а извршну власт врши Влада, јер је
тачком 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске и чланом
43. Устава утврђено да Република уређује и обезбјеђује ову правну материју. Сагласно томе, Народна скупштина, као законодавни
орган, није могла своје овлашћење утврђено Уставом пренијети на
Владу, која као извршни орган за то није надлежна.
Поред повреде начела подјеле власти из члана 69. Устава
Републике Српске, Суд је оцијенио да је оспореним нормирањем
дошло и до повреде начела равноправности грађана из члана 10.
Устава, с обзиром на то да је доносилац Закона оспореном одред233
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бом овластио Владу да без законом утврђених мјерила и критерија
издвоји одређена лица и додијели им привилегован положај у односу на све остале грађане којима су према одредбама овог закона
прописани услови за стицање права на старосну пензију. Оспореном одредбом законодавац је омогућио да се на поједина лица не
односе услови који се односе на све остале грађане у истој правној
ситуацији, што је противно Уставу Републике Српске.
Суд је оцијенио да је оспореном законском одредбом доведено у питање и једно од темељних уставних начела на којем почива уставно уређење Републике, а то је начело социјалне правде
утврђено чланом 5. став 1. алинеја 3. Устава Републике Српске.
Начело социјалне правде представља једну од највиших вриједности демократског друштва, а оспореним нормирањем се неминовно омогућава стварање разлика унутар категорија лица која стичу
право на старосну пензију, што није у складу са Уставом Републике
Српске.
(Одлука број: У-64/02 од 31. јануара 2011. године)
ПРАВИЛНИК О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Суд је оцијенио да оспорена одредба члана 6. Правилника
о додјели студентских стипендија није у несагласности са одредбама члана 38. Устава Републике Српске, према којој свако
има право на школовање под једнаким условима и да је сваком
под једнаким условима доступно високошколско образовање са
одредбом члана 10. став 1. б) Закона о студентском стандарду,
према којој студенти имају право на студентску стипендију,
као ни са осталим наведеним уставним и законским одредбама.
Имајући у виду наведено, као и то да је министар просвјете и
културе, на основу наведених законских одредаба и у оквиру датог уставног овлашћења, оспореном одредбом члана 6. Правилника о додјели студентских стипендија прописао услове, критеријуме и обим у којем се остварује једно од права студентског
стандарда – право на студентску стипендију, по оцјени Суда,
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неспорно је да овом одредбом није угрожено право на образовање
из члана 2 Протокола бр. 1 Европске конвенције о људским правима, којом се гарантује да нико не може бити лишен права
на образовање и да ће држава у вршењу свих својих функција
у области образовања и наставе поштовати право родитеља
да обезбиједе образовање и наставу који су у складу њиховим
вјерским и филозофским увјерењима, као ни истовјетно право
гарантовано чланом 26. Опште декларације о правима човјека
и чланом 13. Међународног пакта о економским, социјалним и
културним правима.
Из образложења
Правилник о додјели студентских стипендија („Службени
гласник Републике Српске“ број 101/10) министар просвјете и културе у Влади Републике Српске донио је на основу члана 16. став
8. Закона о студентском стандарду („Службени гласник Републике
Српске“ број 34/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр 118/08, 11/09, 74/10
и 86/10).
У поступку оцјењивања уставности и законитости оспореног члана 6. Правилника о додјели студентских стипендија Суд је
имао у виду члан 38. Устава Републике Српске, којим је утврђено
да свако има право на школовање под једнаким условима (став 1)
и да је сваком под једнаким условима доступно средњошколско и
високошколско образовање (став 3), као и одредбу члана 68. став
1. тачка 12. Устава, којом је утврђено да Република Српска, између
осталог, уређује и обезбјеђује систем у области образовања.
Такође, Суд је утврдио да је Законом о студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“ број 34/08) прописано
да: студентски стандард је дјелатност од општег интереса којом
се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања... (члан 1); студенти имају право на студентску стипендију
(члан 10. став1, б)); права из овог закона остварују лица која имају
статус студента у Републици и која су држављани Босне и Хер235
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цеговине, а та права могу остварити и држављани других држава
са којима Република, односно Босна и Херцеговина има потписан
споразум из области студентског стандарда и то у обиму и садржају предвиђеним тим споразумом (члан 12); право на студентску
стипендију имају редовни студенти који су први пут уписани у
одговарајућу годину студија (став 1) студент има право само на
једну стипендију из јавних извора финансирања (став 3) министар просвјете и културе доноси правилник о додјели студентских
стипендија (став 8) ради остваривања права из става 1. овог члана
обезбјеђују се средства из буџета Републике (члан 16) и, ступањем
на снагу овог закона престају да важе одредбе Закона о ученичком
и студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“
број 18/94) које се односе на уређивање студентског стандарда
(члан 30).
Законом о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10), чланом 3. став 1. з), између осталог,
прописано је: да се високо образовање заснива на равноправности
високошколских установа, без обзира на облик својине; чланом 5.
став (1) – да приступ високом образовању имају сва лица која су
завршила четворогодишњу средњу школу у Републици и Босни
и Херцеговини, као и ученици који су завршили средњу школу у
иностранству, и став (5) – да приступ високом образовању не може
бити ограничен директно или индиректно на основу пола, расе,
сексуалне оријентације, физичког или другог недостатка, брачног
стања, боје коже, језика, вјероисповијести, политичког или другог
мишљења, националног, етничког или социјалног поријекла, везе
са неком националном заједницом, имовине, рођења, броја година или неког другог статуса; чланом 113. б) – да је Влада надлежна да обезбјеђује средства јавним високошколским установама за
финансирање сва три циклуса наставе ..., и чланом 135. став (1)
– да се средства за обављање дјелатности високог образовања јавним високошколским установама обезбјеђују из сљедећих извора: а) буџета Републике, б) властитих прихода, в) буџета јединица
локалне самоуправе, г) донација и д) других извора став (2) – да
средства за обављање дјелатности високог образовања приватним
236

Проф. др Миле Дмичић
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

високошколским установама обезбјеђује оснивач из сљедећих извора: а) властитих прихода, б) донација и в) других извора те став
(3) – да новчана средства из ст. (1) и (2) овог члана припадају високошколској установи и организационој јединици која их је остварила и користе се у складу са законом, статутом и усвојеним финансијским планом.
Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10) прописано је да Министарство просвјете и културе обавља управне и друге стручне послове који се односе на (између осталог) стипендирање студената
у Републици и иностранству (члан 19) и да министар представаља
министарство, доноси прописе и рјешења у управним и другим
појединачним стварима ......(члан 82. став 2).
Суд је оцијенио да оспорена одредба члана 6. Правилника о
додјели студентских стипендија није у несагласности са одредбама
члана 38. Устава Републике Српске, према којој свако има право
на школовање под једнаким условима и да је сваком под једнаким
условима доступно високошколско образовање са одредбом члана
10. став 1. б) Закона о студентском стандарду, према којој студенти
имају право на студентску стипендију, као ни са осталим наведеним уставним и законским одредбама. Наиме, оспорена одредба
Правилника, по оцјени Суда, израз је политике високошколског
образовања у Републици Српској која се, поред осталог, остварује
и одређивањем категорија студената за додјелу студентских стипендија. Одређивање круга лица у области студентског стандарда
који студирају на приватним високошколским установама, односно високошколским установама које се не финансирају из буџета Републике, којима се додјељују студентске стипендије само у
категорији успјешних студената првог циклуса студија, и то до
10% од укупног финансијског износа планираног за стипендије у
наведеној категорији, по оцјени Суда, није супротно релевантним
одредбама Устава, Закона о студентском стандарду, као ни Закона о високом образовању, јер ниједном од тих одредаба се ниједном студенту не гарантује у ком обиму може користити ово право.
Очигледно је да је прописивање различитих категорија студената,
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критеријума и обима права на студентску стипендију ствар цјелисходности доносиоца акта, коју Уставни суд, према члану 115. Устава, није надлежан да оцјењује. Наиме, оспореном одредбом Правилника се, сагласно одредбама наведених закона, само ближе одређује круг корисника овог вида студентског стандарда, због чега,
по оцјени Суда, не стоје тврдње даваоца иницијативе да се овом
одредбом онемогућавају студенти и њихови родитељи у остваривању основног права на образовање, односно слободи избора образовања. Поред тога, Суд је оцијенио да, имајући у виду наведене
законске одредабе којима је утврђена обавеза буџетског финансирања само јавних високошколских установа, прописивање права
на студентску стипендију и студентима високошколских установа
које се не финансирају из буџета Републике, као у оспореној одредби, може да буде само допринос, а не сметња у остваривању права
студената на слободан избор образовања и њихово опредјељење на
којој високошколској установи ће студирати. Управо због тога су,
по оцјени Суда, неосновани наводи из иницијативе да су на основу
оспорене одредбе Правилника студенти високошколских установа
које се не финансирају из буџета ограничени у приступу високом
образовању, јер је очигледно да су они то право остварили уписом
на високошколску установу и то под истим, законом прописаним
условима, да имају завршену четворогодишњу средњу школу у Републици и Босни и Херцеговини, односно завршену средњу школу
у иностранству, те без ограничења по основу, пола, расе,... Имајући
у виду наведено, као и то да је министар просвјете и културе, на
основу наведених законских одредаба и у оквиру датог уставног
овлашћења, оспореном одредбом члана 6. Правилника о додјели
студентских стипендија прописао услове, критеријуме и обим у
којем се остварује једно од права студентског стандарда – право
на студентску стипендију, по оцјени Суда, неспорно је да овом одредбом није угрожено право на образовање из члана 2 Протокола
бр. 1 Европске конвенције о људским правима, којом се гарантује
да нико не може бити лишен права на образовање и да ће држава у
вршењу свих својих функција у области образовања и наставе поштовати право родитеља да обезбиједе образовање и наставу који
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су у складу са њиховим вјерским и филозофским увјерењима, као
ни истовјетно право гарантовано чланом 26. Опште декларације о
правима човјека и чланом 13. Међународног пакта о економским,
социјалним и културним правима.
(Рјешење број: У-70/10 од 18. марта 2011. године)
ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
ПЕНЗИОНЕРА КОЈИ ЈЕ ЗАСНОВАО РАДНИ ОДНОС,
А ИСТОВРЕМЕНО ЗАДРЖАО ПЕНЗИЈУ
Како давалац иницијативе у остављеном року није отклонио наведене недостатке, Суд је, на основу члана 38. став 1.
тачка 3. Закона о Уставном суду Републике Српске – пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број 54/05),
одлучио да не прихвати дату иницијативу
Из образложења
Лука Видовић из Бијељине дао је Уставном суду Републике
Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности обавезе плаћања доприноса пензионера који је засновао радни однос, а истовремено задржао пензију. У поднеску се констатује да има много пезионера, како се наводи, доброг здравственог
стања и који имају вољу и интерес да обављају одређени посао,
односно заснују радни однос, што је вишеструка корист за послодавца и за Републику, те да тиме нико није угрожен. По мишљењу
даваоца иницијативе, пензионер који је засновао радни однос и доприноси повећању друштвеног производа Републике „кажњен“ је
утврђеном обавезом плаћања доприноса, док је вриједност свих
доприноса које је тај пензионер плаћао до момента пензионисања
девалвирала. Стога, давалац иницијативе тражи од Уставног Суда
Републике Српске мишљење о уставности плаћања доприноса
пензионера који је у складу са Законом засновао радни однос, а
истовремено задржао пуну пензију.
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Како давалац иницијативе у остављеном року није отклонио
наведене недостатке, Суд је, на основу члана 38. став 1. тачка 3.
Закона о Уставном суду Републике Српске – пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“ број 54/05), одлучио да не
прихвати дату иницијативу.
(Рјешење број: У-61/09 од 14. априла 2011. године )
ЗАКОН О РАДУ
По оцјени Суда, законодавац је овлашћен да својим прописом уређује, поред осталог, и услове и начин отказа уговора о
раду изабраном представнику радника у савјету радника или у
органима синдиката мимо режима прописаног за остале раднике. Наиме, прописивање посебних случајева престанка радног
односа у смислу члана 118. Закона о раду („Службени гласник
Републике Српске“ број 38/00) и члана 17. Закона о измјенама и
допунама Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“
број 47/02) ствар је законодавне политике која излази из оквира надлежности Уставног суда одређеној чланом 115. Устава
Републике Српске. Овај вид заштите наведених представника,
утврђен оспореним законским одредбама, по оцјени Суда, не доводи у питање уставни принцип правне једнакости из члана 10.
Устава с обзиром на то да се односи једнако на сва лица која се
налазе у истој правној ситуацији обухваћеној тим одредбама.
Утврђивање категорије лица којима послодавац може отказати уговор о раду за вријеме обављања њихове функције и једну
годину након истека функције само уз претходну сагласност
министра надлежног за послове рада, ствар је законодавне политике и уређивања одређених односа и у границама је уставног
овлашћења законодавца садржаних у одредбама члана 39. ст. 1,
3. и 4. и члана 10. Устава Републике Српске. Суд je оцијениo да
ни остала питања цјелисходности и оправданости оспорених
рјешења Закона о раду и могућности да се она измијене од стра240
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не законодавца, посебно са аспекта услова именовања у органе
синдиката, нису у његовој надлежности утврђеној чланом 115.
Устава Републике Српске.
Из образложења
„Унаметал“ АД из Новог Града приједлогом је покренуло поступак за оцјењивање уставности члана 131. Закона о раду – пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07).
У приједлогу су наведени разлози због којих предлагач сматра да
оспорена одредба није у сагласности са члановима 5. и 10. Устава
Републике Српске. Наиме, у приједлогу је наведено да се овом одредбом крше начела једнакости и забране дискриминације и да у
систему радних односа у тржишној привреди није дозвољено мијешање у сферу слободе уговарања, једнакости и недискриминације,
како то чини оспорени члан 131. Закона о раду – пречишћени текст.
Суд је, прије свега, утврдио да су, у конкретном случају,
оспорене одредбе члана 118. Закона о раду („Службени гласник
Републике Српске“ број 38/00) и члана 17. Закона о измјенама и
допунама Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“
број 47/02), које одговарају члану 131. Закона о раду – пречишћени
текст („Службени гласник Републике Српске“ број 55/07). У поступку оцјењивања уставности ових одредаба Суд је имао у виду
одредбе тачке 12. Амандмана XXXII на Устав којим је утврђено
да Република, између осталог, уређује и обезбјеђује радне односе,
запошљавање, социјално осигурање и друге облике социјалне заштите, као и члана 39. ст. 1, 3. и 4. Устава према којем свако има
право на рад и слободу рада, слободан је у избору занимања и запослења и под једнаким условима му је доступно радно мјесто и
функција, те да запосленима може престати радни однос противно
њиховој вољи на начин и под условима који су утврђени законом и
колективним уговором. Такође, Суд je имаo у виду и начело из члана 10. Устава којим је одређено да су грађани равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки пред законом и уживају исту
правну заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припад241
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ност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање,
имовно стање, политичко и друго увјерење, друштвени положај
или друго лично својство.
По оцјени Суда, законодавац је овлашћен да својим прописом уређује, поред осталог, и услове и начин отказа уговора о раду
изабраном представнику радника у савјету радника или у органима синдиката мимо режима прописаног за остале раднике. Наиме, прописивање посебних случајева престанка радног односа у
смислу члана 118. Закона о раду („Службени гласник Републике
Српске“ број 38/00) и члана 17. Закона о измјенама и допунама
Закона о раду („Службени гласник Републике Српске“ број 47/02)
ствар је законодавне политике која излази из оквира надлежности
Уставног суда одређеној чланом 115. Устава Републике Српске.
Овај вид заштите наведених представника, утврђен оспореним законским одредбама, по оцјени Суда, не доводи у питање уставни
принцип правне једнакости из члана 10. Устава с обзиром на то да
се односи једнако на сва лица која се налазе у истој правној ситуацији обухваћеној тим одредбама. Утврђивање категорије лица којима послодавац може отказати уговор о раду за вријеме обављања
њихове функције и једну годину након истека функције само уз
претходну сагласност министра надлежног за послове рада, ствар
је законодавне политике и уређивања одређених односа и у границама је уставног овлашћења законодавца садржаних у одредбама
члана 39. ст. 1, 3. и 4. и члана 10. Устава Републике Српске.
Суд je оцијениo да ни остала питања цјелисходности и оправданости оспорених рјешења Закона о раду и могућности да се она
измијене од стране законодавца, посебно са аспекта услова именовања у органе синдиката, нису у његовој надлежности утврђеној
чланом 115. Устава Републике Српске.
(Одлука број: У-64/09 од 18. маја 2011. године)
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ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА
УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Из образложења
Синдикат управе Републике Српске и Синдикат правосуђа
Републике Српске из Бањалуке приједлогом су пред Уставним судом Републике Српске покренули поступак за оцјењивање уставности члана 5. став 3. Закона о платама запослених у органима
управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 118/07) и Закона о измјенама Закона о платама запослених у
органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 116/09). У приједлогу је наведено да су оспореним
чланом 5. став 3. Закона о платама повријеђена права из члана 39.
став 5. Устава Републике Српске, те права на колективно преговарање и социјални дијалог, гарантована члановима 10. и 41. Устава Републике Српске. Наиме, предлагачи сматрају да је оваквом
законском одредбом омогућено да послодавци једнострано регулишу питање зарада на основу рада, а Законом о платама, по њиховом мишљењу, прописан је мањи обим права него чланом 65.
Закона о раду – пречишћени текст („Службени гласник Републике
Српске“ број 55/07).
У органима управе Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 118/07) прописано је да су накнаде за топли оброк, зимницу, огрев и регрес урачунате у износ основне плате
из става (2) овог члана и не могу се посебно исказивати.
Оспореним Законом о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 116/09) прописани су проценти за које се, за
период од 1. јануара до 31. децембра 2010. године, умањују утврђени платни коефицијенти за обрачун плата запослених у органима
државне управе, зависно од одређеног радног мјеста, платне групе
и платне подгрупе.
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У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 5. став
3. Закона о платама запослених у органима управе Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/07) и Закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број
116/09), Суд је имао у виду да Устав Републике Српске утврђује: да
су грађани Републике равноправни у слободама, правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну заштиту
без обзира на расу, пол, језик, националну припадност, вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање,
политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично
својство (члан 10); да свако на основу рада има право на зараду у
складу са законом и колективним уговором (члан 39. став 5); да
се слободе и права остварују, а дужности испуњавају на основу
Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом, као и да се законом може
прописати начин остваривања појединих права и слобода када је то
неопходно за њихово остваривање (члан 49. ст. 1. и 2); да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, и радне односе (Амандман XXXII тачка 12, којим је замијењен члан 68), као и да закони,
статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности
са Уставом, а прописи и други општи акти, са законом (члан 108).
Суд је утврдио да је законодавац у складу са наведеним уставним овлашћењима Законом о раду – пречишћени текст („Службени
гласник Републике Српске“ број 55/07), који се примјењује на све
запослене, изузев у случају када су права, обавезе и одговорности
запослених по основу рада у појединим областима уређена посебним законом, уредио општи режим радних односа, дакле и зарада
(плата), накнада и других примања запослених. С тим у вези Суд је
утврдио да је и Законом о платама запослених у органима управе
Републике Српске, као посебним законом, у складу са наведеним
уставним овлашћењем, другачије прописан начин утврђивања и
обрачуна зарада (плата) и накнада и других примања запослених у
органима управе Републике Српске у односу на Закон о раду. Наи244
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ме, у члану 90. став 1. и члану 94. став 1. Закона о раду прописано
је да радник остварује право на плату и накнаду плате у складу са
колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду.
Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да прописивање
као у оспореном члану 5. став 3. Закона о платама запослених у
органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/07) да су накнаде за топли оброк, зимницу,
огрев и регрес урачунате у износ основне плате и да се не могу
посебно исказивати – није у несагласности са наведеним уставним одређењем из члана 39. став 5, члана 49. ст. 1. и 2, Амандмана
XXXII тачка 12, којим је замијењен члан 68 и члана 108. став 1.
Устава Републике, јер законодавац има слободу да пропише на који
начин ће, поред осталих, бити уређено и конкретно питање, као и
слободу да то регулише једним или са више закона, на исти или
различит начин, што је, по оцјени Суда, ствар законодавне политике коју Уставни суд, сагласно одредби члана 115. Устава, није
надлежан да оцјењује. Поред тога, Суд је оцијенио да нема основа
тврдњи предлагача да се оспореним Законом о измјенама Закона
о платама запослених у органима управе Републике Српске врши
дискриминација радника у утврђивању висине плата у односу на
остале буџетске кориснике, јер се овај пропис односи једнако на
све запослене у органима управе који се налазе у истим правним
ситуацијама. Одређивање процената умањења одређених платних
коефицијената, по оцјени Суда, такође је ствар законодавне политике, којом се не доводе у питање уставом зајемчене слободе, па ни
слобода синдикалног организовања и дјеловања. Имајући у виду
уставно начело да прописи и други општи акти, дакле и колективни уговори, морају бити у сагласности са законом, као и то да Устав
не гарантује обим права по основу радних односа, Суд је оцијенио
да оспореним одредбама наведених закона нису повријеђени ни
уставни принципи социјалне правде и равноправности из чл. 5. и
10, као ни принцип синдикалног организовања и дјеловања из члана 41. Устава.
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ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА
У ПРВИХ ДЕВЕТ МЈЕСЕЦИ 2012. ГОДИНЕ (I)
doi: 10.7251/SPM1346247S
ДОПУСТИВОСТ
(према члану 16 Правила Уставног суда)
Члан 16 став 2
Prima facie
Разматрајући апелантицине наводе у погледу оцјене доказа
и правилности утврђеног чињеничног стања и правилне примјене
материјалног права Уставни суд запажа да је у конкретном случају
првостепени суд у својој пресуди описао процес појединачне оцјене доказа, њиховог довођења у међусобну везу и извођење закључка у погледу апелантицине кривице. Кантонални суд је нашао да је
оцјена доказа од првостепеног суда била правилна, те да није била
супротна релевантним одредбама Закона о кривичном поступку.
Стога је Кантонални суд закључио да је првостепени суд правилно и потпуно утврдио чињенично стање и на то стање правилно
примијенио материјално право. Уставни суд примјећује да је у
конкретном кривичном поступку проведен доказни поступак и да
је осуђујућа пресуда против апелантице заснована на свеукупној
анализи изведених доказа, уз образложења која, према мишљењу
Уставног суда, ни у једном дијелу не изгледају произвољно или
неприхватљиво сама по себи, нити доводе у сумњу закључке о апелантициној кривици, уз релевантну примјену материјалног и процесног права. Наиме, у оспореним пресудама су дати јасни и прецизни разлози за ставове којима је утврђена апелантицина кривица
које ни у једном дијелу не изгледа произвољно или неприхватљиво
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само по себи. На основу тако утврђеног чињеничног стања судови
су извели закључак да су се у радњама апелантице стекла сва битна обиљежја бића кривичног дјела за које јој је изречена условна
осуда. Надаље су судови за своје закључке дали образложења која
у цијелости задовољавају критерије и стандарде права на правично
суђење из члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских
права и основних слобода (у даљњем тексту: Европска конвенција).
(Одлука о допустивости, број АП 1528/09 од 13. јуна 2012.
године)
У конкретном случају суд је на основу опсежног доказног поступка, у склопу којег је саслушао свједоке, провео вјештачење са
вјештаком финансијске струке и вјештаком графологом, те извршио увид у обимну документацију која се налази у спису, утврдио
да је апелант на начин и у вријеме поближе описано у диспозитиву пресуде починио кривично дјело злоупотребе овлашћења у
привреди из члана 259 ст. 1 и 3 Кривичног закона Федерације БиХ
и кривично дјело пореске утаје из члана 272 став 2 у вези са ставом
1 Кривичног закона Федерације БиХ. За наведено утврђење, као
и за питање правне квалификације предметних кривичних дјела
суд је дао детаљно и јасно образложење које ни у једном дијелу не
изгледа произвољно или неприхватљиво само по себи, нити доводи у сумњу закључке о извршеном кривичном дјелу злоупотребе
овлашћења у привреди и кривичном дјелу пореске утаје.
(Одлука о допустивости, број АП 1854/09 од 26. јануара
2012. године)
У вези са апелантовим наводима о почињеним битним повредама одредаба кривичног поступка, да суд није с једнаком пажњом
оцијенио доказе који га терете и доказе који му иду у корист, Уставни суд примјећује да су судови приликом одлучивања о апелантовој кривици одлуку донијели на основу свих доказа проведених
на главном претресу. Даље, Уставни суд запажа да апелант и не
оспорава да су сви докази изведени на главном и јавном претресу,
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те да је имао прилику испитати све доказе оптужбе и оспорити их
лично и посредством браниоца. Због тога, Уставни суд сматра да су
апелантови наводи о повреди права на правично суђење на начин
како то апелант тврди очигледно (prima facie) неосновани.
(Одлука о допустивости број АП 91/09 од 26. јануара 2012.
године)
Апелант наводи да му је прекршено и право на одбрану из
члана 6 став 3 тачка ц) јер му је наметнут бранилац по службеној дужности и није му омогућено да се сам брани. С тим у вези,
Уставни суд примјећује да је апелант оптужен за кривично дјело за
које је могуће изрећи казну затвора од двије до десет година а што,
сходно одредбама закона, подразумијева обавезно постављање адвоката, односно стручног бранитеља из чега произлази да и није
постојала законска могућност да се апелант сам брани. Због наведеног Уставни суд наводе апеланта о кршењу права из члана 6. став
3. тачка ц) сматра очигледно (prima facie) неоснованим.
(Одлука о допустивости, број АП 1123/09 од 23. фебруара
2012. године)
Кантонални суд је цијенећи жалбене наводе како апеланта
тако и тужилаштва, те доводећи те наводе у контекст са утврђеним
чињеничним стањем предмета, довољно јасно и исцрпно образложио своју одлуку, примјењујући релевантне одредбе материјалног
и процесног права, у погледу потребе изрицања казне затвора апеланту (а не условне осуде) и мјере осигурања која се састојала у
обавезном лијечењу од зависности од опојних дрога у току трајања
издржавања казне затвора, а у контексту остваривања циљева генералне и специјалне превенције. Наведена образложења ни у чему
не изгледају произвољно и задовољавају стандарде члана 6 Европске конвенције. Уставни суд такође указује да апелант не нуди
било какве аргументе који би оправдали његову тврдњу да је на
било који начин дошло до кршења права на правично суђење, осим
што је незадовољан исходом конкретног поступка. Стога, имајући
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у виду ставове Европског суда за људска права и Уставног суда наведене у овој одлуци, Уставни суд сматра да апелант нема „оправдан захтјев“ који покреће питање права на правично суђење из
члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске
конвенције која би требало мериторно испитати.
(Одлука о допустивости, број АП 1091/09 од 23. фебруара
2012. године)
У вези са наводима апеланта о почињеним битним повредама
одредаба кривичног поступка, а које се односе на противрјечност
изреке првостепене пресуде саме са собом и са образложењем пресуде, Уставни суд запажа да су ови жалбени наводи били предмет
разматрања и пред Окружним судом, који је супротно тврдњама
жалбе оцијенио да је изрека првостепене пресуде разумљива и да
није противрјечна сама себи, а ни разлозима датим у образложењу
пресуде. Такође, Окружни суд је оцијенио да околност што је поред
навода у изреци првостепене пресуде наведено да је радња апеланта која му се ставља на терет у супротности и са одредбама члана
45 став 4 Закона о шумама, није довела до контрадикторности и
неразумљивости изреке првостепене пресуде и не представља повреду поступка која би могла уицати на законито и правилно доношење пресуде.
(Одлука о допустивости, број АП 2030/09 од 14. марта 2012.
године)
У вези са наводима апеланта о кршењу принципа in dubio
pro reo, Уставни суд запажа да апелант сматра да је у конкретном
случају дошло до повреде овог принципа, јер су судови све противрјечности и дилеме требали тумачити у апелантову корист, а не
супротно од тога. Уставни суд наглашава да је принцип in dubio pro
reo гарантован чланом 6 став 2 Европске конвенције. Према том
принципу, свако се сматра невиним док се његова кривица не докаже према закону. У том погледу, уколико постоји одређена сумња
да је одређена особа извршила кривично дјело које јој се ставља
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на терет, таква сумња треба ићи у корист оптуженом. Међутим,
према мишљењу Уставног суда, позивање на принцип in dubio pro
reo може бити доведено у питање уколико изостане цјеловита анализа свих проведених доказа у образложењу судске одлуке која
такву евентуалну сумњу отклања. У конкретном случају, Уставни
суд сматра да образложење и анализа свих проведених доказа не
оставља никакву сумњу у закључак суда о кривици апеланта. Стога, Уставни суд сматра да у конкретном случају није повријеђен
принцип in dubio pro reo из члана 6 став 2 Европске конвенције, па
је и у овом дијелу апелација очигледно (prima facie) неоснована.
(Одлука о допустивости, број АП 2301/09 од 18. априла 2012.
године)
У конкретном случају из образложења оспорене пресуде
Кантоналног суда произлази да је жалба изјављена благовремено,
тј. у законском року. Апелант не наводи и у том смислу не нуди
нити један доказ да је због сложености предмета било он или његов бранилац тражили од суда да се рок за жалбу продужи јер се
ради о сложеном случају. С обзиром на наведено, као и имајући у
виду документа предочена Уставном суду не може се закључити да
се у конкретном случају и радило о таквом предмету, односно да
рок од 15 дана није представљао адекватно вријеме за припремање
одбране. Надаље, из докумената предочених Уставном суду произлази да је апелантов бранилац била иста особа и у првостепеном и
у другостепеном поступку која је и припремила и написала жалбу,
дакле иста особа која је већ била упозната са оптужбом и доказима
на којим се она темељила. Из копије достављене жалбе произлази
да је сачињена на осам страница, те да су детаљно образложени
разлози који су се тицали битне повреде одредаба кривичног поступка и погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања.
(Одлука о допустивости, број АП 2817/09 од 18. априла
2012. године)
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У конкретном случају, Уставни суд сматра да су судови довољно јасно образложили своје одлуке, а таква образложења
Уставни суд не сматра произвољним. Уставни суд такође указује
да апелант, осим већ анализираних навода о неравноправности у
поступку и с тим у вези кршења права на одбрану, те приговора
пресумпције невиности, не нуди било какве друге аргументе који
би оправдали његову тврдњу да је на било који начин дошло до
кршења права на правично суђење, осим што је незадовољан исходом конкретног поступка. Стога, имајући у виду закључке Уставног суда у вези са наведеним тврдњама, те ставове Европског суда
и Уставног суда наведене у овој одлуци, Уставни суд сматра да апелант нема „оправдан захтјев“ који покреће питање права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана
6 Европске конвенције које би требало мериторно испитати. Због
тога, Уставни суд закључује да су ови наводи апеланата очигледно
(prima facie) неосновани.
(Одлука о допустивости, број АП 995/09 од 18. априла 2012.
године – кривично дјело убиства)
Уставни суд запажа да је апелантима продужен притвор због
постојања посебних притворских разлога из члана 132. став 1. тач.
б) и ц) Закона о кривичном поступку БиХ, али да апеланти изричито оспоравају само постојање посебног притворског разлога из
тачке б) који се односи на постојање нарочитих околности које
указују на то да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке. У вези с тим, Уставни суд запажа да је Суд БиХ
јасно образложио да је за постојање притворског разлога из члана
132. став 1. тачка б) Закона о кривичном поступку БиХ довољно да
из околности конкретног случаја произлази разумна и јасна сумња
да би до утицаја на свједоке могло доћи, односно да би осумњичени могли остварити корист од таквог утицаја, док конкретан утицај
није потребно доказивати.
(Одлука о допустивости број АП 3358/09 од 15. маја 2012.
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године)
Дакле, из наведеног јасно произлази да је апелантица имала стручну помоћ, односно браниоце које је сама одабрала, све до
задњег главног претреса и окончања првостепеног поступка, када
се, без принуде, одрекла права на одбрану адвоката и одлучила да
се брани сама. Уставни суд сматра да суд не може бити одговоран зато што апелантицини адвокати током поступка нису тражили провођење доказа саслушањем свједока, а из навода апелације,
осим наведеног, се и не види у чему се заправо огледа то погрешно
заступање од стране њених бранилаца. Уставни суд запажа да је
налаз и мишљење вјештака који је апелантица накнадно доставила
проведен у другом поступку, а да из образложења пресуда и одговора Општинског суда апелантица у предметном поступку није
тражила провођење доказа вјештачењем. Такође, Уставни суд запажа да наводи апелантице везани за поступање службеника Полицијске управе Травник нису поткријепљени било каквим доказима,
те да ове наводе апелантица није истицала у поступку пред редовним судовима због чега их не може с успјехом истицати први пут у
поступку пред Уставним судом. Имајући у виду наведено, Уставни
суд закључује да су сви наводи апелантице у вези са кршењем права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине
и члана 6. Европске конвенције очигледно (prima facie) неосновани.
(Одлука о допустивости, број АП 137/09 од 13. јуна 2012.
године)
У конкретном случају, Уставни суд сматра да су редовни судови довољно јасно образложили своје одлуке, а таква образложења
Уставни суд не сматра произвољним. Такође, супротно наводима
апеланта, Кантонални суд је дао довољно аргумената због чега је
жалбене наводе апеланта сматрао неоснованим, а одлучење првостепеног суда правилним. Надаље, Уставни суд не може закључити
да је у предметном поступку апелант на било који начин стављен
у неравноправан положај у односу на оптужбу. Цијело вријеме по253
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ступка апелант је имао могућност да своје аргументе супротстави
аргументима оптужбе. Према томе, Уставни суд указује на то да
апелант не нуди било какве аргументе који би оправдали његову
тврдњу да је на било који начин прекршено право на правично
суђење, осим што је незадовољан исходом конкретног поступка.
Стога, имајући у виду ставове Европског суда и Уставног суда наведене у овој одлуци, Уставни суд сматра да апелант нема „оправдан
захтјев“ који покреће питање права на правично суђење из члана
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, а које би требало мериторно испитати. Због тога, Уставни
суд закључује да су апелантови наводи о кршењу права на правично суђење очигледно (prima facie) неосновани.
(Одлука о допустивости, број АП 2578/09 од 13. јуна 2012.
године - кривично дјело – кривотворење службене исправе)
У конкретном случају Уставни суд примјећује да није изостала брижљива и савјесна оцјена проведених доказа како појединачно тако и у узајманој вези, те јасни и образложени разлози из
којих произлази којим од проведених доказа су утврђене чињенице одлучне за постојање кривичног дјела и апелантове кривице.
Уставни суд примјећује да је исказ оштећене, ком су судови поклонили вјеру, у цјелини цијењен у односу на њене исказе дате током
истраге, у вези са налазом и мишљења вјештака неуропсхијатра, те
у вези са на главном претресу приказним видео-записом о конретном догађају, а који је апелант сачинио својим мобилним телефоном. На темељу наведеног закључено је да је оштећена у свом исказу била досљедна и у истрази и на главном претресу, да је исказ
вјеродостојан, те је посебно указано да се подудара са приказаним
видео-снимком критичног догађаја иако оштећена овај снимак никад није видјела. С обзиром на наведено, те имајући у виду и исказе саслушаних свједока. којим је такође потврђен исказ оштећене,
те налаз и мишљење, као и исказ вјештака који је извршио вјештачење садржаја мобилног телефона и УСБ стика одузетих од апеланта, неоснована је и апелантова тврдња да су оспорене пресуде
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зановане само на исказу оштећене. Сходно наведеном, Уставни суд
закључује да су апелантови наводи о повреди права на правично
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1
Европске конвнеције очигледно (prima facie) неосновани.
(Одлука о допустивости, број АП 3427/09 од 13. јуна 2012.
године)
Суд БиХ је подсјетио и на одредбу члана 48 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима којом је прописано да ће министар правде у рјешењу којим се допушта изручење
странца навести одређене услове за изручење потраживаног, те да
ће, између осталих, таксативно навести услове из тог члана, односно да ће се према странцу поновити кривични поступак ако је
осуђен у одсуству. Након наведеног, Уставни суд запажа имајући
у виду околности конкретног случаја, у вези с релевантном праксом Европског суда за људска права и праксом Уставног суда у
сличним случајевима (види одлука о допустивости АП 1773/10
од 27. октобра 2010. године, доступна на web страници Уставног
суда www.ustavnisud.ba) да апелант није учинио вјероватним да
постоји реална опасност да уколико буде изручен Републици Турској буде изложен мучењу, нехуманом и понижавајућем третману
због стања у затворима у Републици Турској, па слиједи да апелант
нема „оправдан захтјев“ у односу на наводе апелације о кршењу
права забране мучења или нехуманог и понижавајућег поступка
или казне.
(Одлука о допустивости, број АП 1635/12 од 27. јуна 2012.
године)
У конкретном случају, Уставни суд сматра да је редовни суд
у оспореној одлуци у односу на радње апелантице довољно јасно
образложио одлуку како у погледу утврђеног чињеничног стања
тако и у погледу примјене материјалног права, те закључка да су
се у радњама апелантице стекла сва битна обиљежја кривичног
дјела злоупотребе положаја или овлаштења за које је оглашена
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кривим, а такво образложење Уставни суд не сматра произвољним.
При томе, Уставни суд запажа да је редовни суд навео одређене и
потпуне разлоге због чега налази да је апелантица наведено дјело
учинила са умишљајем. Редовни суд је образложио да је апелантица искористила своју дужност директора предузећа „Ловрес“ на
начин што је престала да обавља шпедитерску дјелатност у оквиру
те фирме и да обавља платни промет преко рачуна тог предузећа
иако га није одјавила из судског регистра и иако је имала обавезу
да Царинској управи изврши поврат износа од 3,145.700,00 КМ као
и да је то учинила како би прибавила имовинску корист предузећу
„Ловрес“ спречавањем умањења његове имовине, а онемогућивши
Царинској управи да оствари право на поврат средстава. Надаље,
Уставни суд не може закључити да је у предметном поступку апелантица на било који начин стављена у неравноправан положај у
односу на оптужбу. Цијело вријеме поступка апелантица је имала
могућност да своје аргументе супротстави аргументима оптужбе.
Према томе, Уставни суд, указује на то да апелантица не нуди било
какве аргументе који би оправдали њену тврдњу да је на било који
начин прекршено право на правично суђење, осим што је незадовољна исходом конкретног поступка. Стога, имајући у виду ставове Европског суда и Уставног суда наведене у овој одлуци, Уставни суд сматра да апелантица нема „оправдан захтјев“ који покреће
питање права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, а које би требало мериторно испитати. Због тога, Уставни суд закључује да су
апелантови наводи о кршењу права на правично суђење очигледно
(prima facie) неосновани.
(Одлука о допустивости, број АП 2445/09 од 27. јуна 2012.
године)
У конкретном случају, имајући у виду наведене принципе,
Уставни суд запажа да су судови, довољно јасно образложили своје
одлуке, а такво образложење Уставни суд не сматра произвољним.
Уставни суд такође указује да апелант не нуди било какве аргумен256
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те који би оправдали његову тврдњу да је на било који начин дошло
до кршења права на правично суђење, осим што је незадовољан
исходом конкретног поступка. Нарочито, Уставни суд указује да
апелантово тумачење института нужне одбране, облика виности
и његовог стања урачунљивости приликом извршења кривичног
дјела, те његово неслагање са закључцима судова о тим питањима,
ни на који начин не покрећу уставно питање права на правично
суђење. Стога, имајући у виду ставове Европског суда и Уставног
суда наведене у овој одлуци, Уставни суд сматра да апелант нема
„оправдан захтјев“ који покреће питање права на правично суђење
из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске
конвенције које би требало мериторно испитати. Због тога, Уставни суд закључује да су наводи апеланта о кршењу права на правично суђење очигледно (prima facie) неосновани.
(Одлука о допустивости, број АП 2441/09 од 18. септембра
2012. године)
Апелант се позвао и на повреду одредаба члана 7 Европске
конвенције наводећи да сматра „да је на његову штету погрешно
примијењен Кривични закон“. С тим у вези, Уставни суд наглашава да из стања списа произлази да је апелант признао предметно кривично дјело које је као такво у вријеме извршења било
прописано Кривичним законом Републике Српске који је важио у
вријеме извршења кривичног дјела (17. октобра 2005. године), те
је апеланту изречена казна у границама прописаним тим законом.
Стога, Уставни суд сматра да у конкретном случају нема елемената
који prima facie указују да је кршење права из члана 7. Европске
конвенције могуће, те да би било потребно мериторно испитивање.
Због тога, Уставни суд сматра да су апелантови наводи о кршењу
права из члана 7 Европске конвенције очигледно (prima facie) неосновани.
(Одлука о допустивости, број АП 3993/09 од 18. септембра
2012. године)
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Члан 16.4.1
Ненадлежност Уставног суда за одлучивање
Уставни суд није надлежан да одлучује о апелацији изјављеној против обавјештења тужилаштва јер обавјештења немају својство пресуде, бар не у оној мјери да их је донио „било који суд у
Босни и Херцеговини“, односно немају својство одлуке у смислу
члана 16 став 1 Правила Уставног суда.
(Одлука о допустивости, број АП 2702/12 од 18. септембра
2012. године и Одлука о допустивости, број АП 2932/12 од 18. септембра 2012. године)
Члан 16.4.9.
Апелација ratione materiae инкомпатибилна са Уставом БиХ
Уставни суд примјећује да се апелант жали на пресуде
Општинског суда и Кантоналног суда, којима му је опозвана условна осуда. Стога, Уставни суд треба да пружи одговор на питање
да ли су у конкретном случају примјењиве гаранције члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције. Право на правично суђење које је утврђено чланом 6 став
1 Европске конвенције у својој првој реченици гласи: „Приликом
утврђивања грађанских права и обавеза или основаности било какве кривичне оптужбе против њега, свако има право на правично
суђење и јавну расправу у разумном року пред независним и непристрасним, законом установљеним судом“. Међутим, у предметном случају апелант је поднио апелацију против пресуда редовних
судова којима је искључиво расправљано питање постојања законских претпоставки да се опозове условна осуда апеланта, а не о
„основаности било какве кривичне оптужбе“ против апеланта. Дакле, с обзиром на то да се у конкретном случају не ради о одлукама
које су донесене у поступку у којима је одлучивано о кривичној
оптужби против апеланта, произлази да члан 6 Европске конвенције није примјењив. Како Устав Босне и Херцеговине не пружа
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шири обим заштите од члана 6 Европске конвенције, слиједи да су
наводи апелације у вези са повредом члана II/3e) Устава Босне и
Херцеговине односно члана 6 став 1 Европске конвенције ratione
materiae инкомпатибилни са Уставом Босне и Херцеговине.
(Одлука о допустивости, број АП 4757/11 од 23. фебруара
2012. године)
Дакле, из наведеног произлази да се у поступку који је окончан оспореним рјешењем Врховног суда и рјешењем Кантоналног
суда није одлучивало нити о грађанским правима и обавезама апеланата, нити о основаности кривичне оптужбе против њих у смислу члана 6 став 1 Европске конвенције, већ се само одлучивало о
томе да ли су испуњени законски услови за понављање поступка.
(Одлука о допустивости, број АП 2781/10 од 23. фебруара
2012. године)
С обзиром на то да оспорена рјешења апелант оспорава
зато јер је незадовољан одлуком којом је утврђена кривица оптужених, слиједи да је апелација у односу на наводе о повреди члана
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције
инкомпатибилна ratione materiae са Уставом Босне и Херцеговине.
(Одлука о допустивости, број АП 3459/09 од 13. јуна 2012.
године)
Уставни суд подсјећа да је суд извршења, када утврди да су
испуњени услови за извршење стране судске, у обавези да донесе
одлуку, али да је приликом одлучивања везан искључиво чињеничним стањем утврђеним у страној судској одлуци, те нема обавезу
да образлаже доказе, већ, на темељу раније утврђеног чињеничног стања, изриче санкцију према домаћем законодавству, као и да
извршење проводи искључиво према законодавству државе извршења, у конкретном случају БиХ. Дакле, имајући у виду наведено
Уставни суд примјећује да је Општински суд на сједници вијећа,
након што је утврдио да су испуњени услови за извршење стране
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судске одлуке, на темељу пресуда Жупанијског суда и Врховног
суда Републике Хрватске и у њима утврђеног чињеничног стања,
донио формалну одлуку према одредбама домаћег законодавства,
коју је као правилну и закониту у цијелости потврдио Кантонални суд. Због свега наведеног, Уставни суд примјећује да оспорене
пресуде, које су донијели Општински суд и Кантонални суд, а на
основу члана 431 Закона о кривичном поступку Федерације БиХ,
чл. 63 и 68 Закона о правној помоћи, те измијењене одредбе члана
2 Споразума, не потпадају под оквир и заштиту члана II/3е) Устава
Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције, па Уставни
суд закључује да је апелација ratione materiae инкомпатибилна са
Уставом Босне и Херцеговине.
(Одлука о допустивости, број АП 2587/12 од 18. септрмбра
2012. године)
Уставни суд примјећује да апелант оспорава рјешења редовних судова којима је одбачена његова жалба из процесних разлога
будући да она није дозвољена у смислу члана 327 Закона о кривичном поступку Федерације БиХ. Стога, Уставни суд констатује да
се у предметном поступку утврђивала само процесна допустивост
предметне жалбе, а да се није одлучивало о грађанским правима
апеланта, нити му је наметнута било каква обавеза. Према томе,
исход процедуре у којој су донесена побијана рјешења није био
одлучујући за утврђивање грађанских права и обавеза апеланта.
Стога, питање правичности предметног поступка не улази у домен члана 6 став 1 Европске конвенције, нити у домен члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине, због чега је апелација ratione materiae
инкомпатибилна са Уставом Босне и Херцеговине и Европском
конвенцијом.
(Одлука о допустивости, број АП 4827/11 од 18. септембра
2012. године)
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Члан 16.4.15.
Апелација је преурањена
Уставни суд указује да оспорена рјешења којима је апеланту
продужен притвор не представљају одлуку која је резултат цјелокупног кривичног поступка против апеланта, у смислу утврђивања
основаности кривичне оптужбе против њега, јер је њима ријешено
само једно процедурално питање, односно одлучено о једној фази
поступка. С обзиром на то, Уставни суд закључује да је предметна
апелација у односу на наводе о кршењу права на правично суђење
из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције преурањена.
(Одлука о допустивости број АП 741/12 од 13. јуна 2012. године)
Класификација одлука према Европској конвенцији
Члан 3 Европске конвенције
У вези с овим наводима, Уставни суд указује на праксу Европског суда према којој чињеница да је затварање некога инкомпатибилно с његовим здравственим стањем није довољна да би то
лице било пуштено на слободу, зато што утицај лишавања слободе
неког лица на његово здравље није кључно питање, већ евентуално одсуство одговарајуће медицинске његе у вријеме трајања лишавања слободе (види, бивша Европска комисија за људска права,
X против Савезне Републике Њемачке, апликација број 9610/81, 6
EHRR 110 (1983)). Наиме, медицинска њега мора бити пружена
било на мјесту гдје се лице налази у притвору, било на другом одговарајућем мјесту. У конкретном случају, Уставни суд запажа¸да
је Врховни суд дао јасно и прецизно образложење о томе да здравствено стање апеланта не представља разлог за изрицање мјере забране, умјесто мјере притвора апеланту. Утврђено је да апелант у
притвору може имати адекватну медицинску његу и ван установе притвора. Даље је утврђено да је апелант 4. маја 2012. године
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упућен на неурологију. Дакле из наведеног произлази да апелант
није понудио аргументе и доказе из којих би се могло видјети да
су му надлежни органи ускратили могућност да добије неопходну
медицинску његу унутар установе притвора, као и ван установе
притвора под истим условима као и другим притвореницима. На
основу наведеног, Уставни суд закључује да апелант не нуди чињенице и доказе који би могли оправдати тврдњу да постоји повреда
уставног права на који се позива, због чега нема елемената који
prima facie указују да постоји кршење уставног права из члана
II/3б) Устава Босне и Херцеговине и члана 3 Европске конвенције.
(Одлука о допустивости и меритуму, број АП 3892/09 од 19.
јула 2012. године)
Члан 5 Европске конвенције
Законит притвор
Постоји кршење члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине и
члана 5 став 1 Европске конвенције када је, иако се апелант налази у притвору по ранијем рјешењу за кривична дјела из другог
поступка, апеланту одређен нови притвор, који почиње тећи даном истицања или укидања ранијег притвора, а то не прописују
изричите законске одредбе нити за наведено постоји јасна судска
пракса.
(Одлука о допустивости и меритуму, број АП 1381/12 од 19.
јула 2012. године)
Оправданост дужине трајања притвора
Не постоји кршење члана II/3д) Устава Босне и Херцеговине
и члана 5 став 3 Европске конвенције када је суд, одлучујући о продужењу притвора апеланту, као и поводом апелантовог приједлога
за укидање притвора, утврдио да и даље постоје нарочите околности које указују на то да ће апелант, уколико буде пуштен на слободу, ометати кривични поступак утицајем на свједоке и саучеснике
у смислу члана 132 став 1 тачка б) Закона о кривичном поступку
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БиХ.

(Одлука о допустивости и меритуму, број АП 541/12 од
18.априла 2012. и Одлука о допустивости и меритуму, број АП
557/12 од 18. априла 2012. године)
Члан 6 Европске конвенције – право на правично суђење
Постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 ст. 1, 2 и 3 тач. б) и ц) када
апелантима није била ускраћена могућност да о кривичној оптужби против њих одлучује законом установљени непристрасан суд,
те када су одлуке којим је утврђено постојање кривичног дјела
и кривице засноване на чињеницама које су утврђене на темељу
законито прибављених доказа проведених на главном претресу у
односу на које апелантима није била ускраћена могућност да се
изјашњавају, као и да предлажу провођење доказа, односно када
им је било остављено довољно времена да се упознају с оним што
им је оптужбом стављено на терет, те да припреме своју одбрану
било сами или уз стручну помоћ адвоката по властитом избору као
браниоца.
(Одлука о допустивости и меритуму, број АП 1196/09 од 26.
јануара 2012. године)
У конкретном случају не постоји повреда права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6
став 1 Европске конвенције. Уставни суд сматра да у оспореним
одлукама нема ничега што би указивало на произвољност при утврђивању чињеница и оцјени доказа, јер је Суд БиХ своју одлуку о
кривици апеланата засновао како на исказима свједока, тако и другим доказима, на начин који обезбјеђује њихову законитост и правну валидност, а чији су искази поткријепљени и осталим доказима
Тужилаштва БиХ. Такође, у погледу примјене материјалног права
Уставни суд закључује да није било произвољности у примјени
тог права, јер је Суд БиХ изрекао казну апелантима због кривичног дјела злочина против човјечности које је први пут предвиђено
Кривичним законом БиХ из 2003. године, с обзиром на то да Кри263
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вични закон СФРЈ није ни прописивао предметно кривично дјело.
(Одлука о допустивости и меритуму, број АП 1170/09 од 27.
јуна 2012. године)
Нема повреде права на правично суђење из члана II/3е)
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 ст. 1 и 3 тачка д) Европске
конвенције у ситуацији када су оспорене пресуде јасне и образложене и када начин на који је утврђено чињенично стање и примијењено материјално право, односно начин на који су прибављени и изведени докази не оставља утисак било какве незаконитости,
неправилности, нити произвољности, нити било шта у вези с извођењем доказа доводи у сумњу правичност поступка у цјелини
и утврђење редовних судова да је апелант на начин прецизиран у
оспореним пресудама починио кривично дјело за које је осуђен, а
разлози дати у оспореним одлукама задовољавају стандард образложене пресуде.
(Одлука о допустивости и меритуму, број АП 2672/09 од 18.
септембра 2012. године)
In dubio pro reo
Принцип in dubio pro reo гарантoван је чланом 6 став 2 Европске конвенције. Према том принципу, свако се сматра невиним док се његова кривица не докаже према закону. У том погледу,
уколико постоји одређена сумња да је одређена особа извршила
кривично дјело које јој се ставља на терет, таква сумња треба ићи
у корист оптуженом. Међутим, према мишљењу Уставног суда, позивање на принцип in dubio pro reo може бити доведено у питање
уколико изостане цјеловита анализа свих проведених доказа у образложењу судске одлуке која такву евентуалну сумњу отклања.
У конкретном случају, Уставни суд сматра да образложење анализе свих проведених доказа не оставља никакву сумњу у закључак
суда о кривици апеланта. Стога, Уставни суд сматра да у конкретном случају није повријеђен принцип in dubio pro reo из члана 6
став 2 Европске конвенције, па је и у овом дијелу апелација очи264
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гледно (prima facie) неоснована.
(Одлука о допустивости, број АП 1247/09 од 26. јануара
2012. године)
Образложена пресуда
Нема повреде права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције када
оспорене пресуде, којима је апелант проглашен кривим за почињено кривично дјело, садрже јасна и прецизна образложења у погледу проведених доказа; утврђених релевантних чињеница; односно
када из образложења произлази да су донесене уз поштовање стандарда права на правично суђење, а нема елемената који би указивали на то да су редовни судови очигледно произвољно цијенили
доказе, односно да је доказни поступак злоупотријебљен на апелантову штету у смислу права на правичан поступак.
(Одлука о допустивости и меритуму, број АП 2680/11 од 18.
априла 2012. године)
Члан 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију
Нема повреде права на имовину из члана II/3к) Устава Босне
и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, у ситуацији када су редовни судови у складу са релевантним
одредбама Кривичног закона Федерације БиХ наложили да се од
апеланта одузме имовинска корист прибављена извршењем кривичног дјела за које је апелант оглашен кривим.
(Одлука о допустивости и меритуму, број АП 2680/11 од 18.
априла 2012. године)
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ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА
1. Књиге се наводе на следећи начин:
- Ако се књига наводи први пут, наводи се име и презиме аутора. Наслов књиге. (малим словима италик) мјесто, издавач и година
(малим обиочним словима. Страна са које се нешто цитира наводи
се само бројем иза којег иде тачка. У сваком слиједеећем навођењу
тог извора пише се: прво слово имена (послије чега слиједи тачка)
и презиме аутора, наслов књиге пише се малим словима италик
(курзивом), мјесто издања курентом или обичним словима, година
издања. Ако се наводи и број стране, он се пише без икаквих додатака (попут стр., p., pp., ff., dd. и слично). Послије мјеста издања не
ставља се зарез.
Уколико се наводи и издавач, пише се курентом – обично,
прије мјеста издања. Навођење назива издавача није обавезно, али
је пожељно
Пример:
M. Петровић, Наука о финансијама, Савремена администрација, Београд 1994, 35.
Уколико књига има више издања, може се навести број издања у суперскрипту (нпр. 19943).
Уколико се упућује на фусноту, послије броја стране пише се
скраћеница „фн.“. Примјер: М. Петровић, Наука о финансијама,
Београд 1994, 35 фн. 3.
Уколико се у књизи помиње више мјеста гдје је издата, наводе се прва два раздвојена цртом. Пример: S. Boshammer, Gruppen,
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Rechte, Gerechtigkeit, Walter de Gruyter, Berlin – New York 2003,
34–38.
2. Чланци се наводе на слиједећи начин: прво слово имена
(са тачком) и презиме аутора, назив чланка курентом под наводницама, назив часописа (новина или друге периодике) курзивом, број
и годиште, број стране без икаквих додатака. Само приликом првог
цитирања наводи се пуно име аутора.
Уколико је назив часописа дуг, приликом првог цитирања у
загради се наводи скраћеница под којом ће се периодика надаље
појављивати. Примјер: М. Петровић, „Ефекти посредног опорезивања“, Анали Правног факултета у Београду (Анали ПФБ) 3/1995,
65.
3. Уколико постоји више аутора књиге или чланка (до три),
раздвајају се зарезом. Примјер: М. Петровић, М. Поповић, В. Илић,
Уколико се цитира књига или чланак са више од три аутора,
наводи се прво слово имена и презиме само првог од њих, уз додавање скраћенице ријечи et alia (et al.) курзивом. Само приликом
првог цитирања наводи се пуно име аутора. Примјер: М. Петровић
et al.,
4. Уколико се у раду цитира само један текст одређеног аутора, код поновљеног цитирања тог текста, послије првог слова
имена и презимена аутора, слиједи само број стране и тачка (без
додатака op.cit., нав. дјело и сл.). Пример: М. Петровић, 53.
Уколико се цитира више радова истог аутора, било књига или
чланака, а пошто је први пут назив сваког рада наведен у пуном
облику, послије првог слова имена и презимена аутора, ставља се
у загради година издања књиге или чланка. Уколико исте године
аутор има више објављених радова који се цитирају, уз годину се
додају латинична слова a, b, c, d, итд., послије чега слиједи само
број стране. Примјер: М. Петровић (1995а), 67.
268

5. Уколико се цитира текст са више страна које су тачно одређене, оне се раздвајају цртицом, после чега слиеди тачка.
Уколико се цитира више страна које се не одређују тачно, после броја који означава прву страну наводи се „и даље“ с тачком на
крају.
Примјер: М. Петровић, 53–67. Примјер: М. Петровић (1995а),
53 и даље.
6. Уколико се цитира податак с исте стране из истог дјела као
у претходној фусноти, користи се латинична скраћеница за ibidem
у курзиву, с тачком на крају (без навођења презимена и имена аутора).
Примјер: Ibid.
Уколико се цитира податак из истог дјела као у претходној
фусноти, али с различите стране, користи се латинична скраћеница
ibid, наводи се одговарајућа страна и ставља тачка на крају.
Примјер: Ibid., 69.
Када се цитира чланак у зборнику радова на енглеском или
другом страном језику, послије назива зборника који је писан италиком, у загради се наводе имена уредника. Уколико их је више
ставља се назнака „eds.“ прије њихових имена, а ако је само један
уредник, назнака прије његовог имена је „ed.“, односно одговарајућа скраћеница у другом језику (нпр. у немачком „Hrsg.“). Када
се цитира чланак у зборнику радова на српском или другом језику
овог говорног подручја, послије назива зборника који је писан италиком, у загради се наводи име или имена уредника са назнаком
„ур.“ прије имена. Примјер: A. Buchanan, „Liberalism and Group
Rights“, Essays in Honour of Joel Feinberg (eds. J. L. Coleman, A.
Buchanan), Cambridge University Press, Cambridge 1994, 1–15.
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7. Прописи се наводе пуним називом у куренту – обичним
малим словима, потом се курзивом наводи гласило у коме је пропис објављен, а послије зареза број и година објављивања, поново
у куренту
Службени гласник Републике Српске, 2/10, 442
Уколико ће се поменути закон цитирати и касније, приликом
првог помињања послије црте наводи се скраћеница под којом ће
се пропис даље појављивати. Примјер: Закон о облигационим односима – ЗОО, Службени лист РС бр. 29/05 или Закон о извршном
поступку – ЗИП, Службени гласник РС, бр. 125/04.
Уколико је пропис измјењиван и допуњаван, наводе се сукцесивно бројеви и године објављивања измјена и допуна. Примјер:
Закон о основама система васпитања и образовања, Службени
гласник РС, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04.
8. Члан, став и тачка прописа означава се скраћеницама чл.,
ст. и тач., а иза последњег броја се не ставља тачка. Примјер: чл. 5,
ст. 2, тач. 3 или чл. 5, 6, 9 и 10 или чл. 4–12, итд.
9. Навођење судских одлука треба да садржи што потпуније
податке (врста и број одлуке, датум када је донесена, публикација
у којој је евентуално објављена).
10. Латинске и друге стране ријечи, интернет адресе и сл. се
пишу курзивом.
11. Цитирање текстова с интернета треба да садржи назив
цитираног текста, адресу интернет странице исписану италиком
и датум приступа страници. Примјер: European Commission for
Democracy through Law, Opinion on the Constitution of Serbia, http://
www.venice.coe.int/docs/2007/CDL-AD(2007)004e. asp, 24. мај 2007.
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12. Инострана имена се транскрибују на ћирилици на српском
језику како се изговарају, а приликом првог помињања у тексту њихово презиме се наводи у загради у изворном облику на страном
језику курзивом, нпр. Годме (Gaudemet).
13. За „видјети“ користи се скраћеница „Вид.“, а за „упоредити“ се користи скраћеница „Упор__
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