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СУДАЧКА ЕТИКА КАО ОСНОВ НА ЈЕДНАКУ ПРАВНУ 
ЗАШТИТУ У НАС

Gnôthi seautôn!
(Спознај сама себе!)

Натлис на Аполонову храму 
у Делфима

„Човјек je оно што није и није оно 
што je!”

J. P. Sartre

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У овој нашој „несавладнвој” економској, политичкој, инфла- 
цијској и другим кризама и кризицама, ријеч морал тако често из- 
говарамо и тој ријечи придајемо ломало и чаробно значење. Но рнјеч 
морал je1 латинског поријекла (лат. moralis: ћудоредан, моралан) и 
значи сустав неписаних друштвених норми што одређују начин пона- 
шања у одређеној друштвеној скупини, заједници, a заснивају се на 
обичајима и на опћенито усвојеним мјерилима вреднованьа поступка 
са стајалишта начела „добра” и „зла”. Још да укратко наведемо да je 
морал повијесно одређен, обликује ce y непосредној вези с увјетима 
живота заједнице, културном традицијом и религиозним предоцбама. 
Зато у нашој животној збшъи, у којој смо се већ „помирили” ман>е-више 
с тешко исхођеним признањем да живимо у свим могућим и немогућим 
„кризама” (политичкој, економској, националној, здравственој, одгој- 
ној итд.), дошло je вријемеда се мирно, без повишених емоција, потреса,

1 О појму „морал" вили детал>није у: Др И. Ромштајн, О неким моралним 
понашан>има возача и пјешака у  цестовном промету, Анали Правног факултета у  
Београду, бр. 6/83, стр. 1076. и д.
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новинарске пјене, без медијских ратова, без драматнзнрања, али и без 
етикетирања, суочимо и с тврдњама: како je југословенско друштво 
захватила „генерална морална криза”, од Триглава до Ђевђелије (и 
обратно, како се кому свиђа).

Сигурно je само једно: готово да нема човјека који би био у нас 
задовољан моралом у нашем друштву, а то незадовољство појачавају 
бројне афере економског и политичког характера, које показују „раз- 
вијени и уходани” ступањ крај ње дрскости, себичности и похлепе не 
само„обичних” ситних л>уди, него и бројних политичких и привредних 
функционера широм СФРЈ. Баук неморала заиста кружи нашим друш- 
твом, а друштво je тако немоћно да му се одупре. Морат ћемо ор- 
ганизирати „посебне” митинге и у борби са неморалом у нас. Додуше 
ми још увијек усред дана не тражимо с лампом човјека, али се тај 
повијесни и квалитативни помаквјеројатније још недогађа, јер немамо 
„правог” Диогена (нити у организацијама п институцијама СКЈ, Син
диката, ООУР-нма, школама, факултетнма, па чак нити у тужилаш- 
твима, ЈНА итд.).

Мишљења смо да није проблем само у томе што нам je морал јако 
„низак”, него баш у томе, што у свакодневној животној збиљи тај наш 
„сушнчави” морал пада све ниже и на свнм нивоима нашег „напредног 
друштва”.

Данае готово сваки час одзвањају ријечи као што су: „криза”, 
„криза права”, „немоћ права”, „колапс права”, „националне кризе” итд. 
Чини ми се да овај израз и ова дијагноза долази из јавног живота из 
развиканих мае медија итд. Изворно појам кризе долази из медицинске 
терминологије, гдје он означава одлучну фазу у процесу неке болести 
у којој се одлучује о животу или смрти.2 Но при томе морамо имати на 
уму да нису све структуралне промјене нашег друштвеног, политичког, 
економског, па и правног система истовремено и кризе.

Но с правом се питамо: како се могло десити да и поред ових 
наших безбројних стручњака и у економији и у политици и у праву, 
данас, умјесто да нмамо удружени рад, у нас „цвате” „раздруженн рад”, 
нмамо „раздружену” економнју, раздружену политику, раздружено 
братство и јединство итд. Умјесто функционал не правне надградње ми 
имамо данас расцвјеталу правну разградњу, па и етичку (моралну) 
разградњу итд.

Враћајући се моралним проблемима, морамо констатирати да се 
морално дјеловање „карактеризира” својеврсним унутрашњнм ставом 
у којему, уз извјестан избор вриједносно одређених поступака, дјелују 
и емотивни, вољни чиниоци, те одгојне засаде. За разлику од прявних 
санкција, моралне санкције карактеризира првенствено облик уну- 
трашнье приенле, која се најчешће очнтује у тзв. психолошком „притис- 
ку” што га јавно мњење врши над појединцем, односно тзв. грижње 
савјести (наравно ако je човјек случајно има, јер грижньа савјести,

2 Успореди у: Др И. Ромштајн, Основе саобраћајног права и  осигурапз, Осијек, 
1989, стр. 24. и д.

4



савјесност, поштење, морал се не може човјеку нити „одузети” нити 
„доднјелити”, морал или се има или се нема).

Ею, цшь овог рада je да расправи о неким проблемима морала у 
нашем правосудном систему (везано за наше суде, односно опћеннто 
за наше правнике).3

2. 3IIAIIOCT И ЕТИКА (МОРАЛ)

Ријеч етика je грчког поријекла Потиче од два првобитно врло 
сродна термина: éthos и cthikôs. Тако éthos означава у правилу: првен- 
ствено навику, означава навикнуте и научене вањске уобичајене људске 
радне, док се појам ethikôs више односи на унутрашња људска, вољна, 
душевна својства и људске одлике.4

Ријеч морал има неколико значења. Некада се ријеч морал упо- 
требљава у вриједносно-неутралном смислу. То ћемо чинити када том 
ријечју желимо да означимо особни начин понашања неког појединца, 
неке трупе л>уди или неке повијесне епохе. Умјесто ријечи морал често 
се у животној збшьи употребл>ава ријеч моралитет или „позитивни 
морал”, све у смислу важећег, постојећег моралитета.

Неспорно je у јуриспруденцији да je етика филозофска дис
циплина која испитује подријетло, мотиве, норме и сврхе моралног 
дјеловања и просуђивања, она je филозофија морала Хетерономна етика 
заступа гледиште да je извор морала изван човјека, а аутономна етика 
нас учи да je извор морала у самом човјеку, он сам одређује норму којој 
he се покоравати. Тако настају бројне концепције „етике добара” (еудај- 
монистичка етика тврди да je цшь људског живљења и дјеловања срећа 
— блаженство, хедонисти тврде да je то ужитак, утилитаристи тврде 
да je то корист било појединца било заједнице, перфекционисти тврде 
да je цшь живота усавршавање човјека, кршћани тврде да je то мнлосрђе, 
љубав према ближнему итд).

Свим тнм етнкама жустро се супротставио филозоф Кант. Он 
супротставл>а схваћање о самоодређењу човјекове воље која има свој 
самоцшь у дужности (нужности дјеловања из поштивања према зако
ну). Камо cpehe када бисмо „послушали” Канта при крају овог „напред- 
ног” XX стољећа те кад би из ocjehaja дужности (морала) почели више 
поштивати законе и сл. Збшьам би нам било лијепо живјети и у 
привреди и у ванпрнвреди и у друштву!

Постоје раздобл>а повијести у којима изразито доминира етичка 
проблематика? али и раздобл>а кад je она запостављена. Свакако да у 
вријеме ратова (као што су били I и II свјетски рат, да о етици није било 
пуно говора, јер у рату се не поштују ни закони ни етика).

3 О моралу судаца и правника мало се пише у нас, а више о моралу адвоката.
4 Види: Др И. Ромштајн, Op. cit., нота 1, стр. 1079. и д.



3. МОРАЛ И СОЦШАЛИЗЛМ

На ум нам пада она лијепа и сликовнта мисао нашег познатог 
пјесника Душана Радовића: „Руку на срце, данас нам je бол>е него што 
je било. Некада смо имали идеале а данас само н>их немамо!” Гледано 
повијесно, социјализам долази од латинске ријечи socialis, а значи 
другарски, дружеван, а ради се о друштвеном лоретку заснованом на 
подруштвљеним средствима за производњу у којем се у процесу ос- 
лобађања рада и расподјеле према раду друштвени односи ослобађају 
елемената класних супротности и свих облика искориштавања човјека 
од стране човјека. По Марксу човјек je „биће потреба”, он своје потребе 
развија и ствара „нове потребе”. То се нарочито вида сада, када се 
догађају нове револуције у ДДРЊ, Мацарској, Чехословачкој па и у нас. 
Мишљења смо, да je богат човјек истовремено човјек коме je потребан 
тоталитет човјекова очитовања живота То очитовање живота и тежње 
човјека да буде сретан, здрав, запослен, да буде богат не могу замијеннти 
никакове догме о социализму. Ако претпоставимо у животној збшъи 
човјека као човјека, a његов однос према унутрашњем и вањском свијету 
и заједници, као људски однос, онда может љубав замјенити само за 
љубав, повјерење само за повјерење итд. Маркс открива човјекову бит 
у свеукупностн друштвених односа и ту „црвену нит” тако реалистички 
и разумно уочава и познати политичар СССР-a друг М. Горбачов, 
творац тзв. „пјерестројке” у СССР-у.

Маркс човјека одређује као биће које je y својој бити биће животне 
праксе, а то значи дјелатно бнће, самодјелатно биће, он мијења5 6 свијет, 
али у том „процесу” мијења и сам себе. Човјек je пракса, некада успјешна 
а некада и неуспјешна социјалистичка пракса Чозјек je слобода Тек 
Слободан развитак сваког појединца увјет je слободног развитка за све, 
а то би важило и за наше самоуправно социјалистичко друштво.

Неки данас заговарају и тзв. етнчки соцнјализам, у којем би 
морални захтјеви друштвено-правне природе и политичко-етичке 
природе постали самосврховити мотиви друштвене преобразбе. Не би 
шкодило и нашем друштву што внше тзв. „етичког социјализма”.

Данас у овој тешкој и сложеној животној збшьи у нас тешко je 
рећи чак и оннм најпозванијима: шта je то социјалистички морал. Он 
још увијек није „изграђен”, није постојан, он се „гради”. Да je „непос- 
тојан” нарочито осјетимо када су у питању разне афере у нас (нпр. случај 
Обровац, Фени, виде у Неуму итд.). Социјалистички морал у нас je 
некако „скривен”, тешко га je више пронаћи, стално се мијења. Узмимо 
само неке животне крилатице: социјалистичко право у нас не смије 
бити противно социјалистичком моралу, а ми имамо још шуму иропнса 
широм СФРЈ, који немају такову усклађеност. Тако je прошлих година 
Сабор СРХ нпр. расправљао о равноправности жена и мушкараца, када 
je у питању дужина радног стажа везано за одлазак у мировину.® Или,

5 R Калин: Повијест филозофије, Загреб, 1982, стр. 158. и д.
6 Детаљније о неким протурјечностима морала у нашем друштву вили: Др И. 

Ромштајн, Op. cil, нота 1, стр. 1081. и д.



како тумачнти чињеницу, да наш правый систем не прихваћа лихву и 
експлоатацнју човјека по човјеку (тј. он то забрањује), а у нас камате на 
кредите и сл. већ се мјере и до 1000%. Таквих социјалистичких „бисера” 
у нас на жалост нма подоста, а ми мирно то све посматрамо. Збшъам 
нам je текући морал у нашем друштву, скривен, у неком страху, он je 
недјелотворан, он je папучарски, полтронски. Питамо се докле. Како 
ријеч етика у нашем друштву — звучи грозно (а не гордо)!

4. О НЕКИМ ПРОБЛЕМИМА ПРАВА И МОРАЛА

У јуриспруденцији и у јурисдикцији je неспорно да су право и 
морал фактично двије различите појаве, али су у међусобној тијесној 
вези. Право и морал се разлнкују по садржају и по облику, те по 
друштвеној функцији.7 Право регулира односе између владајуће класе 
и потлачене класе у којима долази до оштре класне борбе (економске 
и политнчке), а само узгред право регулира и неке друге небитне односе 
у друштву. Право намеће судноннцима у правним односнма (послов- 
ннм и непословним) точно одређене, мјерљиве обвезе и понашања, које 
се у случају да их субјект прекрши, могу изнудити државном принудом. 
Тако право у ствари прецизно штити одређене интересе. С друге стране 
морал (етика) пак регулира бнтне људске односе, без којих нема 
друштва То нас наводи на закључак да право постоји само у класном 
друштву, а морал и у бескласном друштву. Морал „тежи” да човјек сам 
и слободно испуњава своје „моралне обвезе”, чак да им сам одређује и 
мјеру и садржај. Правила морала нису у стварности тако „прецизна” и 
„мјерљива” и „квантифицирана” као што су то правна правила Правила 
морала и њихово поштивање не могу се изнудити принудом, као што 
то важи за правна правила (lex perfckta). Може се рећи, ако се правила 
морала не испуне „добровољно” (аутономно), него под принудом, онда 
она нису моралне обвезе, гледано са стране оне особе која je принуђена 
Кант то лијепо повезује и истиче ријечима: „Радим према дужности из 
дужности”. Преведено на наше сувремене друштвене односе, радимо 
све према дужности (сходно правним прописима и самоуправним 
споразумима), а из дужности (према „скривеним” правилима нашег 
самоуправног социјалистичког морала). Морална правила у нас нису 
сабрана и публицирана и како рекосмо, у садашњем политичком тренут- 
ку (да не кажемо колапсу), још их дуго нећемо имати „објелодањене".

Морална правила таква каква јесу (наша су), траже од нас да 
поштујемо и поступамо и по правилима позитивног права, a мишљењз 
смо да то не важи „само” за неуког сељака и сиромашног радника, него 
и за бројну политичку и административну бирокраиију и све „друге 
моћнике” у нас.

7 Сравни у: Р. Лукић, Право и морал, Архив за правне и  друштвене науке, Етика 
и  право, Београд, 1978, стр. 191.
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Хтјели ми то или не хтјели, морал ипак означава у нас и у свијету 
врло важан фактор друштвене и пословне кохезије, а карактеризира га 
становита „релативност”.8 Све je у животу релативно, па и морал.

Морал (етика) као аутономна норма има у првом реду: унутрашњу 
аутономну санкцију самог моралног субјекта, тј. има „грижњу савјес- 
тн”. Грнжн>а савјести зна често бити ефикаснија од сваке вањске, 
најстроже санкције. Осим тога морал има понекад и вањску, друштвену 
санкцију особне врсте, у којој понекад има и елемената одређене 
принуде, некада чак и физичке (од днјела друштва, скупова, митинга 
итд).9

5. О НЕКИМ ПРОБЛЕМИМА ЕТИКЕ И КУЛТУРЕ СУДАНА У НАС 
-  ОПЋЕ НАПОМЕНЕ

Сваки од нас тко je имао у рукама било који закон о редовним 
судовимау нас (а има их осам, почев од СФРЈ до република и покрајина), 
увидио je да се у н>има у правилу налазе одредбе о опћим10 и посебним 
увјетимаза нзбор судаца Ту су норме: о опћој здравственој способности 
суда, држављанство СФРЈ, завршен правни факултет, положен право
судии испит итд На жалост, нити у једном од тих закона није, ни 
посредно ни непосредно утврђено или указано на такве потребе, тј. 
какве етичке и културне квалнтете треба да посједују кандидатн за 
правосудну функцнју у нас. Можда такав квалитет и не треба нашим 
судима Та они су у том смислу „рангирани” испод обичних возача на 
дести, а за сада се у нас за возаче не тражи факултетска и друга спрема 
као што je то случај за суда. Можда нетко и не вјерује, али у чл. 5. ст. 1. 
Закона о основама сигурности промета на цестама (ЗОСП) стоји: „Ор- 
ганизације удруженог рада и друге... који школују или обучавају кан
дидате за возаче моторних возила дужни су обуку изводити на начин 
којим ће оснгуратн да кандидатн науче и усвоје прометна правила и 
е т и к у у промету...” ЗОСП ннгдје не дефинира што je то „етика у 
промету”. Ето, за суде се не тражи етика у раду, као што се то тражи из 
наведеног примјера за наше цестовне возаче.11 Збшъам, свашта!

Без обзира на изнесени проблем и пропуст у нас, неспорно je да 
сваки судац у нас који ради у судској оперативи мора бити итекако 
етичан (моралан) и културан. Чак што више етичка и културна консти- 
туција суда треба да буде свакодневна (а не само кад полаже свечану 
обавезу као судац) на завндној и дјелотворној (а не скривеној) висини.

Оно што смо ми „заборавили” нису заборавиле бројне међу- 
народне институције. Тако нпр. у Статуту Међународног суда у чл. 2. 
се наводи: „Суд je збор незавнсних судаца изабраних, без обзира на

8 Др И. Ромштајн, Op. cil, нота 1, стр. 1080. и д.
9 Ibidem.
10 Закон о редовним судовима (Нн- бр. 32/88.).
11 ЗОСН — Закон о основама сигурности промета на цестама (Сл. л. СФРЈ, бр.

50/88).
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њихово држављанство, између особа највишег м о р а л и  o r  
у г л е д a , које испуњавају увјете што ce y њиховим земљама траже за 
вршење највиших судачких служби, или су правници, признати као 
стручњаци међународног права”.

Колико су у нас суци „незавнснн” и у раду а посебно и „нзбору” 
НзИХ самих и у њиховом рензбору, знамо најбоље ми који смо своје- 
времено радили или они који и сада раде у нашем тзв. правосудном 
систему.

Редовни судови, као органи државне власти, у вршењу своје 
функције имају значајна овлаштен>а у рјешавању и разрјешавању поре- 
мећених друштвених односа (кад су односи нормални, онда je суд по 
нашем мишл>ен>у „непотребан”), укључујући ту и одговарајућу принуду 
(нпр. случај Косова), која je иманентна вршењу власти, па и нека врста 
„сервиса” власти. Такав положај редовних судова даје конкретним 
носиоцима правосудие функције — судима посебна овлаштења, али и 
значајне обвезе, које немају радници у другим органима и органи- 
зацијама које врше јавна овлаштења12 Суда у правилу, без обзира коју 
функцију врши и када, увијек представља суд, државну власт, и сватко 
тко дође у службени додир са суцем, суда доживљава као непосредног 
представника те власти и према суду цијени ту власт.

Ето, у наставку рада бит ће више ријечи баш о тим проблемима, 
везаних за жнвотну збшъу у нас, када je у питању судац, његова етика 
и култура везано за опће и посебне функције суда

5.1. Судац и  његова етика

Поједностављено речено, судац je у нас грађанин преко кога суд 
врши своју функцију. У нашем правном систему постоје две врсте 
судаца: суци којима je дужност и животни позив (судац у ужем смислу) 
и судац који нма друго заниман>е, а судску дужност врши „повремено” 
кад за то буде позван (судац поротник). Ми ћемо говорити о суду у ужем 
смислу.

За повреде дужности или угледа судске службе предсједници и 
суци опћинских и окружних судова, као и предсједници и суци прив- 
редних и других судова, исто одговарају дисциплински пред дис- 
циплинским вијећем одговарајућих судова Суци и суци поротници 
војних судова исто су дисциплински одговорни по војним дисциплин- 
ским прописима

А како поступати, када je у питању етика суца Коме ће он бити 
одговоран, који орган he га казнити? Захтјеви посебних квапитета који 
се постављају пред суца, па кад je у питан>у и његова етика, нису новог 
датума Још око 1000 година прије наше ере, стари арапски писци, 
пишући о праву, суцима и сл. постављали су већ тада врло интересантне 
и одређене захтјеве. Листајући те старе записе, наћи ћемо да се већ таДа

12 Сравни у: Др Б. Петрић, Етика и  култура судије, стр. 13.
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тражило да се приликом ондашњег суђења држало бар ових правних и 
етичких минимума: а) кадија није смио бити гладан (вјеројатно да га 
нетко не подмити и прије расправе нахрани), б) да није кадија жедан, 
в) да кадија није љут, г) да кадија није у журби, д) да кадија познаје 
закон, ђ) да кадија не познаје странке. Према наведеном, захтјеви од а) 
до г) се односе на психичку способност и стабилност кадије (судије), а 
захтјев под д) односи се на законитост и стручност, a захтјев под ђ) на 
тзв. непристрасност кадије.

Сви ти описани захтјеви, макар миришу на мемлу, стару миленије 
година и више, могу се у цјелини и потпуности прихватити и прим- 
јенити на наше „напредне” (сувремене) прилике, свакако допуњени 
сувременим захтјевима и потребама правне сигурности и економич- 
ности поступка.13

Ето, пада нам на памет да и у вријеме кадија и данашњих наших 
судаца вриједи начело: „Сватко нма право на једнаку заштиту својих 
права у поступку пред судом, државним и другим органима и ор- 
ганнзацијама који рјешавају о његовим правима, обвезама и инте- 
ресима”. Ако не вјерујете сравните садржај чл. 180. ст. 1. и друге одредбе 
Устава СФРЈ, на којег je данас велика мас-медијска повика и вриска.

Етика и култура и некадашњих кадија и садашњих судаца (да не 
кажемо кадија) се међусобно испреплнћу, некада једна другу искључују 
(ако су у питању „вруће ситуације”, политички процеси и сл.), а некада 
се (у нормалним ситуацијама) и допуњују, али би етика увијек требала 
бити доминантна. Судац би и у нас у свакодневном раду требао бити 
чврст и постојан, чувајући свој морални углед, јер тиме he и законитост 
гьегове одлуке бити законита и беспријекорна. Пли како то лијепо 
истиче наш учител. и професор СинншаТр1ша на једном симпозију о 
проблематици југославенског одвјетништва: „Правну државу треба да 
поштивају понајприје они који доносе законе, они који их примјењују 
и они на које се закони односе... Међу једнакима не може пред законом 
бити једнакнјих”. Један правни великан je рекао: „Правник (а то важи 
посебно за поштеног суца) je онај који другачије мисли!” Судац треба 
бити особа која he другачије мнслити и од „текуће” политике, од 
полтронских и каријери склоних тужнлаца свих рангова, друштвених 
правобранилаца итд. Судац мора „увијек мислити” на императив: 
Сватко има право на једнаку заштиту својих права итд. Забрањено je 
другоме наносити материјалну и моралну штету (усп. чл. 16. ЗОО).14 
Та и друга начела модерног и цивилнзираног друштва треба цијенити 
и спроводити у живот. А да би се то чинило треба бити етички 
„подобай”.

Сватко од нас тко je дошао у контакт са судом, у суцу види суд 
као институцију (некада су странке у суду говориле: „Славни суде!”), 
а што се односи на сваког суца, без обзира што су неки у послу изложен и 
јавности више а неки ман>е. Свакн од судаца (без обзира да ли je то судац

13 Ibidem, стр. 14. и д.
14 ЗОО -  Закон о обвезнич односмма (Сл. л. СФРЈ, бр. 29/78. и 39/85).
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истражитељ, предсједник внјећа или судац поједннац je представннк 
суда, а они и њихов рад, па и суд, су опет под стадном и свеобухватном 
контролом уже или шире јавности, која као најстрожн крнтичар, прати 
и оцјењује сваку њихову изговорену ријеч, покрет, мимику, осмјех, 
смркнутост, и поступак а да они тога често нису ни свјеснн. Жалосно 
je видјети полупијаног супа, како „бауља” судом или улицом. Суд као 
часна институцнја, као орган државне власти, као орган који „дијелн” 
правду има одређени ауторитет, a тај ауторитет судац може ширити и 
учвршћивати или нарушавати и крњити, зависно од свог наступала, 
начина вођења поступка, понашања и поступања.

Етика и култура судца долази до изражаја у опћим и посебним 
судским функцијама. Опће функције су оне које се односе на све суце 
и у свим поступцима, а посебне су оне које се односе на поједине суце 
и у одређеним процесним ситуацијама. Више има у пракси тзв. опћих 
функција. На жалост у животу се о тим (опћим и посебним) функцијама 
суца води врло мало или нимало рачуна.

Но постоји још један животни проблем. Често се зна десяти да 
у смислу каријере и напредовања баш страдају тзв. морални суци, јер 
су били „непослушни” према локалним моћницима. Стручни, поштени 
и савјесни суци теже напредују од судаца полтрона, папучара (поли- 
тичких), а тко не вјерује, нека оде у било који суд СФРЈ, па нека тамо 
на лицу мјеста „проведе анкету”, па ће се на жалост увјерити у нашу 
тврдн>у.

Један судац у Славонији je ранијих година био смјењен са 
дужности опћинског суца, jep се усудио покренути поступак пред 
Одбором самоуправне радничке контроле због извјесннх финансијских 
и других неправилности у том суду.15 16 Или, они случајеви сисачког 
Опћинског и Окружног суда, везани за избор судаца, гдје je имао 
извјесног удјела у тој правосудној „ујдурми” чак и републ ички секретар 
за правосуђе СР Хрватске.14 Да не набрајамо и друге драстичне слу- 
чајеве.

Дакле, и својеглава кадровска политика „једе” и уништава пош- 
тене и способне суце, суце који имају етичку и стручну кичму. Питамо 
се докле? Како смо карикирали у пракси моћника појам тзв. подобности 
суца!17

5.2. Опће функције суца

Опће функције суца и н>ени елементи су многобројни и раз- 
новрсни, тако да судац није увијек и свјестан неког позитивног односно

15 Сравни: Рјешење СО Сл. Пожега, број: 01-5196/1 —1986. од 5. 12. 1986, види акт 
предсједника Окружног суда Сл. Пожега бр. 2Су—13Л986.

16 Види чланак: Регулярен реизбор суца у  Снеку, Вјссннк од 28. 9. 88; чланак: 
Сисачки судски потрес, Вјесиик од 6. 10. 88, стр. 7. итд.

17 Види детаљније у члаику: О набору суца н  оснивану КЛД-а, Делегатски вјес- 
ник  од 11.5.1989. и чланак: Пркос без затвора (Иван Фуиић чаре дно да се пресуда донесе 
на штету „Велебита"), Вјесник од 30. 5.1989.
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негативногефекта, који je знанајан за углед суда, а место и непоправљив, 
о чему треба свакодневно и стал но водити рачуна.18

Суда сусрећу у његовој правосудној оперативи и оцјењују страй
ке (тужитель тужени, предлагател>, вјеровник, дужник, окрнвл>ени, 
свједоци, људи упослени у том суду и др.). Суда одјењују и адвокати, 
заступници, пуномоћници, тумачи, спроводници и друге службене 
особе, a јавност га оцјењује на главном претресу и расправи.

Изнијет ћемо само неке важније елементе опће функције суда у 
његову свак!щашн>ем раду.

5.2.1. Судлц и  његов особни изглед

Мишл>ен>а смо да je ипак на првом мјесту важан особни изглед 
суда Било који од субјеката поступка, када дође у суд, када уђе у судницу 
и другу просторију, прво што he уочити, па и прије него што почне 
разговарати са суцем, јесте вањски, особни изглед суда Taj „први” 
утисак зна некада бити и пресудан, и касније га je тешко елиминнрати.

Култура и етика налажу човјеку, а и суду, да буде уредно обучен, 
обријан, подшишан, да има кравату (и л>ети и зими). Није лијепо 
видјети суда раздрљена у кошуљи, па макар било и л>ето, јер то асоцира 
више на неки диско-клуб, на пивницу, него на суд. Уосталом нити један 
промишљени судац не би отишао увечер у кошуљи (без кравате), 
непочеддъан, необријан и „чупав” у казалиште, па таково понашање 
важи и за суд. У неким „назадним” земљама Запада суди имају црне 
тоге, као службену одјећу, а што улази у атрибут значења и ауторитета 
функције суда коју часно обавл>а. У нас на срећу нису предвиђене црне 
тоге, али то не значи да наши суди могу (и смију) да буду неуредно и 
аљкаво обучени и сл.

То важи и за суда жену, па и она такођер треба да буде уредно 
одјевена, да буде елегантна (али не нападно, екстравагантно, нпр. с 
неким „мексичким шкрлацима” и сл.). Фризура je посебан детаљ, и 
значајан за жену суда, али та фризура не би требала бити у стилу 
рокн-рола, поп или панкер фризуре, јер такове фризуре би изазивале 
чудне осмијехе код већине странака, адвоката и сл. особа

И ципеле су такођер важан елемент и женске и мушке елеганције, 
али жена судац не би требала у суд долазити с неким „превнсоким” 
потпетицама, јер човјек има дојам да he у ходу услијед оваквих на „кат” 
високих потпетица жена судац доживјети хаварију, пад и сл.

5.2.2. О неким понашањима суца према странкама

Из судске праксе je познато да свака процесна радња неизоставно 
тражи и одговарајућу усмену комуникацију на релацији: судац, судска 
странка, адвокат и сл., која се одвија било у јавном или нејавном судском 
амбијенту.________у

18 Вида: Др Е  Петрић, Op. ciL, стр. 15. и д.
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Стога језик којим говори судац (то je несумњиво језик у служ- 
беној употреби) мора бити уобичајен (пожељно je да je чисти књижевни 
језик). Но може бити прнлагођен потребном разумијевању за све 
присутне страйке и не смнје садржавати непотребне елементе. Судац 
не би требао употребл>аватн стручно-теоретске термине (нпр. латинске 
изразе, сентенце) ако je јасно да то странке услијед своје неукости не 
могу разумјети. То вриједи и за стране изразе и сл. Бол>е речено, значн, 
дајезиккојим говори судац морадабудејасан, приступачан иразумљив 
свим процесним субјектима, а посебно оним особама које су активни 
судионици, јер погрешно схваћена или несхваћена нека ријеч суда, 
адвоката итд. може да доведе у забуну онога који треба да одговори, па 
услиједи и нејасан, неточан или погрешай одговор.

Неспорно je да судац треба да се клони „шатровачких” („арго”) 
ријечи или израза (нако je добро да их у пракси познаје).

Одредбе процесног закона, управног поступка (те кривичног, 
парничног, ванпарничног, извршног и др.) судац мора перфектно 
познавати, до у детаље, да би правилно оријентирао поступак, затим да 
истовремено адекватно и са снгурношћу реагира на сваку нејасну 
процесну ситуацију (да одржава ред на расправи, да опомиње), те што 
je најважније: да донесе правилну и закониту одлуку.

Имамо бројне јудикате, који суцима не служе на част ни у смислу 
поштивања законитости, нити у смислу судачке етике. Тко не вјерује 
нека погледа укинуте судске јудикате у било којем нашем суду поводом 
жалби, ревизија и сл. које су улагале „незадовољне” и правде жел>не 
странке.19

А у споменутом чл. 180. и'другим одредбама Савезног устава тако 
лијепо пише „да сватко” има право на једнаку заштиту својих права, па 
бн сваки поштени судац требао уважавати жнвотну чшьеницу да у нас 
може: међу једнакима пред законом бити „једнакијих”!

Стога треба почети озбиљно „његовати” овај наш закржл>али 
судачки морал, како бисмо у правосуђу успијели „изједначити” нејед- 
наке с једнакима, неуких с ученима, и посебно: немоћне са силницима 
(како у правосуђу тако и изван н>ега).

5.2.3. Понашанье суца ван суда

Сваки правосудии функционер (судац) треба увијек имати на уму 
да су га многе странке са којима je долазио у контакт запамтиле, па би 
он морао водити озбшъно рачуна о свом понашан,у и ван суда. Сигурно 
je да су и мјерила понашања суца ван суда у приватном животу, 
специфична, па чак можда и строжија, него што je то случај са обичним 
људнма (тзв. обичним мравима). То би значило да судац мора увијек и

19 Види јудикат Управног суда СР Хрватске Загреб, бр. Ус-5171/1987-3 од 30. XII 
1987, и Ус-1765/1988-2 од 22. IX 1988, те 3-1385/88. од 23. V 1988. Опћинског суда у Слав. 
Пожеги и др. Да не набрајамо и друге „судачке бисере”.
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у сваком моменту водити рачуна о друштву у којем се креће, у које 
кафане и локале улази, како се у јавности понаша, те да строго води 
рачуна и о свом особном животу. То не значи да судац треба да буде 
аскета и усамл>еник, него судац треба у својим понашаььима да има 
„праву мјеру”, пуно такта и сл. Сучево понашање не треба да буде 
упадљиво и ван обичаја средине у којој се креће и живи. Пијанчење, 
банчење, мнтинзирање и др. je неспојиво са етиком и угледом који 
треба да има поштен, моралан и угледан судац, јер на таковнм мјестнма 
има свега, само не морала и угледа.

Како je јадно и понижавајуће и за суца и за „гледаоца” када пред 
собом вади пнјаног суца, који „баул>а” на улици, аде корак напред а два 
назад. Можда директор подузећа би и смно лумповати уз асистенцију 
музике, „својих" секретарица и сличних добрнјана, али би таково 
лумповање суцу, сигурно свн замјерили, који га познају у тој функцији.20

Судац се не може бавити разним пословима и хобијима, који су 
неспојиви са његовом функцијом, а што уосталом регулирају и поје- 
диначни закони о редовним судовима у нас. Једино je закон „слабашан” 
у том погледу што није примјерице навео о којнм би се то недозвољеним 
пословима радило. Наиме, баш та недефинираност даје касније могућ- 
ност разним „кадровицима” и моћницима да они онда раде по свом 
нахођењу и „својим потребама”. А код нас и кадровици и моћници нису 
оно што јесу, превртљиви су и злонамјерни.

Сигурно je да су за суца ипак неприкладни сви они пословн који 
имају у себи нзвјесних обиљежја комерцијалности и сл. Мишљења смо 
да се судац треба чувати послова писања тужбе, жалбе, ревизија, под- 
несака, уговора и сл., јер то би имало извјесних елемената надри- 
писарства.

Према изнесеном, препуштамо сваком промшшъеном суцу да сам 
оцјени и процјени да ли je неки конкретан посао у складу са ньеговом 
правосудном функцијом или није, а да при томе буде и рнгорозан, и 
објективан, па и самокритичен, јер ће то касније, можда нетко други 
„оцјењивати” и из такових случајева правити „послове диференција- 
ције”. Та ми и живимо због диференцијација, па нмамо друштво какво 
и заслужујемо тј. издиференцирано, од републике до републике, и од 
покрајине до покрајине! Једино, на жалост, нисмо успјелн оно најваж- 
није: да коначно „издиференцнрамо” тај наш свакидашњи — самоуправ- 
ни социјалистички морал!

5.3. Посебне функције суца

Опћенито говорећи, посебне функције етике и културе суца 
долазе до изражаја у више праваца и у неколико одређених процесних 
дјелатности. Ево неких важнијих дјелатности:

— истражни судац,
— предсједниквијећапрвостепеног суда, односно суца појединца

итд.

20 Вили: Др R Петрић: Op. cit., стр. 21.

14



Истражни судац je један од сталних судаца првостепеног суда у 
којем je по распореду рада ььему повјерено да спроводи истрагу и врши 
друге послове одређене законом.31 За апстрактну способност истражног 
суца у нас закон не прописује посебне увјете. Истражни судац увијек 
ради као појединац и не може га замјенити други судац истогсуда, оснм 
у слумајевима хитног подузимања поједнних истражних радњи, дежур
ства и сл. У привременом поступку према малол>етницнма на срећу 
нема истражног суца Његову функцију врши судац за малољетнике.

Истражни судац поступа, у правилу, без јавности, с тим што су 
некада присутни тужилац и бранител», што посебно обвезује. У поступ
ку истражни судац долазн у непосредан контакт с окривљеним, одвјет- 
ницима свједоцима вјештацима заступницима пуномоћницима и 
другим субјектима и при сваком контакту он мора имати све оне 
особине и квалитете који су напријед наведени, али још и неке додатне.

У кривичном поступку, који je несумњнво принудан и неугодан 
за сваког живог човјека a гдје je централна личност осумњичени, 
о кривлю ни. Судац треба увијек имати на уму да „нитко не смије бити 
сматран кривим за кривично дјело док не буде утврђено правоснажном 
пресудом” (чл. 3. ЗКП и др.). То би значило да истражни судац мора 
водити рачуна о томе да се не поводи за обавјештењима, новинским 
„добронамјерним” чланцима, подацима, доказима, митингашким па- 
ролама и сл. који би код њега формнрали предувјерење (изузетак су 
флагрантна кривнчна дјела), што може имати штетних посљедица.

Истражни судац поступа пред јавношћу, ужом и широм, у слу- 
чајевима када врши увиђај, а то није ријетко, и у тим случајевима мора 
посебно да води рачуна о поступаньу и понашан>у. Увиђај je врло 
значајна истражна радња, чији резултати су, по нашем мишљењу, један 
од значајних основа за судску одлуку, па мора увијек бити спроведен 
lege artis (а не да само буде разлог да си судац обрачуна дебелу дневницу 
и сл.).

Увиђај би требало (и мора се) извршити: оэбшъно, темељито, 
потпуно, ефнкасно, стрпљиво, стручно итд. Судац у тим случајевима 
не смије бити паничан, али се не треба понашати и јако „театрално”, 
jep je увијек у таквим случајевима присутан народ и догађа се народ, 
па народ ко народ, може да понешто и „замјери” истражном суцу у тој 
његовој театралности.

И коначно, мишл>ен>а смо да и записници које сачињавају ие- 
тражни суци о испиту окрнвљеног, о увиђајима и сл. морају одговарати 
извршеној процесној радњи. Мишљења смо да такови записници не би 
смјели садржавати ништа особног, својствено суцу, него морају бити 
јасни, сажети, аутентични, те морају служити као необорив доказ онога 
што je речено односно утврђено и написано, скицирано и сл. Не смије 
се било шта касније у записнику мијењати, прецртавати, допуњавати, 21

21 Правил енциклопедија 1, Београд, 1985, стр. 520.

5.3.1. Функција и стражн or суца
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или изостављати, jep записи ик треба да je увијек слика истражне радње, 
а не истражног суда и његове концепције. Судац истражитељ мора 
строго н увијек водити рачуна да je човјек мјерило свих ствари, па и 
осумњичени, окривљени je човјек. „Корјен човјека je сам човјек” 
(Маркс).22 Истински проблем за сувременог човјека то je сам човјек. 
Максим Горки je рекао: „Човјек je највеће чудо овогсвијета!” Ову мнсао 
треба схватити у смислу да je сваки човјек непоновљива јединка, да je 
он загонетан, тајанствен и неразрешиво живо биће, да je он биће среће. 
Но ми се у жнвотној пракси понашамо супротно. Ми и судимо у име 
народа а да уопће не питамо народ прије доношења пресуде. У нас je 
судац и тужилац онај који друге среди, рушењем људске среће поје- 
диних људи не може ce градити срећа „повлаштених” и моћних људи. 
У нас су само важне ријечи, a мање истинска и поштена дјела, рад и 
морал смо деградирали до крајњих понижавајућих граница.

Добар и поштен судац, па и судац истражител. би се требао питати: 
тко je човјек, камо иде он у овој тешкој животној збиљи и каквог правног 
и економског смисла нма тај наш живот (када већ тако не мисле разни 
политички моћници). Или како лијепо рече проф. Е. Пусић: Политичка 
руководства о најважнијима точкама кризе — муцају! То важн и за 
питање нашег „текућег” морала.

Без сустезања можемо рећи, ако погледамо нашу уставну и 
законску регулативу, онда запажамо да у нас човјек појединац није 
конституисан као полнтички субјект. По нашем уставу су признати: 
трудбеници, становници и сл., али не и грађани као политички субјекти 
(Др Весна Пешић). За материјалисте човјек je у нас природно-мате- 
ријално биће, а за идеалисте, човјек je прије свега духовно биће. 
Систематичнн Аристотел рече још поодавна: „Етичке су врлине воље, 
а постижу се ако ум усмјерује и одгојн вољу у избору по начелу златне 
средине, односно'избјегаван>е неумних крајности”.23 Сваки судац и 
културан човјек у нас требао би си запамтитн бар још једно мишљење 
Аристотела: „Лијечник не лијечи човјека као нешто опће, него лнјечи 
(конкретног) Калнју или Сократа, или неког другог, који такођер спада 
и под појам човјек” (Метафизика, 1 ,1).

Суче запамти, не судиш, не водиш истрагу против неког „опће- 
нитог” човјека, него je y питању конкретан човјек, индивидуалац и 
непоновљива особа. Човјек je највеће чудо овог свнјета. Човјек, како то 
звучи гордо (једино ако није у пнтању митингашки човјек)! Мишљен>а 
смо: да je човјек мјерило свега, он je средина између ничега и свега, те 
je његова најбитнија особина да упозна ту своју ограниченост. О тим 
животним чињеницама треба сватко размшшъати, па и судац.
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Већ смо напоменули да су судов» државни (друштвеми) орган» 
којн обављају функцију правосуђа као једну од битных функција ор- 
ганизнраног људског друштва.24

Функцију првостепеног суђења у нас врше: Вијеће тројице судаца 
у кривичним и парничним стварима, впјеће петорицесамо у кривичним 
стварима, и судац појединац у кривичним и парничним стварима, које 
су му стављене у надлежност.

Одмах je важно истаћи да предсједник вијећа (а исто важи и за 
суца појединца) мора перфектно познавати предмет о коме ће расправ- 
љати, која су правна питања спорна, које чињенице треба утврдити, који 
докази стоје на располагању, a које треба још, евентуално и прибавит». 
Познавање предмета je неопходно из ових разлога:

— да се може правилно, ефикасно и економично водит» главни 
претрес односно судска расправа и

— да би могао благовремено и добро упознати суце поротнике с 
конкретним предметом о коме ће се расправљати.

Једном ријечју: и предсједник вијећа и судац појединац треба 
добро познавати, ми бисмо то назвали „радио становиште”.

Може се десити да и поред перфектног познавања предмета, да 
неке странке или свједоци и сл. ријечју или дјелом изазову или увриједе 
предсједника вијећа, судско вијеће, суца појединца итд. У том случају 
треба правилно постулаты, па по потреби вијећу предложити каж- 
њавање такових догађаја и појединаца (yen. чл. 78. ст. 1. ЗКП, и чл. 318. 
ст. 1. ЗПП), да би се на тај начин штитило и достојанство суда и особни 
интегритет сваког субјекта Судац појединац доноси сам одлуку о каз
ни, ако дође до поступка кажн>аван>а

Неспорно je у животној збшъи да су предсједник вијећа и судац 
појединац на главној расправи (претресу) изложен» директној кри- 
тнчкој оцјени широке јавности, и то их обвезује на одговарајуће 
понашање и поступање.

На Аполоновом храму у Делфнма био je натпис: Gnôthi seautôn! 
Познај самог себе, важи и за суца и предсједника вијећа, а то значи, 
треба се непрекидно усавршавати у знању, етици, култури итд Тада 
човјек сазнаје да остаје несавршено биће, те да се неће поправит» нити 
на улици, нити на митинзима, нити у биртијама и сличним мјестима, 
него се треба усавршавати у знању, племенитости, толерантности. 
Човјек (па и народ) треба да сам собом управља, да доступа само онако 
како му то разум одобрава, што му разум и етика налажу. Суци морају 
знати да врлина се прије свега састојн у обуздавању самога себе, својих 
нагона, политичких и других страсти, у свакодневном његовању реда, 
правде и хармоније у друштву. Стари Грци би рекли: „Gnćthi seautôn!”

24 Вида детаљније у: Правна енциклопедија, 2, Београд, 1985, стр. 1623.

5.3.2. Судац као предсједник вијећа
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Судац извјестилац један je од чланова вншегсуда, па и о његовој 
функцији желимо рећн неколико ријечи. Задатак суда извјестноца јест 
да у конкретној правној ствари (предмету) у којој je уложен правый 
лијек, поднесе вијећу извјештај. У том циљу он je дужан да из списа 
који су вишем суду доставл>ени савјесно проучи предмет, узимајући у 
обзир и околности на које суд пази по службеној дужности. Судац 
извјестилац може (и треба) по потреби од првостепеног суда (или 
управног органа, нпр. ако се радиокомасацијском поступку), прибавит» 
извјештај о повредама одредаба поступка и затражити да се проведу 
извиђаји ради утврђивања точности навода о таквим повредама, да 
тражи доставу комасацијског списа и сл. jep се тада не би могле десиги 
(дали случајно или намјерно) тешке повреде поступка и погрешне, чак 
и другостепене судске одлуке.25 Суца извјестиоца одређује, а некада и 
„намјешта” предсједник вијећа, па чак и предеједник суда. Да ли je то 
ускладу с законом и моралом. препуштамо да то сватко утврди у таковим 
случајевима, да не кажемо судским аферама.26

И овом пригодом подсјећамо: право и морал нити се потпуно 
разликују, нити се поклапају по своме обиму дјеловања и садржају. 
Право може некада бити на већем етичком ступтьу од неког морала, па 
и обратно, о чему je већ било и наведених примјерз у нашој сваки- 
дашњици. Кант je на једном мјесту констатирао да право у себи не 
садржи ништа етнчког и да се правые радтье врше само путем принуде. 
Ми се не слажемо с овом Кантовом искључивости али у пракси се може 
десити (доста ријетко) да л>уди након појединих судских јудиката, 
збиљам стекну увјерење да тај јудикат нема везе нити са правом нити 
са етиком. То he овиснти о суцу, који je „откроио” такав јудикат, а 
таковим јудикатнма често знају кумовати несавјесни и суци извјес- 
тиоци.

5.3.4. Судац извјестилац

6. СУДАЦ И СУДСКА ПРАКСА

Кратко речено, судска пракса je низ судских пресуда и рјешења 
којнма се правна норма примјењује на нети начин. Судска пракса у нас 
није извор права, иако je врло слична извору права, jep док ту праксу 
усвајају, судови држе као да je она заиста извор права.

Мтшьетьа смо да позитивно право постоји само када се оно 
отисне кроз правна начела која судска пракса свакодневно ствара и то 
„представлю” летал ни судски реализам. Правна начела по нашем мнш- 
љењу нису статички елементи једног затвореног правног система, већ 
изабрани крнтерији о правним вредностима која представљају код 
судске (па и арбитражне) праксе и доктрине, ауторизиране и легалне 
основе правые аргументације. У мјери у којој животна и правна збшьа
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показује да текст конкретног правног извора не представља више 
законодавну мудрост и гаранцију за свако рјешење које пракса намеће, 
тада, судска пракса по судима je „принуђена” да одступн од правннчког 
мишљења које je изведено из закона и других прописа и правила и да 
своје ставове аргументира начелима за које je тешко доказати да 
произилазе из прописа (правила), али које каснпје јурисдикција и 
јуриспруденција, када се уходају, укључује у правни систем као comunis 
opinio. Овако настала начела и максиме, изведена из одређеннх група 
случајева судске праксе, постају иманентни дно позитивног права, 
заједно с начелима који су изричито у н>ему формулирани.17 Познато 
je да се у чл. 38. ст. 1. точ. 3. Статута Међународног суда правде наводи: 
„Опћа начела цивилизираних народа” су извори права и да та уннвер- 
зална правна начела утврђује суд у својој пракси.

Желимо упозорити суде као „креативце" судске праксе, да у 
судској пракси важи прадавно начело: „Non ex régula ius sumatur, sed 
ex iure quod est régula fiat” (Право ce не изводи из правила, него из 
важећег права настаје право — Paulus, D. 50, 17, 1).

Зато имајући у виду укратко изнесену проблематику у вези суда 
и настанка судске праксе, мишл>ен>а смо, да за потребе свакодневне 
праксе није довољно узети у обзир само увјете, треба судац, као ства- 
ралац, иноватор, дати своју поштену вол>у и знан>е и способност да 
надвлада садашњост и правне потешкоће у складу с љепшом и ху- 
манијом будућношћу за којом тежимо.27 28

Ту суду, ствараоцу, у стваран>у добре судске праксе може помоћи: 
правна знаност, савјесност и поштење у раду, његова инвенција, тежња 
да разумије човјека као највеће чудо на свијету, сучева етика, знање. 
Судац има пред собом увијек живог и конкретног човјека и мора водити 
строго рачуна о правној сигурности тог свакидашњег човјека Човјек, 
како то звучи гордо (М. Горки)! Само добар човјек може бити и добар 
судац и творац добре судске праксе (види јудикат Врховног суда Сло
венце Гзз-5-50. од 2. II 1950, када je у питању признање права на тзв. 
моралну штету, јер у то вријеме други судови у Југославији ннсу 
„такову штету” признавали као субјективно право на накнаду штете).

УМЈЕСТО ЗЛКЉУЧКА

Морал у смислу марксистичког схватања јесте облик друштвене 
свијести, који се изражава у повијесно формираним и уобичајеним 
принципима, нормама и правилима „Свака класа па чак и свака про- 
фесија има свој властити морал” (Ф. Енгелс). Дужност je, а то важи и 
за суде, најважнија етичка категорија, чији je основни принцип свјесно 
поистовјећнван>е особних интереса с интересима друштва Писац Цан- 
кар тако сликовито илустрира и поучава нас овим ријечима: „Огромно 
je задоволлтво за човјека, када дно свој живот посвети једној најсвјет-

27 Види: Др И. Ромштајн. Op. cil., нота 2, стр. 22. и д
28 Ibidem, стр. 66. •
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лијој идеји, тј. идеји истини. Када сам вјеран нстини вјеран сам и самом 
себя... Оно што видим очима, срцем и разумом никада нећу сакрити” 
(Бијеле кризаитеме). И судац мора у свом судском позиву увијек остати 
у етичком смислу на висини задатка. Треба вољети и борити се за истину 
и правду!

Те врлине и морал не смију остати „скривене” у суцу и човјеку, 
него морају бити — дјелотворне. Морал je човјекова неотуђива вријед- 
ност и хумана препознатљнвост. Морал се на срећу (или несрећу) 
никоме не може „додијелнти” нити „одузети”, па то не могу учиннти 
нити новинари у нас. Морал се стјече: континуираним, стрпљивнм и 
правилним одгојем у породнци, школн, ЈНА итд Морал се не учи на 
улици, на митинзима, на игралиштима и са сличном „публиком”.

Или како то људски и педагошки примјећује наш познати Поже- 
жанин: „Зато једна од најодговорнијих дужности у животу (и одгоју) 
сваког појединца и народа, припада доброј мајци...”29 Док буде добрих 
мајки, бит ће и добрих људн (и судаца). Гдје има љубави према човјеку, 
тамо има и љубавн према свом позиву! Зато: Gnôthi seautôn!

29 Сравни у: Д. Јелчић, Vallis mirea, Загреб, 1Г77, стр. 98. Односи се на ријечи 
пожшшог књижевника Јанка Јурковића (рођ. 21. 11.1827, а умрлог 20. 03.1889).
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