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ЗНАЧЕЊЕ ПРАВНИХ ТЕРМИНА  
У ВЕЗИ СА ПОЈМОМ САСЛУШАЊЕ

– слушање, исказ, обраћање, порука и општење –

Апстракт: У правном процесу саслушање је један од категоријалних појмова 
из којега се изводи низ изведених појмова који се у стручној и научној јавности 
неретко сматрају синонимима. Полазећи од језичких основа термина и појмова 
у правној науци, у раду је начињен интелектуални напор да се из научно-методо-
лошког угла прецизно дефинишу значења термина слушање, исказ, обраћање, пору-
ка и општење који се налазе у тесној вези са појмом саслушање, који представља 
категоријални појам у правним наукама, посебно у правним поступцима, у управ-
ном, грађанском, кривичном и међународном праву. Дакле, главни предмет овог 
рада јесте дефинисање значења кључних појмова и термина који су у директној 
вези са категоријалним појмом саслушање у правном процесу. Наведене дефини-
ција имају епистемиолошку сазнајну вредност, јер допуњују фундаментално зна-
чење основног појма у правном процесу. Истовремено, значења ових термина су 
предметна јер употпуњавају значење основног, категоријалног појма саслушање 
у правном процесу. По својој форми, сви ови термини су искази о кључним од-
редницама саслушања у правним поступцима.

Кључне речи: правни процес, саслушање, слушање, исказ, обраћање, порука 
и општење.

НАУЧНО ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА СЛУШАЊЕ

У научном објашњењу термина слушање неопходно је поћи од латинске по-
словице која гласи: „Лако је наћи људе који ће сатима причати о себи и о својим 
темама, а много је теже наћи оне који су спремни, вољни или који имају времена 
да вас сатима слушају“. Ова латинска пословица јасно указује на чињеницу да  
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је слушање само по себи захтеван процес условљен бројним чиниоцима. О важ-
ности слушања за природни, као и друштвени развој човека казује нам и посло-
вица која гласи: „Разлог због којег имамо два уха, а само једна уста је да бисмо 
могли више да слушамо, а мање да говоримо“ (Даниловић 2016: 38).

Суштинска одредба термина слушање огледа се у томе да је слушанје 
несумњиво психофизичка активност свих покретних живих бића која се оди-
грава посредством чула слуха. За разлику од осталих живих бића, слушање је 
умна делатност људи, која може бити вољна, намерна, циљна и сврсисходна, 
а може бити и спонтана, случајна. У друштвеним односима и понашању слу-
шање је нужна уобичајена делатност, осим за особе које немају способност 
слушања јер им је слух оштећен.1

Највећи број људи сматра да је слушање нешто што се само по себи 
подразумева. Разлог за то је што што већина људи способност комуници-
рања поистовећују са способностима говора иако је за добру комуникацију 
подједнако важно знати добро слушати и добро говорити. Слушање је ујед-
но и чинилац комуникације и начин стицања сазнања. Чуло слуха омогућава 
човеку да чује, а касније и опази потенцијалну опасност, да саслуша саго-
ворника, на основу чега ће касније донети одређене судове и закључке. Слу-
шање је један од начина да човек нешто сазна, научи, да спозна природу и 
људе око себе. Слушање може бити и начин релаксације, начин сазнавања 
уметничких вредности музичких остварења (Даниловић 2016: 68).

У важне чиниоце који одређују ток и ефекте слушања свакако спадају 
услови у којима се слушање одвија, субјекти који су актери процеса, тј. онај 
ко се слуша и онај који слуша, мотиви слушања, интереси и циљеви, као и 
ефекти који настају као резултат слушања.2

Са становишта правног процеса, слушање може бити добровољно, са-
моиницијативно, иницирано и принудно, с варијацијама улога слушаоца. 
Битна структура слушања у људском друштву, поготову у правном процесу, 
састоји се од: (1) извора-емитера звука, (2) звука одређених својстава и (3) 
примаоца звука који реагује на звук, придајући му одређено значење.

Реаговање примаоца звука може бити физичко, психичко или комби-
новано, уз испољену или прикривену манифестацију. С аспекта предмета 
рада веома је значајан начин реаговања субјекта који слуша. Са становишта 
саслушања у правном процесу, очекивана су претежно манифестна реаго-
вања субјекта који се слуша, односно саслушава на емитовани звук.

У свакодневном животу лоше слушање је чешће правило него изузетак. 
Понекад лоше слушамо друге људе а ретко то запажамо, али често уочава-
мо да друга особа не слуша нас. Постоје моменти када човек може слушати, 
а да заправо не чује шта му се говори, или може чути оно што саговорник  

1 Слух таквих особа се делимично компензује чулом вида и додира.
2 За појам слушања често се везује појам и термин прислушкивање.
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није рекао. У таквим ситуацијама пажња оног који слуша била је усмерена на 
нешто друго. Слушање као комуникацијска вештина укључује усмеравање 
пажње, интерпретирање и памћење онога што се заиста чуло. 

Према свему наведеном можемо дати радну дефиницију слушања која 
гласи: активно слушање подразумева слушати усредсређено, слушати са ем-
патијом и прихватањем чињеница и слушати одговорно.

Слушање може бити и селективно, и оно то најчешће и јесте. Човек об-
ично жели да чује оно што га интересује. Саговорник може да буде преопте-
рећен, да покуша да замени тему, да маскира одговор итд. Ово је нарочито 
изражено код саслушања.

Прва важна ствар код слушања јесте да субјекат који слуша треба да од-
лучи да ће пажљиво слушати саговорника. Психолози и социолози истичу 
важност гледња саговорника у очи, објашњавајући да уколико особа слуша 
не гледајући саговорника у очи, субјект који говори највероватније ће по-
мислити да је други саговорник незаинтересован и дистанциран. Није не-
правилно током слушања унети у комуникацију и неке невербалне знакове 
попут климања главом или говора тела.

Током слушања је важно размишљати о ономе што се чује. Наравно, по-
жељно је и постављати одређена питања субјекту који се слуша. То је један 
од начина да се разјасне неке ствари које се нису добро разумеле, а и на тај 
начин се шаље порука саговорнику да се он пажљиво слуша. 

Препоручује се и да се по потреби парафразирају одређени искази са-
говорника. Парафразирати значи поновити властитим речима оно што се 
чуло. На пример: „Ако сам вас добро разумео, ви кажете да...“; или „Значи 
ли то да...?“ То помаже субјекту који слуша да увиди колико је саговорника 
пажљиво слушао и разумео.

Међутим, парафразирати не значи да треба превише говорити. Чиње-
ница је да већина људи радије говори него што слуша. Свакоме се дешавало 
да ухвати себе како слушајући саговорника већ размишља шта ће рећи када 
овај престане да говори. Ако је циљ слушати, правило је да не треба активно 
говорити јер слушати и говорити није могуће у исто време.

Код технике слушања важно је и умеће да се искористи пауза која на-
стане када субјект који говори застане. Периоди ћутања, односно застанка 
могу бити корисни јер субјекту који слуша могу помоћи да размисли, или да 
усмери саговорника како да настави своје излагање.3

Генерално узев, и излагање и слушање зависе од својства и предмета 
правне комуникације и сва наведена правила важе само у том контексту.  

3 Неки аутори сматрају да је темпо говорења спорији од темпа слушања. Према не-
ким истраживањима, просечна особа говори темпом од 100–140 речи у минуту, док 
слуша темпом од 600 речи у минуту. Тако слушаоцу остаје много времена за вла- 
стите мисли.
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Наведена мерења нису узела у обзир трајање слушања. Концентрисано слу-
шање може да траје око седам до дванаест минута.4 Дужина слушања и изла-
гања је индивидуална и зависи од ситуације – од положаја саговорника. Захтев 
за предвиђањем је супротан захтеву за пажљиво концентрисано слушање. 

Слушалац нема увек обавезу да „изрекне“ став, суд, закључак о излагању 
саговорника, већ да исказе саговорника разуме и схвати у правом истинском 
значењу, нарочито у „правном саслушању“.

Техника слушања стиче се с временом, искуством и усавршавањем. Је-
дан од начина усавршавања техника слушања је визуализација. Наиме, оно 
што слушалац чује треба и да покуша да визуализује. Такође, један од чи-
нилаца технике слушања свакако је и логичко слушање. Оно подразумева 
праћење структуре говора и тежњу да се увиди да ли је нешто пропуштено 
или погрешно речено. Трећи чинилац технике слушања је предвиђање. Вео-
ма је важно да се током слушања предвиди шта ће саговорник рећи.

У савременој литератури више аутора као главне технике слушања на-
води емпатију, анализу и синтезу. Емпатија као техника подразумева да 
се слушалац ставља на место друге особе која говори, храбривши је више 
гестикулацијама и одређеним умереним покретима него речима. Циљ ове 
технике је да особа која се слуша стекне утисак да јој се пружа подршка 
и да ју је саговорник схватио. Анализа као техника слушања подразумева 
да ће се слушалац користити питањима како би сазнао шта друга особа 
заиста мисли, као и да би сазнао разлоге зашто баш тако мисли. Синтеза 
као техника подразумева да слушалац јасно искаже оно што мисли док слу-
ша свог саговорника. Ова техника слушања дозвољава и да слушалац то-
ком слушања може или да потврди или да преиначи оно што је чуо од свог  
саговорника.

У лоше начине слушања, можемо убројати: псеудослушање; пасивно 
слушање; отимање речи; дословно слушање, и слушање из заседе.

Псеудослушање подразумева ситуацију у којој слушалац осећа да би тре-
бало да слуша, али га оно што друга особа говори уопште не занима и не 
слуша је пажљиво. У таквим ситуацијама слушалац се претвара да га тема 
занима, али погрешним покретима тела и пренаглашеним кретањем открива 
да то није тако. Код оваквог начина слушања саговорник често постаје свес-
тан да се не ради о правом слушању.

Пасивно слушање је вид слушања у коме слушаоцу није стало до гово-
рења, па се искључиво препушта слушању. За овај вид слушања каракте-
ристично је да поглед слушаоца лута и да он ретко гледа саговорника у очи.

Отимање речи подразумева да је слушалац док друга особа говори 
нестрпљив, лупка прстима или се игра неким предметом јер има потребу  

4 До ових резултата дошло се мерењима на државној телевизији у Чехословачкој и на 
РТС-у.
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да говори. У таквој ситуацији слушалац слуша тек толико да би уграбио при-
лику за властит наступ.

Дословно слушање подразумева слушање у којем се слушалац труди да 
прими све вербалне и невербалне сигнале које манифестује друга особа или 
више њих. Због превише информација, ситних и неважних, код оваквог вида 
слушања обично се губи, тј не схвата суштина.

Код слушања из заседе реч је о слушању чији је циљ напад на другу осо-
бу. Слушалац током оваквог вида слушања вреба прилику да уочи погрешку 
у излагању особе коју слуша и одмах је нападне и демантује. У ову врсту слу-
шања може се уврстити и прислушкивање.

Са становишта предмета овог рaдa – улога саслушања у правном про-
цесу, веома је важно познавати општа правила и технике слушања, као и по-
себна правила саслушања која важе током процеса саслушања у кривичном, 
парничном и управном поступку.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА ИСКАЗ

Највећи део саслушања у правном процесу чине ставови и судови у 
разним формама исказа на одређеним језицима. Искази током саслушања у 
правном процесу могући су у језичкој форми српског језика или језика које 
оптужени разуме. Исказ је комбинација говорних знакова актера саслушања 
у правном процесу којима се изражавају извесна мисао, став, суд или закљу-
чак о предмету саслушања (Даниловић 2016: 42). 

Исказ се најчешће може схватити у ужем и ширем значењу. У ужем зна-
чењу под исказом се подразумева вербална, усмена или писана демонстра-
ција става човека према некој ситуацији. У ширем значењу, коме ова одредба 
термина и појма није сасвим примерена, исказ се може разумети као сваки 
облик демонстрације става, суда или закључка субјекта према ситуацији.

Исказ у правном процесу у својој основи представља јединствену пси-
холошку и процесноправну појаву. Отуда је у теоријском дефинисању појма 
исказ у правном процесу неопходно одредити појам исказа у психолошком 
и исказ у процесноправном смислу.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА ИСКАЗ КАО ПСИХОЛОШКЕ ПОЈАВЕ

У психолошком смислу, под исказом се подразумева саопштавање 
одређених психичких садржаја насталих опажањем, памћењем, мишљењем 
и исказивањем. Из суштине овог психолошког појма исказа проистиче да 
се исказ састоји од четири повезана психичка процеса: опажања, мишљења, 
памћења и исказивања.
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Опажање чини основу сазнајних процеса. Постоје бројна схватања пој-
ма опажање. Иако се међусобно знатно разликују, најчешће им је заједнич-
ко да се опажање посматра као основна психичка функција. Сама природа 
појма указује на чињеницу да је проучавање опажања веома важно за многе 
науке које се баве проучавањем човека, а нарочито за психологију. По својој 
природи, опажање, односно перцепирање је сложен процес који почиње де-
ловањем дражи, надражаја и одређених стимулуса на људска чула, односно 
чулне органе, рецепторе (према Делић 2008: 27).

Дражи, односно надржаји могу да буду физичке, хемијске и механичке 
природе, а могу долазити из човекове околине или његовог тела. Као так-
ви делују на његова чула, односно чулне органе, чиме изазивају одређено 
нервно узбуђење. Настало нервно узбуђење се преноси нервним путевима 
до одређених делова мождане коре.

Осет, осећај и сензација је доживљај којим се у свести одражавају поје-
дина својства предмета и појава, како спољног, тако и унутрашњег света, а 
настаје деловањем дражи на чула. Осета има онолико колико и чулних орга-
на. Осети могу бити по својој природи различитог квалитета, интензитета и 
трајања (према Милошевић 2002: 11–68).

Услед деловања предмета околине у свести човека констатује се пред-
мет опажања. У тој ситуацији се више не ради о осетима, већ о опажајима. 
Једноставно речено, ако се констатује само својство предмета опажања, то 
је осет, а ако се констатује сам предмет опажања у целини, то је опажај.5

С тим у вези проистиче да су чула од одлучујућег значаја за тачност и 
потпуност приказа спољашњег света у свести човека. Да би се добило пра-
вилно и потпуно опажање, неопходно је тачно и потпуно преношење надра-
жаја, његово претварање у осет, осећај и правилно стварање опажаја. 

Свако чуло може да обухвати само један квалитативни део спољашњег 
света. Моћ синхронизације функционисања чула у времену и простору омо-
гућује човеку стварање слике спољашњег света. Опажање је, дакле, веома 
сложен психички процес јер су у њега укључени разни психички процеси и 
на њега утичу многи субјективни и објективни, социјални фактори.

У складу с наведеним можемо констатовати да је опажање процес који 
сензорним информацијама, тј. осетима даје одређено значење, повезујући 
претходно искуство с тренутним доживљавањем. Овај сложени процес омо-
гућује успостављање и одржавање унутрашње везе и јединства знања о чини-
оцима спољног света или стварности (према Даниловић 2016: 44).

5 Осет је најједноставнији психички процес који представља субјективни одраз само не-
посредних карактеристика дражи које делују на чула, а опажај је скуп осета, искуства и 
знања. (О осету и опажању види шире: Д. Креч и Р. С. Крачфид Елементи психологије, 
„Научна књига“, Београд, 1973; П. С. Огњеновић Осећај и мера – о психофизичким ос-
новама сазнања, Глас, Београд 1977.)
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Опажање је самим тим сложен процес који се састоји из низа потпро-
цеса. Потпроцеси почињу презентацијом неког физичког стимулуса а завр-
шавају се буђењем одређеног феноменолошког искуства о том стимулусу.

Према Наташи Делић, могуће је разликовати три основна аспекта опа-
жања: а) физички (енергетски аспекти збивања у околини), б) физиолошки 
(сензорни, неуролошки, биохемијски процеси), и в) психолошки (когни-
тивне, афективне, мотивационе компоненте).

Неспорно је да на сам процес опажања утичу и одређени фактори који 
се с обзиром на природу могу поделити на субјективне и објективне. Објек-
тивни фактори обично су физички фактори опажања, а субјективни фактори 
опажања су физиолошки и психолошки фактори. Субјективни фактори опа-
жања имају изворе у самим особинама личности која врши опажање, те се 
тако могу поделити на структуралне и функционалне.6

Међу субјективним факторима опажања нарочито је важна улога стре-
са, који понекад може побољшати, а понекада ометати опажање. Сели, је-
дан од водећих теоретичара из области стреса, дефинише ову појаву као 
неспецифичну реакцију организма на било који захтев за прилагођавањем 
измењеним условима спољашње средине. Овако дефинисан, стрес може 
се схватити и као позитивна и као негативна појава. Стрес с позитивним 
дејством овај аутор назива „еустрес“, а стрес с негативним дејством „дис-
трес“ (Даниловић 2016: 44).

За предмет нашег разматрања, у вези са опажањем нарочито је значајан 
проблем пажње. У теорији постоје бројне дефиниције пажње. Једни ауто-
ри дефинишу пажњу као психичку енергију упућена нечему, док је други 
сматрају усмереношћу и усредсређеношћу психичке активности на нешто 
одређено, конкретно.

Са становишта предмета истраживања најприхватљивија је дефиниција 
пажње која гласи: „Пажња је психичка функција која човеку омогућава усме-
равања и усредсређивање психичке енергије на одређени садржај (инфор-
мацију)“ (Аћимовић 1987: 218). Пажња као психичка функција има два ос-
новна својства: усмереност и усредсређеност. Ово рашчлањавање пажње на 
две узајамно комплементарне функције – усмереност и усредсређеност, де-
лују као вештачка подела јер се ове две особине не могу никада јавити једна 
без друге. Усредсређеност се односи на удубљивање у проблем, удубљивање 
у сам рад, тј. оно што се у обичном говору назива „концентрација“ пажње, а 
усмереност на прелажење с предмета на предмет.

6 Структурални фактори су физиолошког карактера и обухватају структуру/анатомију 
и физиолошко стање одговарајућих неурофизиолошких механизама преко којих се 
одвија процес опажања. Функционални фактори се састоје од психолошких и социјал-
них детерминаната, при чему је врло често социјалне детерминанте тешко одвојити од 
психолошких.
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С обзиром на чињеницу да је човеков ум у сваком тренутку изложен 
великом броју информација, од којих је само мали број значајан, пажња 
се може сматрати неком врстом филтера који не дозвољава обраду свих 
информација већ само оних потребних. Битна карактеристика пажње је 
њена селективност, која има за циљ да усмери енергију ка одређеној ин-
формацији.

Пажња је уско повезана са стањем човекове свести, која представља ње-
гову највишу сазнајну функцију, обезбеђује хармонично одвијање свих дело-
ва личности, евидентира и суди о сопственом понашању, обезбеђује дожи-
вљај идентитета и интегритета личности у односу на спољни свет и управља 
понашањем путем свесне воље.

Михајло Аћимовић дели пажњу на ненамерну и намерну. До ненамер-
не, спонтане (пасивне) пажње долази се услед одређених особина саме 
дражи, као што су: интензивност дражи, контраст међу дражима, дужина 
трајања дражи, просторна величина дражи, релативна јачина дражи, прес-
танак дражи и друго. С друге стране, до намерне, тј. вољне пажње долази се 
услед унутрашњих чинилаца, потреба, интереса, очекивања или поставље- 
ног задатка.

За нас је интересантна намерна пажња, која подразумева способност 
човека да свесно, својом вољом изврши селекцију одређених информација, 
те да од великог броја информација издвоји једну, или више њих, које ће ста-
вити у центар свога интересовања.

Као што се види, намерна пажња је тесно повезана с још једном психич-
ком функцијом, а то је воља, која по својој природи представља специфичан 
психички феномен.7 

Памћење је комплексна психичка функција без које не бисмо никада 
били у стању да препознамо или репродукујемо оно што смо некада раније 
перципирали и опазили. Једноставно речено, памћење је психичка функција 
која омогућује упамћивање информација, а потом и сећање, односно призи-
вање упамћеног у свест (Делић 2008: 35).

Способност памћења је основни услов стицања одређеног знања. Да би 
човек нешто знао, он прво мора да то нешто спозна и упамти. Памћење са-
мим тим представља други саставни део исказа. Оно се јавља јединствено и 
повезано са опажањем, исказивањем и мишљењем, а условљено је бројним 
психичким појавама и особинама личности.

Према мишљењу Наташе Делић, памћење се састоји у запамћивању, 
задржавању, регистровању и каснијој репродукцији или препознавању 
онога што смо раније опажали, перципирали, доживљавали или чинили. За-
памћивање, одсносно усвајање представља способност да се нов материјал 

7 У еволуционо-историјском смислу воља је најмлађа психичка функција, настала као 
особина свесног бића, као једна од функција свести.
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дода у „искуствени посед“ (Јасперс 1978). Задржавање одређеног садржаја 
у вези је с насталим променама у кори великог мозга које су резултат за-
памћивања. Репродукција је способност човека да у одређеном тренут-
ку, под одређеним условима, пробуди одређени материјал из сопственог  
поседа памћења. 

Овакво гледиште може код ширег читалаштва да доведе до извесних за-
буна, због чега имамо потребу да дамо свој коментар. Наиме, термин „пам-
ћење је упамћивање“ као такав не може се сматрати тачним – истинитим 
јер представља својеврсну таутологију. Важно је истаћи да памћење није 
некакав простор за складиштење одређених представа о неким појмовима, 
предметима, већ да оно представља сложен, континуиран психички про-
цес. У том смислу памћење можемо схватити као некакав динамички скуп 
презентација нашег доживљаја света који је у вези с прошлошћу, на који се 
ослањају тренутна и будућа мишљења. И то ново мишљење може се завр-
шити као некаква реконструкција претходних искустава и као такво постаје 
и само део упамћеног. С друге стране, ново мишљење може да резултира 
новим ставом, судом и закључком о новим предметима, што у таквим ситу-
ацијама излази из домена реконструкције нечег већ постојећег.

Постоји више чинилаца памћења, а можемо их груписати у две кате-
горије: објективне и субјективне чиниоце. Објективни чиниоци су у вези 
с природом и околностима настанка одређених информација које се пам-
те. Субјективни чиниоци се односе на индивидуалне карактеристике самог 
субјекта који врши памћење.

Дужина времена које је неком лицу било на располагању приликом опа-
жања и памћења одређеног догађаја може утицати на тачност његовог кас-
нијег исказа. Необични и занимљиви детаљи свакако више привлаче пажњу, 
као и неочекивани и неуобичајени догађаји. Такође је доказано да се људи 
лошије сећају догађаја који се одиграо у сумрак него онога који се одиграо 
дању или ноћу. Бројна истраживања су показала да природа саме информа-
ције која се памти утиче на тачност и потпуност памћења.8

За разлику од наведених примера субјективних чинилаца памћења, 
објективни чиниоци памћења односе се на сам субјект. У пракси се дешава 
да субјекти дају тачније и потпуније информације у датом случају о ономе 
што су сматрали важним. Интересовање субјекта, како се наводи, може има-
ти одлучујући значај приликом запамћивања.

Утврђено је да у тренуцима великог и интензивног стреса људи имају 
тенденцију да памте селективно и да се при томе интензивније концентри-
шу на детаље. Наиме, велико узбуђење проузроковано одређеним догађајем 
сужава човекову пажњу у погледу детаља везаних за дати догађај. Утврђено 
је и да постоји тесна веза између емоционалног стреса и обима способности 

8 Утврђено је да се догађаји повезани с насиљем памте боље него они без насиља.
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запамћивања и да информације или догађаји емоционално изразито обојени 
или умањују или повећавају способност запамћивања (Дент 1977: 30).

Доказано је и да поред стреса, као субјективног чиниоца памћења 
изазваног датим догађајем, на способност запамћивања знатно утиче и 
хронична анксиозност, као и дејство алкохола. На памћење могу утицати 
и одређена очекивања субјеката, а нарочито негативно могу утицати разни 
стереотипи.

У теорији се сматра да памћење као психички процес није једнообразно 
и да постоји више врсте памћења (Делић 2008: 41). У складу с тим, памћење 
се може поделити на следеће врсте: намерно, ненамерно, моторно, емоцио-
нално, сликовито, логичко и учење.

Намерно памћење карактерише постављање одређеног циља а то је да 
се запамти одређени догађај, садржај у односу на који постоје пажња и ин-
терес. Отуда намерно запамћивање даје знатно веће ефекете од ненамерног 
запамћивања. 

За разлику од намерног памћења, ненамерно памћење се односи на до-
гађаје који су се одвијали изненада и при томе није постојала унапред доне-
та одлука субјекта о задржавању, запамћивању. Код ненамерног памћења не 
постоји посебан психички напор да се нешто задржи, запамти, и не користе 
се никаква средства за задржавање, али до задржавања, запамћивања долази 
а да тога нисмо ни свесни.

Моторно памћење чини основу образовања моторних навика, док 
се емоционално памћење односи на способност задржавања одређених 
осећања. Сликовито памћење представља памћење у коме се раније опаже-
но репродукује у облику одређених представа које с временом бледе. Логич-
ко памћење се односи на задржавање и репродукцију мисли. 

Посебну форму памћења чини учење, које се може одвијати вољно и 
аутоматски, условно. Суштина учења уопште је у понављању, односно ви-
шеструком опажању истих информација Код вољног учења важно је вољно, 
активно понављање упамћивања.

Као један од важних чинилаца исказа важно је поменути и заборављање. 
Заборављање је потпуно или делимично, трајно или привремено губљење 
онога што је научено, односно опажено. То је појава да се раније доживље-
но или научено не може више препознати или репродуковати. Губитак може 
бити трајан или привремен, комплетан или делимичан.

Заборављање је највеће одмах након догађаја. Међутим, на криву забо-
рављања не утиче само дужина протеклог времена већ и степен пажње дат 
одређеним чињеницама, као и њихов значај за оног ко опажа и, наравно, ин-
дивидуална способност памћења.9 Идентификована су и два основна узрока 

9 Степен заборављања може се кретати у распону од благо замагљеног сећања и смање-
ног поуздања у њега, до потпуне амнезије у погледу неке чињенице, догађаја или лика. 
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заборављања: одсуство понављања и одређени негативан утицај делатности 
која се обавља непосредно после учења.

Мишљење је једна од битних функција мозга која помаже човеку да 
упознаје збивања у реалном свету. Човек се помоћу те своје функције 
упознаје са стварношћу и успева да правилно сагледа предмете и појаве око 
себе, да реално уочи односе између предмета и појава и да на основу тога 
доноси одређене закључке.

За С. Стојиљковића мишљење је психичка функција која служи „удо-
вољењу биосоцијалних и сазнајних човекових потреба (Стоиљковић 1984: 
50), а према Ј. Марићу и М. Лукићу, мишљење је психичка функција помоћу 
које човек, користећи мисаоне операције, сагледава реалне односе између 
предмета и појава и на основу тога доноси одговарајуће закључке (1998: 
34). Овде се може поставити питање оправданости исказа да „мишљење 
помаже“ јер сматрамо да је правилније рећи да мишљење омогућује човеку 
бројне активности.

Са становишта предмета нашег рада најпотпунија дефиниција мишљења 
била би да је мишљење „сложени процес у коме су садржане психичке, мен-
талне, физичке и друштвене компоненте. Оно је предметно (дакле, увек се 
мисли на нешто), а одиграва се кроз следеће фазе: опажање – представљање  
– поимање (формирање појма) и промишљање“ (Милосављевић–Радосвље-
вић 2013: 40).

Иако се истинитост мишљења може одредити на разне начине, довољно 
је рећи да истинито мишљење истински сазнаје предмет мишљења, тј. оно 
саопштава тачне тврдње о предмету мишљења. С обзиром на то да предмети 
мишљења могу бити веома сложени, тако се и истинито мишљење не мора 
односити на целу појаву или процес, већ само на неки њен део, нека својства 
и аспекте.

Битна карактеристика мишљења је да је оно развојно као и сазнање. 
У прилог томе иде чињеница да је мишљење процес, а и да су многи пред-
мети мишљења различити процеси који су променљиви, развојни. Такође, 
предмет мишљења нису само манифестациони облици појава и актуелна  
догађања.

С обзиром на његову развојну карактеристику, можемо говорити о раз-
личитим степенима истинитости, односно погрешности мишљења, па разли-
кујемо: а) могућу истинитост; б) вероватну; в) извесну и г) нужну. Такође, 
по истом принципу можемо говорити о погрешностима мишљења и степе-
новати их на исти начин.

Исказивање односно, саопштавање представља психички процес који 
чини генезу исказа. Као такав своди се на обнављање ранијих утисака  

Потпуна амнезија се сматра и врстом обољења. У сваком случају, заборављање је сло-
жен процес и оправдано се може говорити о намерном и природном заборављању.
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у облику разних представа, односно њиме се исказује оно што је раније опа-
жено и запамћено. Исказивање се врши говором, који по својој природи 
може бити усмен или писан.10 

Према мишљењу М. Аћимовића, разликују се три врсте спољашњег го-
вора: усмени дијалошки говор, усмени монолошки говор и писани говор 
(Аћимовић 1998: 223). Исказивању претходи сећање, као мисаони процес, 
који није ништа друго до свесно располагање раније доживљеним садр-
жајем. Сећањем се обнављају ранији утисци и изазивају некакве представе 
прошлих догађаја. 

Будући да је говор тесно повезан с мишљењем, он је његов облик и 
оруђе које доприноси и помаже функцији мишљења. Најчешће је у свако-
дневној комуникацији, као и у правном процесу од примарног значаја та-
козвани спољашњи говор, који је најчешћи облик изражавања мисли. Значај 
спољашњег говора свакако не би требало да умањује значај унутрашњег го-
вора, који представља некакво сређивање мисли и припрему за њихово глас-
но саопштавање.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА ИСКАЗ КАО 
ПРОЦЕСНОПРАВНЕ ПОЈАВЕ

У правном процесу се под исказом подразумева усмена или писана 
демонстрација става учесника у правном поступку, насталог као резултат 
саслушања у поступку у којем се утврђују правне чињенице битне за доно-
шење одлуке.

У правном процесу није могућ, није дозвољен сваки облик исказа. Исказ 
мора бити дат вербално, усмено или писмено, или комбиновано – вербално 
и чином. Треба да има одговарајућу форму, садржину, смисао, значење и 
одређену улогу и функције у конкретном процесу. Међутим, намеће се пи-
тање да ли се у одређеним случајевима и ћутање – одбијање давања исказа  
– може третирати као исказ. Питање проистиче из чињенице да ћутање 
може имати и функцију одговора, па и функцију питања у дијалогу.

Под исказом у процесноправном смислу подразумева се усмена или пи-
сана демонстрација става, суда или закључка учесника у правном поступку, 
насталог као резултат саслушања у поступку у којем се утврђују релевантне 
правне чињенице битне за доношење судске одлуке.

Дакле, у процесноправном смислу исказ је смислен и бесмислен писме-
но или усмено саопштен став, суд или закључак главних процесних субјеката 
дат у форми изјаве пред службеним лицем, који као доказно средство утиче 
на утврђивање истине и доношење објективне и непристрасне одлуке суда.

10 Могућ је и говор знацима којим се служе глувонема лица.
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ВРСТЕ ИСКАЗА У ПРАВНОМ ПРОЦЕСУ

Исказ је писмена или усмена изјава дата пред службеним лицем која 
утиче на формирање мишљења суда као основ за доношење непристрасне 
одлуке. Искази могу бити истинити и неистинити. Неистинити искази могу 
бити несвесно неистинити, тј. нетачни или погрешни и лажни.

Полазећи од појма истине, која представља веран одраз стварности 
(Јекић 1986: 65), може се закључити да је истинит исказ тачан став давао-
ца исказа који одговара објективној стварности. Дакле, учесник у правном 
поступку саопштава истину, односно свој тачан суд сагласан са објектив-
ном стварношћу. Из наведеног произлази да је истинит исказ пре свега та-
чан исказ.

Неистинит исказ је, разуме се, исказ који није сагласан са објективном 
стварношћу. Неистинити искази могу бити несвесно неистинити, тј. нетач-
ни или погрешни и лажни. Нетачни искази су они искази који настају услед 
грешака у опажању, памћењу, мишљењу и најзад у исказивању. 

Када је реч о нетачним исказима који настају услед грешака у опажању, 
они настају тачније услед селективног карактера перцепције, интерпрета-
ције непотпуне информације, као и ставова, личних жеља, али и поремећаја 
пажње, свести, воље и емоција. Отуда поремећаји опажања могу бити илу-
зије које представљају погрешно опажање предмета или појаве, халуцинације 
које означавају опажање нечега што у стварности не постоји и агнозије које 
су уствари немогућност препознавања услед органског оштећења (према 
Стоиљковић 1984).

Грешке у памћењу су последица процеса заборављања, те је амнезија 
(избрисано сећање) једна од врста поремећаја памћења. Осим амнезије то 
су још и хипномезија (умањена способност да се научи ново), парамнезија 
(лажно сећање), хипермнезија (неспособност заборављања појединих до-
живљаја), аломнезија (нетачно приказивање нечега у сећању) и патолошка 
лажљивост (склоност ка лагању).

Грешке исказивања су грешке које настају приликом давања исказа ус-
лед непрецизности изражавања даваоца исказа, нпр. због недовољног разу-
мевања појединих дијалеката, употребе речи с више значења, страних речи и 
сл., као и начина излагања даваоца исказа (нпр. дезоријентисаност).

Полазећи од појма лажи као свесно изречене неистине или обмане, лаж-
ни исказ је свесно и намерно сопштавање неистина, тј. неистинити исказ 
дат с намером и у циљу довођења у заблуду одређеног субјекта. Психолози 
тврде да сваки човек слаже барем једном у животу. Понекад људи лажу без 
одређене намере, покушавајући да се заштите од емоционалног бола. Ту је 
пре свега изражен страх, и то од прекора, казне, да је учињено нешто лоше, 
непримерено и сл.
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Лажни исказ је намерно неистинит исказ који не одговара објективној 
стварности. Према И. Симићу, активно лагање може се састојати у потврђи-
вању нечег што не постоји или у негирању нечег што постоји или у прикази-
вању нечег постојећег онаквим какво објективно није, једноставно речено, 
то је тврђење да постоји нека чињеница која не постоји или обратно, да не 
постоји чињеница која постоји (1991: 821–826).

Према мишљењу Д. Атанацковића, прећуткивањем се може дати лажни 
исказ ако се оно врши на такав начин да из целокупног склопа изјаве произ-
лази тврђење неке чињенице која не постоји или порицање неке чињенице 
која постоји, без обзира на то што су изнете чињенице тачне (1981). 

Поред наведених исказа постоји и слепи исказ који настаје када дава-
лац исказа ни сам не зна да ли исказује лаж или истину и то не напомиње. С 
обзиром на околности, лажни исказ може бити дат вербално, тј. усмено, и 
писмено, писаним текстом или изјавом. Лажни исказ може бити дат и кон-
клудентним рањама, односно понашањем којим субјект не изражава јасно и 
гласно садржај своје воље, али на основу којег се може са сигурношћу закљу-
чити да та његова воља ипак постоји. Најзад, лажни исказ може бити дат и 
посредством преводиоца или тумача.

Током читавог поступка може се говорити само о веродостојним ис-
казима, док ће поступајући суд утврдити истинитост или неистинитост 
исказа доношењем одлуке на крају поступка. Имајући у виду да је веро-
достојан исказ вероватно истинит исказ, можемо говорити о посебној ве-
родостојности, док се општа веродостојност односи на даваоца исказа  
Делић 2008).

Према мишљењу M. Стоуна, приписати даваоцу исказа веродостојност 
имплицира да та особа има одређен квалитет, неки фиксни квантум веро-
достојности, што би у ствари и решило наведено питање. Међутим, ова кон-
статација је у основи погрешна јер се заснива на давнашњој подели људи 
на две супротстављене категорије, истинољубиве и неистинољубиве, из чега 
произлази да су неке особе од поверења, док друге то нису. Али, модерна 
схватања су комплекснија и прецизнија. Наиме, опште је прихваћено схва-
тање према коме то да ли ће, рецимо, сведок говорити истину или не није 
одређено неком посебном цртом личности која га чини склоним једном или 
другом, већ пре зависи од појединца као целине, његове мотивације, њего-
вог односа према одређеној ситуацији и његове реакције на одређену ситу-
ацију (Стоне 1988).

Имајући у виду све наведено, посебна веродостојност је уско повеза-
на са општом веродостојношћу, те се веродостојност исказа саслушаваних 
лица пре свега оцењује упоређивањем исказа с другим утврђеним чињеница-
ма, као и анализом садржине исказа и оценом опште веродостојности давао-
ца исказа, о чему ће бити више речи у каснијим разматрањима.
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ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА ОБРАћАЊЕ

Општи појам обраћања може се схватити као акт, чин, радња успоста-
вљања комуникације живих покретних бића. Неспорно је да сва бића унутар 
својих врста успостављају и одржавају одређену врсту комуникације нужне 
за одржавање врсте, али та комуникација, па и обраћање, не морају бити ни 
свесни, ни циљни, али бар делимично морају бити сврсисходни.

У ужем смислу, обраћање и комуникација очигледни су и код животиња 
(најочигледније женке с младунцима). За наша разматрања најважнији су 
ужи појам обраћања људи у међусобном односу и понашању. У понашању 
људи битна својства обраћања су: намера, циљ, сврха и очекивање ефекта, 
облик (форма) обраћања и садржај. Основне, битне форме обраћања у људ-
ском друштву су: а) вербално обраћање (усмено и писмено); б) непосредно 
и посредно обраћање; в) обраћање коришћењем техничких средстава и без 
њиховог коришћења, и г) обраћање неком физичком радњом, звуком и де-
монстрацијом сигнала (према Даниловић 2016: 53).

Основни циљ и сврха обраћања једног субјекта другом субјекту су да 
привуче пажњу других на себе, на оно што он као дотични субјект ради 
или говори.

Људи у међусобном обраћању морају разликовати више типова об-
раћања као што су: 1) добровољно обраћање (добронамерно, равнодушно 
и злонамерно), и 2) принудно и присилно обраћање. Обраћање по трајању 
може да буде тренутно, краткотрајно и дуготрајно. Обраћање увек садржи 
неку поруку (пази, учини то, понашај се на одређени начин), па може да 
буде једнократно и вишекратно. На пример, у дијалогу постоји вишекратно 
обраћање субјеката у низу или у континуитету. У разним врстама саслушања 
постоје све врсте обраћања – обраћање судије тужиоцу, окривљеном, брани-
оцу, оштећеном, сведоку, вештаку и стручном саветнику; обраћање тужиоца 
судији, окривљеном (туженом), сведоку, вештаку и стручном саветнику; об-
раћање браниоца сведоку, вештаку и стручном саветнику; обраћање окри-
вљеног сведоку и оштећеном; обраћање сведока судији, тужиоцу, браниоцу 
и сведоку (према Даниловић 2016: 54).

ЗНАЧЕЊЕ ТЕРМИНА ПОРУКА

Термином порука означава се више појмова, а шири појам је онај појам 
који се користи у комуникологији и у логици. Порука у најопштијем смислу 
је предмет комуникације. Служи за пружање одређених информација. Њено 
значење зависи од контекста у коме се користи.

Са становишта комуникологије, порука је податак послат од извора 
према примаоцу. У овој специфичној научној области постоје различите  
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дефиниције поруке. Неки аутори поруку дефинишу као сваку мисао или 
идеју изражену у језику, припремљену у облику прикладном за пренос на 
било који од установљених начина комуникације. Други виде поруку као 
произвољну количину информација чији су почетак и крај одређени или  
имплицитни.

Чињеница је да порука у комуникацији међу људима може бити вер-
бална или невербална. Вербална порука представља размену информација 
речима. Примери вербалне поруке укључују комуникацију лицем у лице, те-
лефонски позив, говорну пошту итд.

Невербална порука шаље се преко одређене акције или одређеним по-
нашањем, а не речима. Типичан пример невербалне поруке свакако је ко-
ришћење говора тела.

У рачунарским наукама постоје два главна значења речи порука, и то: 
порука унутар софтвера, која може и не мора бити читљива, те читљива ис-
поручена порука путем софтвера од једне особе ка другој. Слање тренут-
них порука (eng. instant messaging) и имејл (е-mail) примери су рачунарских 
софтвера дизајнираних за испоруку читљивих порука у форматираном или 
неформатираном тексту, од једне особе према другој. Овакав вид размене 
порука свакако може бити предмет правног процеса, као и начин комуни-
кације током њега.

На основу свега наведеног можемо закључити да је суштина значења 
појма поруке да један (индивидуалан, колективан – „службени“) субјект 
има потребу за одређеним понашањем – делањем другог субјекта, па му ту 
потребу саопштава у одређеној форми (обавештења, молбе, захтева, наред-
бе итд.), с очекивањем да ће други субјект коме је упућена порука реаговати 
на одговарајући начин (према Даниловић 2016: 55).

У литератури се неретко мешају појмови обавештење и порука. Оба-
вештење је неутрално и не захтева одговор, није нужна комуникација. По-
рука може бити у саставу обавештења (информације), али она очекује, под-
стиче одговор – комуникацију. У том смислу саслушање је размена порука 
– комуникација између субјекта који саслушава и субјекта који се саслушава.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМА ОПШТЕЊЕ

Општење је домаћа реч, веома сложеног и обухватног садржаја, а исто-
времено и врло прецизна. Њоме се исказују све врсте односа које се оства-
рују кроз најразноврсније манифестације у понашању, доживљавању људи, 
активитету људи, како према природи, друштву, тако и према самима себи.

Често се у литератури поистовећују појмови општење и комуникација. 
Иако се оба процеса која означавају ова два појма заснивају на одређеним 
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правилима и начелима, с намером да се оствари циљ због којег су и започети, 
међу њима постоји извесна разлика. Реч комуникација је латинског порекла 
и означава појмове као што су: везе, саобраћај и комуницирање (општење). 
Овај појам се често користи да означи давање и примање порука језичким 
и другим средствима споразумевања. Процес комуникације садржи пет 
кључних елемената који учествују у обликовању, преношењу, шифровању и 
дешфровању порука и реаговања на поруку, а то су: а) пошиљалац поруке 
(извор поруке или информације), б) порука (садржај онога што се поручује 
– информација), в) пут (медији) којим се порука шаље, г) прималац поруке 
(онај коме је порука упућена), и д) повратна спрега (реакција на поруку).

Ако нема реакције на поруку, то значи да комуникација није успела, 
чиме се потврђује наведена разлика између обавештења и поруке. Међутим, 
сврха слања поруке је управо у томе да изазове реакцију, односно повратну 
спрегу. Ако нема реакције, то може да значи да порука није доспела ономе 
коме је упућена или да није била добро срочена, па је прималац није добро 
разумео. Уколико порука изазове реаговање, онда реакција путује назад пр-
вобитном пошиљаоцу, повратном спрегом као нова порука.

За разлику од комуникације, општење је увек активитет одношења пре-
ма некоме и нечему. На пример, саслушање ухапшеног осумњиченог лица 
није само комуникација већ је и општење јер се у датом случају с њим не раз-
мењују само поруке и обавештења него су према њему успостављени фак-
тички многи негативни односи применом разних ограничења и притисака 
– од слободе кретања, одеће, обуће, исхране, становања итд. 

Процес општења се састоји од више фаза, а то су: (1) иницирање идеје 
као поруке неког од извора процеса општења; (2) обликовање поруке и 
њено превођење на језике или на други облик погодан за општење; (3) по-
средовање (пренос–ток) поруке од извора ка примаоцу; (4) дешифровање 
(схватање) – превођење поруке у њену изворну идеју; (5) пријем и усвајање, 
или одбацивање идеје, односно предлога из поруке и (6) одређени однос 
или акција према субјекту који усваја, односно одбацује предлог из поруке 
(Даниловић 2016: 56).

У процесу општења карактеристично је да уколико је идеја правилно 
схваћена, прималац ће реаговати и о томе повратно обавестити пошиљаоца 
поруке. Током процеса општења могу се јавити бројне сметње у преношењу 
порука. Пошиљалац мора да савлада све те сметње како би порука стигла 
ономе коме је намењена, у предвиђеној форми. Да би се отклониле сметње 
на путу од пошиљаоца до примаоца поруке, порука мора бити јасна, упућена 
на тачно дефинисану адресу, путем правог медија и у право време. Ако било 
шта од наведеног изостане, порука може бити изгубљена и без реаговања 
онога коме је намењена. Ако се потенцијалне препреке успешно савладају, 
порука ће стићи до примаоца и он ће моћи правовремено да реагује на њу. 
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Прималац може да реагује прихватањем, одбијањем предлога или тра-
жењем додатних обавештења. Процес општења може да тече непосредно 
између пошиљаоца и примаоца поруке и посредно помоћу одговарајућег 
медија. Поруке се могу изражавати речима, гестовима, сликама и др. 

За успешно остварен процес општења у правном процесу важно је да 
буду испуњене четири основне претпоставке: 1) да постоје одговарајући ус-
лови у којима се реализује општење; 2) да постоји јасно дефинисан задатак 
или циљ општења; 3) да постоји јасно разрађена стратегија општења и 4) да 
постоји јасано прописане процедуре општења.

Свака појава, па тако и појава општења, одвија се у одређеним друштве-
ним условима, амбијенту, што је први предуслов општења. Други предуслов 
је да се јасно пропише шта се жели постићи општењем. Циљеви општења 
морају да имају јасно дефинисану временску димензију (кад и у ком року да 
се остваре). Јасно разрађена стратегија општења треба да прибави одговоре 
на питања као што су: Која порука треба да буде послата? Колико субјеката 
треба обухватити одређеном поруком? Како постићи постављени циљ? Јас-
но прописане процедуре општења омогућују субјектима општења да сазнају 
одређена правила која важе у овом процесу како би могли да их се придржа-
вају (према Даниловић 2016: 56–57). 

Када је реч о општењу у правном поступку, може се говорити и о 
општењу органа и странака, које се не односи само на саслушање странака, 
односно усмену расправу у правном поступку. Наведени вид општења пре-
тходи и следи усменом општењу у правном поступку. Наиме, да би се дошло 
до фазе поступка у којој се саслушавају учесници неког поступка, потребно 
је да поступајући орган приступи прво писменом општењу са учесницима у 
поступку. Овакво општење се одвија пре свега путем поднесака, који могу 
бити захтеви, обрасци који се користе за аутоматску обраду података, пред-
лози, пријаве, молбе, жалбе, приговори и друга саопштења којима се странке 
обраћају органима.

Поднесци се, по правилу, предају непосредно или шаљу поштом писме-
но, или се усмено саопштавају у записник, а могу се, ако није другачије про-
писано, изјављивати и телеграфски, односно телефаксом. Кратка и хитна са-
општења могу се давати и телефоном ако је то, по природи ствари, могуће. 
Поднесак се предаје органу надлежном за пријем поднеска, те је он дужан 
да прими поднесак који му се предаје, односно да узме у записник поднесак 
који му се усмено саопштава.

Службено лице које прими поднесак дужно је, на усмени захтев под-
носиоца, да му потврди пријем поднеска. Уколико орган није надлежан за 
пријем поднеска, службено лице тог органа упозориће на то подносиоца и 
упутити га органу надлежном за пријем. Ако подносилац и поред тог упо-
зорења остане при захтеву да се његов поднесак прими, службено лице је  
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дужно да га прими. Ако орган нађе да није надлежан за рад по таквом под-
неску, донеће закључак којим ће одбацити поднесак због ненадлежности 
(Даниловић 2016: 57). 

Кад орган поштом добије поднесак за чији пријем није надлежан, а не-
сумњиво је који је орган надлежан за пријем, послаће поднесак без одлагања 
надлежном органу, односно суду и о томе ће обавестити странку. Ако орган 
који је добио поднесак не може да утврди који је орган надлежан за рад по 
поднеску, донеће без одлагања закључак којим ће одбацити поднесак због 
ненадлежности и закључак одмах доставити странци.

Сваки поднесак мора бити разумљив и мора га потписати овлашћено 
лице. Уколико поднесак садржи неки формални недостатак који спречава 
поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, орган који га 
је примио учиниће све што треба да се недостаци отклоне и одредиће под-
носиоцу рок у ком је дужан да то учини. То се може саопштити подносиоцу 
писмено, у виду правне поуке, телефоном или усмено ако се подносилац за-
текне код органа који саопштава да поднесак садржи недостатке. 

О учињеном саопштењу орган ће оставити забелешку на спису. Ако 
подносилац отклони недостатке у одређеном року, сматраће се да је подне-
сак био од почетка уредан. Ако подносилац не отклони недостатке у одређе-
ном року, па се услед тога не може поступати по поднеску, орган ће закључ-
ком одбацити такав поднесак. На ову последицу подносилац ће се нарочито 
упозорити у позиву за исправку поднеска (Даниловић 2016: 58). 

Општење се одвија и путем позивања, састављања записника, као и раз-
гледањa списа и обавештавања о току поступка. Орган који води поступак 
овлашћен је да позива лице чије је присуство у поступку потребно. По-
зивање се врши писменим позивом ако посебним прописима није пред-
виђен други начин. Позив обавезно мора да садржи: назив органа који је 
издао позив, име и презиме и адресу лица које се позива, место, дан, а кад 
је то могуће, и час доласка позваног, предмет због кога се позива и у ком 
својству (као странка, сведок, вештак итд.), и која помоћна средства и до-
казе позвани треба да прибави, односно поднесе. У позиву се мора навес-
ти да ли је позвано лице дужно да дође лично или може послати пуномоћ-
ника који ће га заступати и упозориће се да је у случају спречености да се 
одазове позиву, дужно да извести орган који је издао позив (Даниловић  
2016: 58). 

Позвани ће се исто тако упозорити на последице ако се не одазове 
позиву или не извести да је спречен да дође. У позиву на усмену расправу 
странка се може позвати да поднесе писмене и друге доказе, а може се оба-
вестити да може повести сведоке на које намерава да се позове. Кад то до-
пушта природа ствари, може се оставити на вољу позваном лицу да уместо 
личног доласка до одређеног дана преда потребну писмену изјаву. 
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Позвано лице дужно је да се одазове позиву. Ако је позвано лице због 
болести или другог оправданог разлога спречено да дође, дужно је одмах 
по пријему позива да о томе извести орган који је издао позив, а ако је раз-
лог спречености настао доцније, одмах по сазнању тог разлога. Ако се лице 
коме је позив лично достављен не одазове позиву, а изостанак не оправда, 
може бити приведено, а осим тога и кажњено новчаном казном. Те мере ће 
се применити само ако је у позиву било означено да ће се применити. Ако су 
услед неоправданог изостанка позваног лица настали трошкови у поступку, 
може се одредити да их сноси лице које је изостало. 

Записник се саставља о усменој расправи или другој важнијој радњи у 
поступку, као и о важнијим усменим изјавама странака или трећих лица у 
поступку. У записник се уноси: назив органа који врши радњу, место у коме 
се врши радња, дан и час кад се врши радња, предмет у коме се она врши 
и имена службених лица, присутних странака и њихових заступника, пуно-
моћника или представника. Записник треба да садржи, тачно и кратко, ток 
и садржај извршених радњи у поступку, као и датих изјава. Води се у току 
вршења службене радње. Ако се радња о којој се води записник није могла 
извршити без прекида, у записнику ће се означити да је било прекида (Да-
ниловић 2016: 59). 

Записник ће се пре закључења прочитати саслушаним лицима и осталим 
лицима која учествују у поступку. Та лица имају право да и сама прегледају 
записник и ставе своје примедбе. На крају записника ће се навести да је за-
писник прочитан и да нису стављене никакве примедбе или, ако јесу, украт-
ко ће се уписати садржај примедаба. Затим ће записник потписати лице које 
је учествовало у радњи, а на крају ће га оверити службено лице које је руко-
водило радњом, као и записничар ако га је било (Даниловић 2016: 59). 

Ако записник садржи саслушање више лица, свако од њих ће се потпи-
сати испод оног дела записника у коме је уписана његова изјава, а ако су 
вршена суочења, део записника о томе потписаће лица која су суочена. За-
писник састављен сагласно одредбама закона јесте јавна исправа. Записник 
је доказ о току и садржини радње поступка и датих изјава, осим оних дело-
ва записника на које је саслушано лице ставило примедбу да нису правилно 
састављени.

Странке имају право да разгледају списе предмета и да о свом трошку 
препишу, односно фотокопирају потребне списе. Разгледање и преписивање, 
односно фотокопирање списа врше се под надзором одређеног службеног 
лица. Право да разгледа списе и да о свом трошку препише, односно фотоко-
пира поједине списе има и свако треће лице које за то учини вероватним свој 
правни интерес. Такође, странка и свако треће лице које учини вероватним 
свој правни интерес у предмету, као и заинтересовани државни органи, имају 
право да се обавештавају о току поступка (Даниловић 2016: 59). 
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MEANING OF LEGAL TERMS IN CONNECTION  
WITH THE CONCEPT OF HEARING 

– Listening, Statements, Appeal, Message and Communication –

Summary

In the legal process, the hearing is one of the categorical concepts, from which a series 
of derived concepts are performed, and which are not rarely considered as synonymous in the 
professional and scientific public. Starting from the linguistic foundations of terms and concepts 
in legal science, the intellectual effort is made to define from the scientific-methodological angle 
precisely the meanings of the terms such as: ’listening’, ’statement’, ’message’, and ’communica-
tion’ that are closely related to the notion of ’hearing’, which is a categorical notion in legal sci-
ence, especially in legal proceedings, in the administrative, civil, criminal and international law. 
Therefore, the main subject of this paper is to define the meaning of key terms and the ones that 
are directly related to the categorical notion of hearing in the legal process.

This definition has an epistemological cognitive value because it complements the fun-
damental meaning of the basic concept in the legal process. At the same time, the meanings of 
these terms are relevant because they complement the meaning of the basic, categorical concept 
of hearing in the legal process. By their very nature, all these terms are statements about the key 
determinants of the hearing in legal proceedings. They are nominal and fulfil all eight criteria for 
defining theoretical concepts as follows: they are positively expressed in the form of a claim; they 
are also subjective and contextual, because they express important provisions and characteristics 
of the subject of definition; they are versatile and cover the whole subject of definition in all its 
aspects; they are essential and contain basic provisions and characteristics on the basis of which 
the concept of the hearing can be identified; they are also complex and developmental, as the 
hearing in the legal process as a matter of definition is also a complex development process; they 
are equivalent and proportionate, that is, they are not too broad or too narrow; they are accurate 
and contain only the essential and necessary factors of the concept of hearing in the legal proc-
ess, and ultimately, all these terms are dialectical, since the social reality of the hearing in the 
legal process is dialectical.

Key words: legal process, hearing, listening, statements, addressing, message and publicity.
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