
Др Душан Јаковљевић: РЕХАБИЛИТАЦИЈА У КРИВИЧНОМ ПРАВУ, изд. „Научна књига”, Београд, 1981, стр. 240.
У издању „Научне књиге” (Београд, 1981.) појавила ce монографија др Душана Јаковљевића, доцента Правног факул- тета y Београду, под називом Рехабилитација y кривичном 

праву. Реч je о делу које на плану југословенске теорије кри- вичног права представља интересантан и значајан подухват. Интересатан по самој природи теме коју обрађује, али и по начину обраде и аспектима са којих аутор осветљава овај ин- ститут кривичног права. Значајан због тога што je пред нама књига y којој je аутор успео да оствари настојање да читаоцима омотући увид y историју, теорију, упоредно и југословенско кривично право о рехабилитацији, институту за који изванре- дно лепо каже да га je изнела нада и вера кривичног закона y опособности поправке и моралног преображаја, уздизања после пада. Рад обухвата, поред увода, и четири дела, y којима су, y оквиру дванаест глава, систематски и детаљно изложена сва питања везана за рехабилитацију. Тиме нам аутор омогућава не само увид y општу проблематику, него и потпуно сагледа- вање свих питања која осветљавају овај институт.Делови ове студије носе следеће називе: Део први — Историјско-правни развој рехабилитације, Део други — Акту- ељна теорија рехабилитације, Део трећи — Рехабилитација y савременом упоредном праву, Део четврти — Рехабилитација y праву Југославије.Први део послужио je аутору да нас уведе y историјски процес развоја рехабилитације и тиме потврди став да, као и кривично право y целини, тако и овај институт, није творевина једне епохе или нације нити je од самога почетка имао истп садржај, већ ce јавио на одређеном ступњу развоја кривичног права и имао своју еволуцију y складу са општим развојним путем кривичног права који чини кретање ка рационалним и хуманим схватањима. У оквиру три главе обрађено je paз- 891



АпФ. 5/1982 — ПриказИ(стр. 891—898)добље до Француске буржоаске револуције, затим развој реха- билитације од Француске буржоаске револуције y Француској и низу других земаља y XVIII и XIX веку, да би y трећој глави аутор дао општу скицу историјско-правног развоја рехабилита- ције. У оквиру прве главе аутор анализира институт рехабили- тације y античком грчком праву и римском праву, док ce за период феудалних држава задржава на француском и аустриј- ском праву тога доба.Обрађујући период робовласничких држава, др Д. Јаков- љевић указује на тешкоће које ce јављају y проучавању кри- вичног права y целини, па тиме и његових појединих института, које су везане, пре свега, за чињеницу да из тако давне прошло- сти недостају довољно поуздани и аутентични споменици на којима би ce базирала изучавања. За период античке Грчке аутор подвлачи један 'Солонов закон и атински закон непозна- тог аутора, y којима ce помиње монгућност рехабилитације по- јединих осуђеника обележених инфамијом. Анализирајући ове одредбе аутор закључује да ту пре може бити говора о амне- стији или помиловању него о рехабилитацији. Када je реч о истраживању рехабилитације y римском праву, истакнут je значај података које пружају текстови Јустинијанових Диге- 
ста, Закона XII таблица и закона под називом De sententiam passis et restitutis. Отклањање инфамије и неспособности пости- зано je путем установе restitutio in integrum која није представ- љала једно законско право тачно прецизирано, већ, како ce на- води, манифестацију милости која je долазила било од стране народа окупљеног y своје скупштине, или императора. При томе ce аутор слаже са оним схватањима према којима су мотиви били, пре свега, политичке природе, a ређе су произилазили из сажаљења и човечности. Говорећи о примени установе restitutio in integrum у доба републике, др Јаковљевић наводи да ce она пре може довести y везу са помиловањем или амнестијом, док ce за доба Империје може говорити о одређеној врсти рехаби- литације.Анализирајући период феудалних држава, аутор истиче да je рехабилитација y облику restitutio in integrum, рецесија римског права, донета и y средњевековно кривично право, док правни споменици из последње фазе феудалног периода дају слику о трансформацији овога института. Право феудално-апсо- лутистичких држава Француске и Аустрије познаје рехабилита- цију y форми писама повраћаја („lettres rehabilitation” и „gemeine Ehrlichmachung”) путем којих je владар на основу свога сувереног права милости са осућенога скидао инфамију и неспособности.892



АПФ, 5/1982 — Прикази(стр. 891—898)За француско право веома je значајна „Ordonnance criminelle" од августа 1670 г. y којој ce помињу и „lettres rehabilitation” за које ce наводи да су представљала писма којима je краљ враћао осуђеном његову част и добар глас. У закључку овога излагања наводи ce да je рехабилитација y Француској овога периода представљала акт краљеве милости.За развој рехабилитације y аустријском праву др Д. Ја- ковљевић истиче значај Constitutio criminalis Theresiana из 1768. г. Сурове осуде које су карактеристичне и за аустријско право ублажаване су могућношћу коришћења права милости. 
Терезијана je предвиђала два начина гашења бешчасних, инфа- мантних последица осуде. Један, путем општег повраћаја гра- ђанских права, други путем почасних писама. Излажући карак- теристике оба ова начина аутор указује и на дилеме да ли je ту уопште и реч о рехабилитацији и износи став да, без обзира на различита схватања, Терезијана познаје одређену врсту реха- билитације. Као значајно подвлачи да je општи повраћај права независан од милости императора, већ je y надлежности суда. To су корени будуће судске рехабилитације.Друга глава (Развој рехабилитације од Француске бур- жоаске револуције y Француској и другим земљама y XVIII и XIX веку) послужила je аутору да укаже на настанак једног квалитативно новог модела рехабилитације y француском кри- вичном праву, што je било условљено снажним напретком нау- ке после револуције. Овај модел je усвојен од већег броја европ- ских земаља па je и разумљиво да je аутор најпре изложио реха- билитацију y Француском праву овога периода, a затим ce задр- жао на карактеристикама овога института y кривичним пра- вима низа европских земаља.У почетку излагања о рехабилитацији y француском кри- вичном праву овога периода подвлаче ce промене y односу на дотадашње стање, a затим указује и на основе карактеристике новог модела рехабилитације. Тако ce упознајемо са следећим значајним чињеницама. Укидајући рехабилитацију путем краље- ве милости, револуционарна власт није укинула и могућност остварења њених хуманих циљева. Она je прецизно одредила услове и поступак за добијање, уобличила њену садржинуу један систематизован законски институт, чиме je рехабидитација доби- ла и нови облик и нови карактер, како то подвлачи аутор. Даља излагања указују да развој овога института није ишао право- линијски, да je v извесним пепиодима било враћања и на нека стара пешења. Излажући особености рехабилитације према КЗ из 1791. г. аутор подвлачи и тшз негативних момената који су пре свега везани за процедуру. 893



АПФ, 5/1932 — Прикази(стр. 891—898)Аутор посебно наглашава да су за даљи развој института рехабилитације велики значај имале идеје прокуратора Bon- naville de Marsenqua ko je cy ce односиле на систем евиденције кривичних осуда, a затим и законодавна активност сенатора R. Beranger-a која je резутирала доношењем Закона о условној осуди, патронажи и рехабилитацији, од 14. августа 1885. г.Преображај који овај институт доживљава манифестовао ce y томе што je рехабилитација добила један нови карактер. Доста простора посвећено je карактеру, дејству и условима за добијање рехабилитације према законским одредбама помену- тог Закона из 1885. г.Аутор даље излаже да ce законодавна активност сенатора Р. Берангер-а није зауставила и да je он творац Закона о услов- ној осуди из 1891. г. који je, када je реч о рехабилитацији, зна- чајан као акт којим je уведена законска рехабилитација. Тиме су реализоване Берангер-ове идеје о увођењу паралелно са суд- ском, једног новог вида рехабилитације, која би наступала аутоматоки, протеком одређеног времена, чиме би ce избегле све негативности које je по природи ствари повлачила судска рехабилитација (поступак државног тужиоца и полицијских органа a тиме и неминовност јавности y поступку рехаоиди- тације).У даљем излагању др Јаковљевић ce задржава на исто- ријско-правном развоју института рехабилитације y појединим европским земљама, наглашавајући велики утицај француског права. При томе ce не задовољава само констатацијом слично- сти или пак особености y правним системима које анализира, већ даје исцрпан преглед и једног и другог, указујући истовре- мено и на значајније законодване акте, на процедуру, дејство и услове за добијање рехабилитације. Тиме омогућава потпуни увид y садржину овога института y европским законодавстви- ма овога периода.У Трећој глави (Општа скица историјско-правног развоја рехабилитације) аутор указује на историјско-правни континуи- тет y развоју института рехабилитације почев од права робовла- сничких држава па даље.Део други носи наслов Актуална теорија рехабилитације, и обухвата две главе (четврту и пету). Глава четврта послужила je аутору да укаже које су све могуће полазне основе за дефи- нисање појма рехабилитације, њену класификацију, одређивање правне природе овога института, као и на различите ставове око одређивања услова за рехабилитацију.Доста простора аутор je посветио кривично-правном пој- му рехабилитације, при чему нас упознаје са читавим спектром схватања кривично-правног садржаја рехабилитације, већим бројем дефиниција овога института, a ради лакшег сагледавања, 894



АПФ, 5/1982 — Прикази(стр. 891—898)најпре износи старије, затим новије и најзад, најновије дефи- ниције рехабилитације. При томе нам указује на уопштеност и непрецизност појединих од њих као и на оне које су, одређујући појам овога института обухватиле обе могуће форме, законску и судску рехабилитацију. Аутор y оквиру поднаслова, Дефинитивно успостављање појма рехабилитације, закључује да ce из изло- жене литературе о појму рехабилитације могу уочити разли- чити погледи о овоме питању. To je, по његовом мишљењу, ре- зултат различитих приступа приликом покушаја дефинисања. Код појединих теоретичара запажа ce тежња да ce овој пробле- матици приступи са гледишта њених формално-правних елеме- ната, док су други полазили од циљева које рехабилитација треба да оствари. Један део писаца настојао je да проблем обу- хвати како са аспекта форме тако и садржине. Закључујући ово излагање и указујући да ce потпуни појам рехабилитације може одредити укључивањем и формалних и материјалних елемената y њиховом јединству и међусобној условљености, др Д. Јаков- љевић даје једну такву дефиницију која je синтеза оба ова еле- мента.У оквиру овога поглавља аутор ce бави и проблематиком класификације рехабилитације. Указује на могуће критеријуме и сходно њима и поједине облике рехабилитације. Пре свега, подвлачи поделу на кривичну и ванкривичне рехабилитације, узимајући за основ критеријум: да ли ce чином рехабилитације укидају неспособности директно произашле из кривичног пра- ва или не. Затим, полазећи од ових општих класификационих јединица, излаже поједине могуће облике унутра њих, разрађу- јући и даље конкретизујући критеријуме ових класификација.Један од значајних проблема који je обрађен y четвртом поглављу јесте правна природа рехабилитације и место овога института y систему кривичног права. Два су централна про- блема на које нам др Јаковљевић указује. Први, да ли рехаои- литација рађа једно право, или je она мера милосрђа казнене правде, или представља нужан додатак данашњим пенитенси- јарним системима. Други, да ли je рехабилитација по својој суштини установа кривичног (материјалног) права, или процес- ног права. Маркирајући ове проблеме излаже поједина мишље- ња о правној природи рехабилитације указујући на заступље- ност појединих ставова y теорији и законодавству. На крају износи своје опредељење које je на линији оних ставова, y тео- рији претежнијих, по којима je рехабилитација право осуђеног лица које обухвата овлашћења покретања поступка да ce под- вргне решавању његов захтев за рехабилитацију, фундиран ње- говим положајем да ce налази y условима које закон тражи за стицање рехабилитације. 895



АПФ, 5/1982 — Прикази(стр. 891—898)Истичући дилему-материјална или процесна природа ре- хабилитације, аутор истиче да je данас углавном напуштена ста- ра концепција која о рехабилитацији говори углавном y окви- рима кривичног поступка. Савремена кривична законодавства (и најновије југословенско законодавство y овој области) уно- се прописе о рехабилитацији y кривичне законе, a само начин и процедуру регулишу y законима о кривичном поступку.Уочавајући сродност рехабилитације са једним бројем кривично-правних института аутор указује које су основне раз- лике међу њима. Такође, упознаје нас и са значајнијим међу- народним скуповима на којима je овај институт био предмет пажње. Из овога излагања можемо да уочимо која су ce питања сматрала као спорна и које су тенденције преовладавале y поје- диним дискусијама о неким аспектима рехабилитације.Последње поглавље четврте главе посвећено je условима за стицање рехабилитације. Констатујући да сва законодавства која познају овај институт условљавају његову примену испу- њењем одређених претпоставки услова, аутор указује да ce, када je реч о њиховој строгости, не сме претеривати. Залаже ce за преовладавање једне разумне криминалне политике y овоме погледу, како одређена „претеривања” не би произвела супротне ефекте. Такође, напомиње, да ce један број услова јавља y готово свим кривичним законодавствима.Излажући понаособ ове услове (услов извршења казне, проток рока кушње, поправљање, гашење новчаних обавеза, услов боравка или резиденције итд.) аутор им приступа анали- тички, уз навођење извесних дилема и неслагања y теорији о појединим питањима па и о потреби присуства y законима неких од побројаних услова.Први део пете главе послужио je да ce, општа излагања о рехабилитацији употпуне проучавањем подручја њене при- мене. У овом делу обрађена су два питања; Домен примене рехабилитације y односу на субјект и Домен примене рехабили- тације y односу на објект.У оквиру првога питања које ce бави субјектима (осуђе- ницима) које рехабилитација има y виду, аутор разматра три значајме чињенице: природу осуде, кривичночправни положај осуђеника и држављанство осуђеника.У оквиру другог питања бави ce одређивањем појма об- јекта рехабилитације (природом настанка објекта рехабилита- ције, садржином објекта рехабилитације).Други део пете главе обухвата излагања о облицима, сис- темима рехабилитације. Аутор указује да присуство различитих система потиче од различитог пута стицања рехабилитације и ауторитета власти y одређеном друштву — држави која ce пос- 896



АПФ, 5/1982 — Прикази(стр. 891—898)тавља као давалац ове бенефиције осуђенику. Тако ce као осно- вни системи појављују: систем милости, судски систем, закон- ски или правни ситем и компаративни или мешовити истем.У трећем делу пете главе (Дејства рехабилитације) др Д. Јаковљевић je обрадио неколико значајних питања везаних за сложену проблематику рехабилитације. To су питања последице рехабилитације, њена неретроактивност, недељивост и карактер дејства рехабилитације. Овом проблематиком заокружена су излагања о суштинским питањима овога института, да би ce даље аутор концентрисао на проучавање рехабилитације y са- временим законодавствима и правима, односно, y праву Југо- славије.У трећем делу књиге др Д. Јаковљевић je себи ставио y задатак да испита правила рехабилитације y савременом упо- редном праву и законодавству. Неминовност селекције код овако поствљеног задатка (с обзиром на чињеницу да готово сва савремена права познају институт рехабилитације) намет- нула je потребу да ce приступи избору правних система y ок- виру којих ће ce вршити истраживања. При томе ce др Јаков- љевић руководио тежњом да прикаже системе који су од по- себне користи за сагледавање овога института, укључујући законодавства како буржоаских и социјалистичких земаља, тако и неразвијених, земаља y развоју, сврстаних и несврста- них. Даљи ауторов методолошки приступ y овоме делу огледа ce y груписању појединих националних законодавстава. При томе, основни критеријум од кога полази јесте пут стицања и ауторитет који допушта рехабилтацију. На основу оваквог приступа, пет поглавља y оквиру којих ce одвија излагање y трећем делу књиге, носе следеће називе: глава VI-Судски об- лик, глава VII-Законски облик, глава VIII-Облик милости, глава IX-Мешовити облик, глава Х-Земље са више једновреме- но уведених облика.Значајан квалитет дела не само y погледу методологије излагања, јесте систематичност y презентирању појединих об- лика рехабилитације. Сваки од њих аутор приказује кроз већи број националних законодавстава, обрађујући материју y ок- виру следећих јединица: општа излагања, објект рехабилита- ције, услови рехабилитације, дејства рехабилитације. При то- ме то није просто сликање стања y појединим правима, већ аутор y потпуности уопева y својој намери да створи могућ- ност упоређивања карактера рехабилитације измећу законо- давстава.Након обраде низа релевантних питања инстута рехаби- литације као и обимног излагања о стању y савременим зако- 897



АПФ, 5/19S2 — Прикази(стр. 891—898)нодавствима и правима, др Д. Јаковљевић je y последњем, четвртом делу књиге обрадио рехабилитацију y праву Југо- славије. При томе, први део je посвећен стању y некадашњем праву Југославије, други, рехабилитацији y важећем праву СФРЈ. Веома je значајно ауторово истраживање које нас упо- знаје да ce одредбе о рехабилитацији (у питању je судски облик) први пут y актима које доноси нова власт срећу y 
„Упутствима за pad судова y казненим стварима” од 16. XI 1944. год. који je донео Одјел за правосуђе ЗАВНОХ-а. Већ КЗ Општи део из 1947. г. предвиђа и судски и законски облик рехабилитације. Указујући на даљи ток еволуције овота инсти- тута, аутор подвлачи значај КЗ из 1951. г. који даје саврше- нија решења y односу на раније одредбе. Сасвим ново реше- ње доноси Закон о изменама и допунама КЗ донет 1959. г. Аутор наводи значајне идеје на којима ce оснивала ова рефор- ма. При томе, истиче да y спровођењу тих идеја Новела из 1959. уређује материју рехабилитације тако што раздваја ре- хабилитацију и брисање осуда y склопу чега je рехабилитација попримила другачији смисао од онога који je до тада имала.Највећи простор y овоме делу књиге аутор поклања ре- хабилитацији у важећем праву СФРЈ. Материја je изложена y оквирима три поглавља: Општа излагања, Материјално право, Поступак рехабилитације.Констатујући чињеницу да наше кривично законодав- ство познаје три облика рехабилитације, судску, законску и ре- хабилитацију из милости, др Д. Јаковљевић веома систематич- но разрађује сва важна питања везана за поједине облике ре- хабилитације. Из овога излагања може ce извести закључак да су y одредбе о рехабилитацији y кривичном праву 'СФРЈ ин- корпориране савремене идеје и схватања овога института.На крају, желимо да нагласимо да je реч о институту који иницира читав низ питања која превазилазе оквире кри- вичног права, што je аутор умео да осети a на појединим ме- стима и нагласи. Сматрамо квалитетом рада присутну тежњу да ce увек изложи свој став и суд тамо где ce погледи сучеља- вају. Приликом анализе неких питања дат je читав опектар теоријских ставова и решења, a опредељујући ce за поједине од њих др Д. Јаковљевић чини то уз навођење потребних аргу- мената.Сматрамо да je аутор успео y настојању да овом књигом обогати област која y нас није довољно обрађивана и тиме до- принесе развоју научне мисли y области рехабилитације осуђе- иих лица.
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