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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ С ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

МОДЕРНИЗАЦИЈА ДРУШТВА И ПРАВА 
КАО УСЛОВ И ПОСЛЕДИЦА КОДИФИКАЦИЈЕ2

САЖЕТАК. Право, може, не само да прати промене у друштву, и отвара могућност

даљим променама, већ може да буде и један од главних друштвених ме-

ханизама помоћу којег ће се остваривати напредак друштва, у ком слу-

чају би се такво право могло сматрати прогресивним и напредним.

Циљ његове модернизације, поред тога што треба да уведе нове правне

институције, треба да буде и стварање таквог права чија би структура

била једноставна, композиција норми јасна и појмови недвосмислени,

а њихов смисао у нормама такав да не остављају простора за дилеме, и

у којем се и лаици могу лако снаћи, као и да примена таквога права не

буде отежана замршеностима и апстракцијама разних типова. Поред

тога, норме оваквога права треба да одражавају дух времена и тренутка,

политичког, економског, ширег социолошког и сваког другог.

Када се буду стабилизовале прилике у друштву, тада ће бити могуће

извести кодификацију, као процес којим се од више сродних правних

грана ствара један законски текст. Кодификација означава нормативно

усклађивање и техничко – редакцијско сређивање законских прописа

из више сродних грана права. Кодификација је последица друштвено-

-политичке стабилности која се одражава и на правни поредак, односно

то је правна верификација етаблираног друштвеног баланса. Кодифи-

кацијом се право уздиже на један виши појмовни и технички ниво и

њоме се често уводе нови институти и појмови, док, истовремено, коди-

фиковани законски текст представља основу за даље усавршавање и

развој права, а тиме и друштва у целини.

1 sava.aksic@gmail.com
2 Ра* је -римљен 13. фе4руара 2015, а -рихваћен за о4јављивање на сас=анку Ре*акције З4орника

о*ржаном 22. јула 2015.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (2)/2015

306 САВА Н. АКСИЋ

КЉУЧНЕ РЕЧИ: модернизација, кодификација, право, техничка и граматичка усклађе-

ност.

Право, као и сви ос=али механизми у-рављања *руш=вом, међу
којима -раво има најзначајнију улоRу, не моRу се саRле*ава=и
мимо ос=алих з4ивања у *руш=ву. Све -ромене које се *ешавају у
*руш=ву неминовно се о*ражавају и у и -раву, не рачунајући на
оне -ромене које -равни сис=ем као =акав -роизво*и, о*носно
-ромене које нас=ају ос=варењем конкре=ноR -равноR сис=ема.
Међу=им, иако је основна улоRа -рава *а 4у*е реRула=ор и меха-
низам у-рављања *руш=вом (с о4зиром на =о *а неки =еоре=ича-
ри, као н-р. Вилхелм Лун*с=е=, -ре*лажу на-уш=ање =ермина
*ржава и -раво, и умес=о њих увођење =ермина -рину*на маши-
нерија и -равна *екларација), =о не значи *а се -равом увек и
сваR*а, у свим фазама развоја *руш=ва, усавршавају *руш=во и
развијају *руш=вени о*носи (в.  Врачар, 1995, с=р. 153–197). Може
се рећи *а неR*е -раво за*ржава -ревазиђене о*носе или -рева-
зиђен начин функционисања, у-ркос ак=уелним кре=ањима
*руш=ва, *ок на неким *руRим мес=има, -раво може 4и=и, не
само о=ворено за савремена кре=ања *руш=ва, већ оно може -у-
=ем -рава, као сре*с=ва *руш=веноR механизма *а уво*и на-ре*-
не -ромене у *руш=ву. То значи *а -раво може не само *а -ра=и
-ромене у *руш=ву и о=вара моRућнос= *аљим -ромена, већ
може и *а 4у*е је*ан о* Rлавних *руш=вених механизама, -омо-
ћу којеR ће се ос=варива=и на-ре*ак *руш=ва. У =ом случају, ка*а
*ржава и -раво *о-риносе развоју и усавршавању  -оје*инца и
заје*нице у целини, њихово -ос=ојање је о-рав*ано, а =акво -ра-
во се може сма=ра=и -роRресивним и на-ре*ним. Дакле, само
-раво, које није кочница *руш=ва, већ *о-риноси њеRовом разво-
ју, може се сма=ра=и мо*ерним и на-ре*ним -равним сис=е-
мом, о*носно -оре=ком (с о4зиром на чињеницу *а -оре*ак -о
конвенцији са*ржи и ма=еријализацију -рава).

Међу=им, мо*ернизација и развој -рава, -о*разумевају не само
увођење нових -равних инс=и=у=а, уважавање *руш=вене реал-
нос=и, неRо и -ромене у самоме -раву и начину на који оно -ос=о-
ји и функционише. То значи *а 4исмо за сам ак= с=варања на-ре*-
ноR, о*носно мо*ерноR -рава, моRли у -ринци-у *а закључимо *а
се сас=оји из *ва елемена=а: формалноR и ма=еријалноR.

Формални елемен= мо*ернизације -о*разумева с=варање =а-
квоR -рава чија је с=рук=ура је*нос=авна, ком-озиција норми не-
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*восмислени, -ојмови јасни, а њихов смисао у нормама =акав *а
не ос=авља -рос=ора за *илеме, у којем се и лаици моRу лако сна-
ћи, и чија -римена није о=ежана замршенос=има и а-с=ракција-
ма разних =и-ова, већ је је*нос=авна, о*носно, =ако ус=ројена *а
се они којима је норма у-ућена моRу лако снаћи и -римени=и је
(Brassloff, 1928, с=р. 32–44). Услов за =о је *а -раво у =ехничко-ре-
*акцијском смислу 4у*е =ако на-исано *а, колико је =о Rо* моRу-
ће, са*ржи јасне -ојмове и =ермине, који су са*ржани у Rоворном
језику, осим наравно у *елу који нужно мора *а са*ржи -равне
конс=рукције, као и *а је -раво =ехнички уређено на начин *а се
4ез -ро4лема може -рис=у-и=и нижој и вишој кри=ици норме,
као -ре=хо*ном -ос=у-ком =умачења -рава (у-. Фулер, 2001,
с=р. 80–82).

Овај квали=е= се о4ично означава -ојмом -равне сиRурнос=и,
који се као =емељни -равни -ринци- оRле*а, са је*не с=ране, у
норма=ивним решењима која не ос=ављају мес=а ни за какве ар-
4и=рарнос=и, злоу-о=ре4е и -роизвољнос=и које 4и омоRућиле
различи= =ре=ман Rрађана у ис=им или сличним си=уацијама, а
с *руRе с=ране, и у -римени =аквоR -рава, којом -риликом не 4и
=ре4ало *а -ос=оје изузеци о* -римене -рава, у смислу *а  -ос=о-
ји -овлашћени или они на које се -оје*ине норме не о*носе, а све
=о као -осле*ица *искреција ма које врс=е (Brassloff, 1928,
с=р. 32–44). Уколико 4и у о*ређеном -равном -оре=ку овај елеме-
на= форме 4ио *ове*ен у -и=ање, с о4зиром на =о ш=о се у њему
сус=ижу сви елемен=и и квали=е=и -рава, =ешко *а 4и се о о*ре-
ђеном -равном -оре=ку моRло Rовори=и као о савременом и мо-
*ерном. Правна сиRурнос= о*ређеноR -оре=ка је суш=ина њеRо-
воR формалне с=ране (в.  Ра*4рух, 1980, с=р. 94–100).

Такође, =и- норма=ивноR сис=ема не мора *а им-лицира ни-
какав вре*носни су*  о -ос=ојању -равне сиRурнос=и. Овај квали-
=е= може 4и=и о4ез4еђен ко* о4а =и-а -равних сис=ема: -реце-
*ен=ном и евро-ско-кон=инен=алном -раву, али на различи=е
начине. У -реце*ен=ном -раву је о4ез4еђен кроз је*ну ширу нор-
ма=ивну сиRурнос=, -рвенс=вено кроз о4ичајну и моралну, с о4-
зиром на =о *а су оне основа -реце*ен=а, -ош=о -равна норма
још увек не -ос=оји, *а 4и након ус=ановљења -реце*ен=а норма-
=ивна сиRурнос= -рерасла у -равну сиRурнос= (Келзен, 1951,
с=р. 33–34. и 46–47). Дакле, =о ш=о се -ресу*ом за случај који не
-ос=оји, с=вара формални извор -рава =ек *оношењем -рве -ре-
су*е која 4ива -о=врђена о* с=ране вишеR су*а, о*носно с=вара-
њем -реце*ен=а, не значи *а не -ос=оји никаква сиRурнос= *о
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=рену=ка с=варања -реце*ен=а. Не -ос=оји, с=роRо формално Rле-
*ано, -равна, али -ос=оји шира норма=ивна сиRурнос=, -рвен-
с=вено -ре*виђена кроз о4ичајне и моралне норме. Док је, с *ру-
Rе с=ране, у евро-ско- кон=инен=алном -раву -равна сиRурнос=
о4ез4еђена на формално еRзак=ан начин, *оношењем, не -оје*и-
начне, као у -реце*ен=ном -раву, неRо о-ш=е -равне норме (Кел-
зен, 1951, с=р. 41–42, и  Лукић, 1995а, с=р. 114–140).

Ма=еријална с=рана мо*ернизације и усавршавања -рава, за
разлику о* формалне с=ране која има у ви*у само -раво као =а-
кво и начин њеRовоR функционисања, о*носи се на врс=у о*носа
и начин на који их -равне норме реRулишу, а оне ће 4и=и на-ре*-
не и мо*ерне само ако -о начину на који реRулишу о*носе о*ра-
жавају *ух времена и =рену=ка, -оли=ичкоR, економскоR, ширеR
социолошкоR и свакоR *руRоR. Тако 4и се мо*ерним и на-ре*ним
моRло означи=и свако -раво које са*ржи савремене -равне ин-
с=и=у=е и мо*ерне =ековине, и уо-ш=е, свако -раво које реRули-
ше о*носе на начин *а се ос=варује на-ре*ак -оје*инаца и *ру-
ш=ва у целини. Савремено -раво 4и, =акође, 4ило и оно којим се
омоRућава економска независнос=, -оли=ичка, -олна, национал-
на и верска равно-равнос=, с=варање ам4ијен=а, колико =о ка-а-
ци=е=и *ржаве омоRућавају, *а и хен*ике-иране осо4е, као и осо-
4е са разним врс=ама не*ос=а=ака уживају је*нака -рава као и
ос=али. У =о 4и улазили и -равни инс=и=у=и који 4и омоRућавали
најразличи=ије врс=е сло4о*а, -очев о* економске, са циљем
с=варања економске с=а4илнос= -оје*инаца  и -оро*ице, *о -о-
ли=ичке, у смислу с=варања со-с=веноR и независноR -оли=ич-
коR с=ава и мишљења. У =аквом -раву, -осе4но морају 4и=и за-
с=у-љена начела соли*арнос=и, хуманос=и, -равичнос=и,
равно-равнос=и и=*., а уз све наве*ено, овакво -раво нес-орно
мора *а са*ржи и норме о еколошкој заш=и=и *руш=ва (у-ор.
Гурвич, 1997, с=р.  266–268). 

Мо*ерним -равом 4и се -осе4но моRло означи=и оно -раво
које, уважавајући ау=ономију верских орRанизација, раз*ваја
све=овну и *уховну влас=. Наиме, =оком ис=орије о*нос између
све=овне и *уховне влас=и 4ио је ус-ос=ављан на различи=е на-
чине, са -реваRом је*не на рачун *руRе влас=и. У сре*њем веку је
у Евро-и =о 4ила -реваRа *уховне на рачун све=овне влас=и, *ок
је у -ерио*у комунизма релиRија 4ила у -о=-унос=и -о=чињена
комунис=ичкој и*еолоRији, са циљем нес=анка релиRије. Мо*ер-
но -раво не -о*разумева -ос=ојање је*не на рачун *руRе влас=и,
на*моћ *ржавноR на рачун ау=ори=е=а цркве, већ у-раво у-оре*-
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но -ос=ојање и нес-у=ано функционисање о4а ау=ори=е=а, о*-
носно о4е влас=и ис=овремено (у-ор. Лукић, 1995а,  с=р. 110). Дак-
ле, оно -раво које може *а 4у*е -римењено и служи за -о=ре4е и
=ежње човека, као -риро*ноR и *руш=веноR 4ића, у скла*у са ње-
Rовим -риро*ним -равима, ма колико =ај -ојам 4ио *иску=а4и-
лан, као и -о=ре4е заје*нице у целини, можемо сма=ра=и мо*ер-
ним -равом.

Уз све =о, као изричи= услов 4ез којеR се ни је*но -раво не 4и
моRло сма=ра=и -равом које *о-риносу на-ре=ку *руш=ва јес=е
њеRова неселек=ивна -римена и -ре*ви*ивос= -осле*ица за -о-
с=у-ке -оје*инаца, као им-ера=ив -ос=ула=а -равне *ржаве.
Само у *ржави, која -римењује -раво на начин *а свако може *а
4у*е сиRуран, -о* условом *а није -рекршио закон *а му је заRа-
ран=ована сло4о*а и еRзис=енција, може се осећа=и сло4о*ним и
*ос=ојанс=веним. Међу=им, =акође је нео-хо*но *а =акво -раво
-ос=оји не само у смислу норма=ивне еRзис=енције, већ и у сми-
слу своје ма=еријализације.

КОДИФИКАЦИЈА

Ко*ификација је -роцес којим се о* више сро*них -равних Rрана
с=вара је*ан законски =екс=, 

„[…] које о4ично није ко*ификовано неRо ос=аје рашчлањено на
мнош=во -осе4них закона” (Јовановић, 1934, с=р. 5). 

Ко*ификација RрађанскоR -рава најчешће се врши =ако ш=о се
све Rране RрађанскоR -рава с-ајају, у норма=ивном и ре*акциј-
ском смислу, у је*ан ко*екс RрађанскоR -рава. Ко*ификова=и се
може и о*ређена Rрана -рава на начин *а се више -равних -ро-
-иса, о*носно више -равних норми -ри-ајају ма=ичној Rрани
-рава (као ш=о је =о *оскоро 4ио случај ко* нас, ка*а се о*ређене
кривично-равне норме нису налазиле у кривичном закону већ у
*руRим законима којима се реRулишу различи=е о4лас=и *ру-
ш=веноR живо=а, -а су се =акве норме -ри-ојиле кривичном за-
кону, =е је на =ај начин – ко*ификацијом кривичноR -рава, нас=ао
кривични законик). Таква си=уација може 4и=и, не само са -оје-
*иним нормама, неRо и са целим -равним инс=и=у=има уколико
они -ос=оје у нема=ичним -равним Rранама, иако =акви случаје-
ви – случајеви -ос=ојања целоку-них -равних инс=и=у=а ван ма-
=ичне -равне Rране, у -ринци-у нису чес=и. Такође је моRуће и
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*а -ос=оје сро*ни -равни инс=и=у=и у различи=им -равним
о4лас=има, које се =а*а =акође моRу ко*ификова=и.

„Иако =ермин ко*ификација нас=аје =ек -оче=ком XIX века,
уо4ичајено је *а се корис=и и за с=аре, ан=ичке з4ирке -равних
-ро-иса. Сам =ермин ко*екс =ек -оче=ком XIII века *о4ија значење
з4ирке закона. У римској ли=ера=ури =ермин codex у -оче=ку -о*-
разумева, с=роRо језички Rле*ано, књиRу као форму -исања, уме-
с=о сви=ка, смо=уљка -а-ируса; а о* времена Диоклецијана се, у
-равном језику, codex корис=и за з4ирке царских конс=и=уција,
али и *аље -ре свеRа у смислу форме из*авања, =ј. -исања. Данас је,
међу=им, уо4ичајено *а се за ан=ичку -равну ли=ера=уру ко*екс
=ре=ира као з4ирка -ро-иса са ас-ек=а са*ржине, уређена -о уна-
-ре* у=врђеном ре*у. У савременој -равничкој =ерминолоRији,
с о4зиром на висок с=е-ен развоја -рава, -равне =еорије и -равне
=ехнике, =ермини ко*екс и ко*ификација, како неки ау=ори ис=и-
чу, ’означавају з4ирку -равних -равила, ску- -равних -ро-иса
који реRулише чи=аву о4лас= љу*ских о*носа (Rрађански, кривич-
ни, -оро*ични и=*.)’ ” (Јовановић, 2002, с=р. 27).

Ко*ификација означава норма=ивно *овођење у скла* и =ех-
ничко-ре*акцијско сређивање законских -ро-иса из више сро*-
них Rрана -рава. Текс= који нас=аје ко*ификацијом назива се за-
коником или ко*ексом.

 „По* -ојмом ко*ификације се још о* римскоR -рава -о*разуме-
ва *оношење закона (codex – facere), =ачније законско уређење је*-
не -равне о4лас=и. Ко*ификацијом се чес=о означава и сам зако-
ник” (Ковачевић-Куш=римовић, 2002, с=р. 13).

Дакле, ко*ификацијом се врши усклађивање  у норма=ивном,
а он*а и у =ехничко- ре*акцијском смислу. 

Усклађивање у норма=ивном смислу јес=е усклађивање у *ва
-равца. 

Прво, ко*ификацијом се врши усклађивање -ро-иса на начин
*а се -ро-исују основна начела, која ће се као =аква разликова=и
о* основних начела оних Rрана -рава која се ко*ификују. Нова,
основна начела морају се о*носи=и на све ко*ификоване Rране
-рава и као =аква =ре4а у извесној мери, -о -риро*и с=вари, *а
4у*у различи=а о* начела сваке -оје*ине Rране -рава. То је и нор-
мално, јер се нова основна начела о*носе на заје*ничке -ојмове
највишеR нивоа Rенерализирајуће а-с=ракције ко*ификованих
Rрана -рава (в. Живановић, 1951, с=р. 77–79). 

ДруRо, ко*ификацијом је -о=ре4но ускла*и=и -оје*ине -ро-и-
се, уколико су они у самој са*ржини -ро-иса -ро=ивуречни.
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„Ко*ификација служи *а се *ође *о је*не -овезане целине која
ће *а=и ш=о -унију слику је*не ус=анове и уклони=и -ро=ивуреч-
нос=и колико је =о моRуће” (Тасић, 1995, с=р. 425).

Оваква -ро=ивуречнос= се не о*носи на -оје*ине Rране -рава
-осма=ране саме за се4е, у смислу *а оне имају о*ређене -ро=и-
вуречнос=и. Уколико оваква врс=а ин=ерне -ро=ивуречнос=и и
-ос=оји, -и=ање важења ове врс=е -ро=ивуречнос=и норми реша-
ва се у скла*у са -равним -ринци-има о о*носу више и ниже, о*-
носно шире и уже норме. Пи=ање -ро=ивречне норме је -и=ање
важења =акве норме које се решава независно о* -ос=у-ка ко*и-
фикације (у-ор. Фулер, 2001, с=р. 83–87). Али, норма=ивна -ро=и-
вуречнос= која може 4и=и сме=ња ко*ификацији је -ро=ивуреч-
нос= која може *а -ос=оји између норми које -ри-а*ају
различи=им -равним Rранама које се ко*ификују, а чија -ро=и-
вуречнос= *о =рену=ка ко*ификације није -ре*с=ављала сме=њу,
с о4зиром на =о *а су у -и=ању различи=е Rране -рава које на раз-
личи=е начине  реRулишу о*носе. Таква -ро=ивуречнос=, ако и
-ос=оји, може 4и=и само с-ора*ична, не и кар*инална, јер се
и-ак ра*и о Rранама -рава којима се на сличан начин реRулишу
о*носи, 4у*ући *а Rране -рава које се ко*ификују -ри-а*ају
ис=ој о4лас=и -рава.

За разлику о* усклађивања у норма=ивном смислу, које је су-
ш=инске -риро*е,  ко*ификацијом се након норма=ивноR врши
усклађивање и у ре*акцијско-=ехничком смислу, које 4и се мо-
Rло означи=и и као усклађивање у формалном смислу. Ова врс=а
усклађивања је о* =аквоRа значаја *а ко*ификација 4ез ње ника-
ко не може 4и=и -о=-уна а и =ре4а *а норма=ивно усклађивање
*ове*е *о краја, како ко*ификовани -ро-иси не 4и -ре*с=авља-
ли у Rрама=ичко-језичком смислу њихов механички з4ир, неRо и
формално--ојмовну целину (Јовановић, 2002, с=р. 27). С *руRе
с=ране, ова врс=а усклађивања =ре4а *а -оје*ине -ојмове -реци-
зира и ускла*и са ос=алим -ојмовима, како 4и се и номинално
о*ре*ила -рава мера о4има -ојмова у новој сис=ема=изацији
-ојмова: виших и нижих, ужих и ширих (ви*. Пе=ронијевић, 1932,
с=р. 38–41).

Уз све =о, ко*ификација ће 4и=и ус-ешнија уколико се више
у-о=ре4љавају -ојмови који су у Rоворном језику наро*а, а мање
не-рецизни и нејасни -ојмови, ис=о као и високос=ручни -ој-
мови, осим ако је њихова у-о=ре4а нужна (Лукић, 19954,
с=р. 214–217). Овом врс=ом усклађивања -роцес ко*ификације
-риво*и се крају, 4у*ући *а све ко*ификоване Rране -рава =ре4а
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и =ерминолошки *а чине кохерен=ну целину, и ос=аве у=исак *а
се ра*и о је*ном законском =екс=у. На =ај начин је -роцес ко*ифи-
кације окончан, -а се ко*ификовани =екс= о4ично и =ехнички
уређује као је*ан законски =екс= у смислу -у4ликације.

ОДНОС МОДЕРНИЗАЦИЈЕ И КОДИФИКАЦИЈЕ

Да 4и се уо-ш=е моRло -рис=у-и=и ко*ификацији, нео-хо*но је
*а у *ржави вла*а =акво с=ање,  о*носно *а 4у*е -ос=иRну= је*ан
*руш=вени ам4ијен= који није о-=ерећен *руш=вено--оли=ич-
ким нес=а4илнос=има и -роменама, већ је с=ање су-ро=но =оме,
а=мосфера *руш=ва у којој су е=а4лиране =емељне вре*нос=и и
-озиционирани основни -равци -оли=ичкоR и економскоR ра-
звоја. Дакле, у *руш=ву које се мења, које је у с=алном -окре=у и
-роменама, не може *оћи *о ко*ификације, јер је само -раво, не-
*овршено, и у с=алним -роменама и нас=анку, =е се, с=оRа, и не
може уо4личи=и оно ш=о је још увек у нас=ајању. Тек ка*а се с=а-
4илизују о*носи са је*не с=ране, а -равни -оре*ак -ружи -о=-о-
ру =аквим *руш=веним о*носима са *руRе с=ране, и нас=ане је*-
на рела=ивна с=а4илнос= *руш=ва, =а*а се може сма=ра=и *а је
с=ворена социолошка основа ко*ификације. Ко*ификација је -о-
сле*ица коју *руш=вено--оли=ичка с=а4илнос=и има на -равни
-оре*ак, о*носно, може се рећи *а је ко*ификација -равна вери-
фикација е=а4лираноR *руш=веноR 4аланса.

„Није случајнос= =о ш=о се ко*ификације јављају, како је Вајс ис-
=акао, у неким -реломним *руш=веним околнос=има. И на неки
начин су, или 4и 4ар =ре4ало *а 4у*у, скла*на веза између -рошло-
с=и и 4у*ућнос=и. Пре*с=ављају, како М. Сич ис=иче, резул=а=
-ре=хо*ноR разви=ка и -ос=ојећих -рилика, а уколико су ус-еле
у=ичу на 4у*ућнос=” (Јовановић, 2002, с=р. 23–24). 

Није случајно *а се ко*ификацијама -рис=у-а у -реломним
*руш=веним околнос=има, како 4и се, између ос=алоR, и -рав-
ним -о*ухва=ом оваквоRа форма=а означила о*ређена врс=а *ру-
ш=вене -рекре=нице.

Међу=им, с=а4илнос= *руш=ва је само социолошки услов ко-
*ификације. Овај -ос=у-ак ника*а није лак и је*нос=аван, још
мање кра=ко=рајан. Он =раје *ужи -ерио*, о4ично неколико Rо-
*ина, или *уже о* *еценије. У =ом -ос=у-ку, *а 4и ко*ификација
4ила ус-ешна и -о=-уна анRажује се научна и с=ручна јавнос=,
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као и инс=и=уције, ус=анове и -оје*инци који се 4аве -рак=ич-
ном -рименом -рава. 

„Ко*ификација не може 4и=и само -ло* филозофско--равнич-
ких умовања, високо а-с=рак=них с-екулација о4разованих -рав-
ника, који се у*аљавају о* живо=не -раксе. Али, са *руRе с=ране,
ника*а није 4ила ни=и може 4и=и резул=а= само […] -равне суво-
-арне -раксе, […] која се =акође, кроз кру=а решења наво*но -рак-
=ичноR живо=а, уско и врло -оје*нос=ављено схваћеноR, за-раво
у*аљава о* с=варноR живо=а, *алеко 4оRа=ијеR но ш=о -ос=ојећа
-равна решења кажу” (Јовановић, 2002, с=р. 26).

Ко*ификовано може 4и=и, у -рос=ој *ржави целоку-но -раво
(у смислу о*носа и ску-а -равних Rрана које се уо-ш=е моRу ко-
*ификова=и), *ок је у сложеној *ржави моRуће ко*ификова=и
само -раво које -о=иче о* ис=е леRисла=иве, о*носно оно -раво
које је с=ворила ис=а законо*авна влас=. Само ако о*ређен ен=и-
=е= -ре*с=авља је*инс=вено -равно -о*ручје моRуће је изврши=и
ко*ификацију. Уколико у сложеној *ржави -ос=оји више -рав-
них -о*ручјa, нео-хо*но је изврши=и унификацију, о*носно ује-
*начење -равноR -о*ручја и на =ај начин с=вори=и је*инс=вено
-равно -о*ручје, =е након =оRа изврши=и ко*ификацију о*ређе-
них Rрана -рава.

Након завршене ко*ификације, њене -осле*ице на -раво моRу
4и=и, са је*не с=ране ак=уелне, а са *руRе хи-о=е=ичке.

Ак=уелне -осле*ице ко*ификације су =акве *а ко*ификовано
-раво у *омену њеRовоR функционалноR -ос=ојања, (-рем*а -о-
сле*ице ко*ификације -ос=оје и у научном смислу -рава) јес=е
на је*ном вишем -ојмовном и =ехничком нивоу. Ко*ификовано
-раво у -ринци-у са*ржи нове основне -ојмове, као ш=о може *а
са*ржи  -ојмове нових -равних инс=и=у=а, ма*а моRу и *а о*ре-
ђени -ојмови номинално ос=ану ис=и, али са измењеним о4и-
мом значења (в. По-овић, 2002, с=р. 26–35). Овакво -раво, -оре*
=оRа ш=о је на вишем -ојмовном нивоу, оно је на =аквом ис=ом
нивоу и у =ехничко-ре*акцијском смислу. На овај начин, усле*
-ојмовне и =ехничке *о=еранос=и ко*ификованоR -рава, оно -о-
с=аје -оRо*није за -римену, чиме се нес-орно *о-риноси -рав-
ној сиRурнос=и, и уо-ш=е, вишем нивоу функционисања -рава.

„Пре*ме= ко*ификације је оно ш=о свако у вези своR -оложаја
може ви*е=и у закону у најкраће моRуће време: ’Грађанин’, каже
законо*авац, какав је ваш -оложај? Да ли с=е ви о=ац? О=вори=е -о-
Rлавље ’О оцу’. Да ли с=е земљора*ник? Консул=уј=е -оRлавље ’О
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-ољо-ривре*и’ […] Све ш=о није са*ржано у ко*ификованом =ек-
с=у не =ре4а *а 4у*е закон”  (Ilbert, 1901, с=р. 122, -ревео С. Аксић).

Дакле, ко*ификовано -раво само -о се4и не значи -ос=ојање
-равноR -оре=ка у којем је о4ез4еђена -равна сиRурнос= (-ош=о
се -равна сиRурнос= -о*разумева и  ма=еријализацију, -римену
-рава), али, ш=о се =иче норма=ивноR *ела -равноR -оре=ка –
-равноR сис=ема, у -оRле*у овоRа су с=ворене формалне -ре=-о-
с=авке -ос=ојања основа -равне сиRурнос=и. 

„У-раво су ко*ификације, кроз ис=орију све *о *анас, увек 4иле
значајно сре*с=во за -ос=изање -равне сиRурнос=и. Сасвим је изве-
сно *а ће -ланирани Грађански законик изузе=но *о-рине=и вра-
ћању -равне сиRурнос=и ср-ском *руш=ву, које ће =ек он*а моћи
*а се 4ави -ринци-ом -равичнос=и, чес=о сасвим -разно -рокла-
мованом” (Јовановић, 2002, с=р. 24).

А =о ће 4и=и моRуће у-раво з4оR чињенице самоR -ос=ојања
је*не, у -ринци-у, кохерен=не -ојмовне и =ехничке уређенос=и
новоR ко*ификованоR законскоR =екс=а. Про-ус=и усле* неуређе-
нос=и, кон=ра*ик=орнос=и -ојмова, као и формални -ро-ус=а
разних врс=а, за које не значи *а их мора са*ржа=и свако -раво
које није ко*ификовано, али их ко*ификовано -о *ефиницији не
са*ржи, у-раво су у ко*ификованом -раву све*ени на минимум,
или их нема уо-ш=е. То значи *а је ко*ификацијом, са ас-ек=а
норма=ивне с=ране -равноR -оре=ка, учињен *о-ринос -ос=оја-
њу основа -равне сиRурнос=и, *ок ће *аље ос=варивање -равне
сиRурнос=и зависи=и о* фак=ичке *имензије -равноR -оре=ка,
о*носно ма=еријализације -рава. 

Веома чес=о се кроз ко*ификацију -ровлачи о*ређена ни=
усавршавања -ос=ојећих, или увођења нових -равних инс=и=у=а.

„Ко*ификације су, ш=о -равна ис=орија -о=врђује, ре=ко 4ивале
’чис=е’ з4ирке -ро-иса, сис=ема=ски сређених, само ра*и лакше
-римене. По -равилу се кроз њих, чак и ка*а се -онављају нека на-
чела, -ровлаче о*ређене новине, не само чис=о -равне, већ *у4ље
у=емељене, кроз већ -ос=ојеће или жељене *руш=вене -ромене”
(Јовановић, 2002, с=р. 23).

Ко*ификацијом се, *акле, не сређује само -ојмовно и =ехнич-
ки -равни ма=еријал, неRо се њоме чес=о врши и мо*ернизација
-рава, а -рименом оваквоR -рава *олази и *о на-ре=ка *руш=ва.

Хи-о=е=ичке -осле*ице које ко*ификација може има=и су *а
ко*ификовани законски =екс=, као сређенији у норма=ивном и
Rрама=ичко-ре*акцијском смислу, -ре*с=авља основу за *аље
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усавршавање и развој -рава. Само -раво које је сређено може
4и=и основа за *аљи на-ре*ак -рава, за увођење нових инс=и=у-
=а, који ће са своје с=ране *о-рине=и мо*ернизацији и новим
-равним решењима. Келзенов с=ав *а је норма самос=варалачко
4иће, у овом случају је ос=варив, јер је ко*ификација основ за на-
с=анак нових норми (Келзен, 1951, с=р. 41–42). То =акође важи и у
случају ка*а  се норме, из о*ређене Rране -рава које су -ре ко*и-
фикацијом -ос=ојале у нема=ичним Rранама -рава, ко*ифика-
цијом -ри-ајају ма=ичној Rрани -рава. 

ЗАКЉУЧАК Право је *ео *руш=вене с=варнос=и чији је *о-ринос у формира-
њу =е с=варнос=и увек ак=иван, 4ило на начин *а -ружа заш=и=у
-ос=ојећим о*носима, 4ило *а се њиме уво*е -ромене у *ру-
ш=ву. Развоју *руш=ва *о-риноси само оно -раво које је јасно,
је*нос=авно за -римену, и ако формулација норми, као и њихов
о*нос, не ос=авља мес=а за злоу-о=ре4е. Такође, са *руRе с=ране,
у -римени =аквоRа -рава не смеју *а -ос=оје изузеци, -овлашће-
ни, као ни они на које се -оје*ине норме не о*носе.

Ко*ификација je, за разлику о* мо*ернизације, -ос=у-ак ко-
јим се о* више сро*них -равних Rрана с=вара је*ан законски
=екс=. Ко*ификацијом се норме усклађују у норма=ивном и =ех-
ничко-Rрама=ичком смислу. 

Ко*ификација може нас=а=и само у с=а4илним *руш=вено-
-економским -риликама е=а4лираних *руш=вених о*носа, с је*-
не с=ране, али се ис=о =ако ко*ификацијом може мо*ернизова=и
и -раво. Ко*ификовано -раво -ре*с=авља основу за *аљи на-ре-
*ак и развој *руш=ва и -рава.
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SUMMARY THE ACCULTURATION OF SOCIETY AND LAW AS THE CONDITION 
AND CONSEQUENCE OF CODIFICATION

The Law can not only support the changes in society but also make
the possibilities for changes, or even to be the main social mecha-
nism for changes in society, and that kind of law will be progressive
Law. During the modernization of the Law its structure becomes
clearer, composition of norms becomes unambiguous and notions
become clear. The application of this kind of Law is not complicated
and therefore it is not difficult, so that the layman can apply this law.

The codification is the process in which many related branches of
Law became one law. That means to harmonize norms and technical-
ly arrange norms from many related branches of Law.

The codification is consequence that social and political stability
has on legal order, which means that codification is legal verification
of established social order. Codification brings the Law on a higher
notional and technical level and at the same time codified Law
becomes the base for further development of law.

KEY WORDS: Acculturation, Law, codification, norm, technical, grammar.


