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TРАГОМ РАС ПРА ВА О УНИ ФИ КА ЦИ ЈИ  
ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ ПРА ВА У ПР ВОЈ ПО ЛО ВИ НИ  
20. ВЕ КА – УЛО ГА ЈЕ ЗИ КА И НА РОД НОГ ДУ ХА  

У НО МО ТЕХ НИ ЦИ*

Сажетак:Ле он Гер шко виц је сма трао да до бар и му дар пи сац про пи-
са (не ми сле ћи при том на фор мал ног за ко но дав ца ко ји спро во ди део евен-
ту ал них из ме на и усва ја ње про пи са) мо ра да по се ду је сле де ће ве шти не: 
„ши ро ко оп ште прав но обра зо ва ње; по зна ва ње на шег дру штве ног си сте ма, 
по зна ва ње прав ног си сте ма (по зи тив ног, ва же ћег); по зна ва ње свих обла сти 
пра ва, не са мо од ре ђе не обла сти пра ва у ко јој се спре ма ино ва ци ја, по зна-
ва ње прав не и суд ске прак се; по зна ва ње по себ не прав не тер ми но ло ги је и 
тер ми на; ве шти ну пој мов не ап страк ци је; по зна ва ње прав них и дру штве них 
чи ње ни ца, спо соб ност про ве ра ва ња чи ње ни ца, ка о и на пред ну пи сме ност“1. 
Упра во та спо соб ност пој мов не ап страк ци је, за јед но са на пред ном пи сме-
но шћу пи сца про пи са, је су пред мет овог ра да. Иа ко је ства ра ње пра ва ви ше-
фа зни по сту пак, упра во ове две ве шти не и њи хо ву при ме ну на ла зи мо у сва кој 
фа зи. Спо соб ност ап стра хо ва ња ви ше по је ди нач них слу ча је ва до ни воа 
оп што сти ко ја је до вољ но оп шта да мо же да об у хва ти и дру ге, бу ду ће мо-
гу ће слич не слу ча је ве, али и до вољ но ја сна и пре ци зна да не да је пу но про сто-
ра раз ли чи тим дру га чи ји им схва та њи ма или евен ту ал ним зло у по тре ба ма 
– та и та ква спо соб ност ап стра хо ва ња се до во ди до са вр шен ства ко ри шће-
њем ис прав них, пра вил них и је зич ких при хва тљи вих кон струк ци ја. До сти ћи 

* Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни 
иза зо ви“ ,ко ји фи нан си ра Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, и део је ши ре рас пра ве ко јом ће 
се ау тор ба ви ти то ком свог пе то го ди шњег ис тра жи вач ког ра да.

1 Ле он Гер шко виц, „Основ ни про бле ми си сте ма и ме то да из ра де про пи са“, О из ра ди 
прав них про пи са. Ма те ри ја ли са Се ми на ра о основ ним про бле ми ма си сте ма и ме то да из-
ра де про пи са, ко је је ор га ни зо вао Се кре та ри јат Са ве зног из вр шног ве ћа за за ко но дав ство 
и ор га ни за ци ју, Бе о град, 11-22. ма ја 1959., 20-23.
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та кав ни во је зич ког са вр шен ства зна чи про ћи дуг пут, по пло чан до брим на-
ме ра ма за др жа ва ња на ци о нал ног ду ха, је зич ког па три о ти зма, ло гич ког сми-
сла и за кљу чи ва ња и што пре ци зни јег ожи во тво ре ња ми сли пи сца нор ми.

Кључнеречи:на род ни дух, про пи си, је зик.

УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

„У пра ву је по треб но прав но да се ре зо ну је, али из гле да нам да у прав-
ном ре зо но ва њу не тре ба пре те ри ва ти“2, пи сао је Љ. Ра до ва но вић 1924. 
го ди не. Као дру штве на на у ка, пра во је за ви сно од дру штва, дру штве них 
од но са и фе но ме на – они су сва ко днев на ствар ност ко ја дик ти ра пра ву ње гов 
са др жај. Пра во мо же евен ту ал но осли ка ва ти бу ду ћу, же ље ну, бо љу вер зи ју 
дру штва ко је га при ме њу је, те је ди на раз ли ка из ме ђу дру штве них при ли ка 
и са др жа ја пра ва мо же би ти у том де лу. Прав на те о ри ја, на ста вља Ра до ва-
но вић,“ ма ко ли ко би ла са вр ше на, не мо же би ти тач на ако не од го ва ра ствар-
ним при ли ка дру штве ног жи во та“3. На ве де но је по чет ни про блем за ко но пи-
са ња – јер све те ни јан се ствар ног жи во та тре ба ап стра хо ва ти и пре то чи ти 
у аде ква тан, ра зу мљив је зич ки из раз, ко ји пре тен ду је на соп стве ну ду го-
трај ност.

По ми шље њу овог ау то ра, за ко но дав на власт ка рак те ри ше др жа ву и 
из раз је во ље др жа ве и вред но сти ко је же ли да за шти ти. По тре ба за до но ше-
њем за ко на има два из во ра: про ме ње не или но во на ста ле дру га чи је дру штве-
не окол но сти ко је ни су нор ми ра не пра вом, или во љу и на ме ру др жа ва4 да 
„из ве стан пред мет тре ба ре гу ли са ти, или спре чи ти, или у из ве сном прав цу 
упу ти ти“5. Прав на свест на ро да се спо ри је фор ми ра; са мим тим др жа ва ту-
ма чи са сво јих по зи ци ја ту прав ну свест и зах тев на ро да на на чин на ко ји она 
ми сли да је по треб но, те ре гу ли ше дру штве не од но се спрам соп стве них при-
о ри те та. Мо же се де си ти да др жа ва не раз у ме до вољ но зах тев на ро да за не ком 
про ме ном, или да исти на мер но за не ма ру је. У том слу ча ју, прав на свест на-
ро да као адре са та и крај њих „ко ри сни ка“ не ких пра ви ла по на ша ња се ума њу је, 
јер се не иден ти фи ку ју са пра ви ли ма ко ја им се на ла жу.

2 Љу бо мир Ра до ва но вић, „За ко но дав на власт и ње не функ ци је – ка ко би ва до но ше ње 
за ко на, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 1/1924, 47. На по ме на: Име ау то ра је у ори ги нал-
ном члан ку на ве де но у скра ће ном об ли ку, као Љуб. Ра до ва но вић. Уз по моћ управ ни це Би-
бли о те ке Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Рад ми ле Да ба но вић, до пу ног име на смо до шли 
пре тра гом CO BISS ба зе име на ау то ра, те јој се овим пу тем за хва љу је мо на по мо ћи.

3 Љ. Ра до ва но вић, 47-48.
4 При че му тре ба и фор мал но раз ли ко ва ти за ко но дав ца од за ко но пи сца, иа ко обо је ра де 

у име и за ра чун др жа ве.
5 Љ. Ра до ва но вић, 398.
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За ко но дав на власт ни је пу ка власт са мо до но ше ња за ко на, иа ко се у јав-
но сти и та да (у пр вој по ло ви ни 20. ве ка) и са да та ко по сма тра ла и де фи ни са ла 
ње на уло га. Она је исто вре ме но и власт ослу шки ва ња во ље на ро да, јер на 
кра ју, за ко ни се до но се због гра ђа на и ре гу ли са ња од но са у дру штву. За ко-
но дав на власт та ко ђе ни је ни пу ка тех нич ка власт, већ мо ра би ти и ду бо ко 
ми са о на, про ми шља ју ћа, у ци љу што бо љег, је зич ки пре ци зни јег из ра жа ва ња 
ми сли, за по ве сти и хте ња, ка ко на род не, та ко и сво је во ље. По жељ но је да 
је зич ки уоб ли че но пра ви ло бу де у пи са ној фор ми, јер се ти ме обез бе ђу ју 
на че ло прав не си гур но сти (за пи са но је те шко про мен љи во и мо же се ин тер-
пре ти ра ти са мо на пи са ни текст, не ин тер пре та ци ја не чег што се чу ло па дру-
га чи је раз у ме ло) и на че ло прав не јед на ко сти – тач ни је – пра ви ла ва же јед на ко 
пре ма сви ма и санк ци је ће би ти јед на ко при ме ње не пре ма сви ма, без об зи ра 
да ли су им са оп ште не или не6. До ступ ност прав ног тек ста ши рој јав но сти 
је учи ње на ње го вим об ја вљи ва њем, а ова прет по став ка да се у не ком мо мен-
ту сви адре са ти сма тра ју оба ве ште ни ма о са др жа ју про пи са, је нео бо ри ва.

Пи та ње је зи ка у пра ву ни је са мо прав но ни ти са мо лин гви стич ко пи та ње, 
оно је и исто риј ско, по ли тич ко, со ци о ло шко и фи ло зоф ско пи та ње. Пра во је 
у је зи ку, од но сно“бе з је зи ка не ма пра ва“7. Је зик да је жи вот пра ву, пси хич ким 
ак ти ма ко ји без њи хо вог са оп шта ва ња, оста ју на ни воу обич них ми сли, ко је 
оста ју не са зна те, не са оп ште не, не по зна те. Ства ра ње пра ва је сте бес крај но 
кре а ти ван про цес, али су о чен са пре пре ка ма као што су : схва та ње пра ва 
уоп ште за ко но пи сца, ње го во по зна ва ње ма тер њег и не ког дру гог је зи ка (по-
себ но ако се им пле мен ти ра ре ше ње из стра ног за ко но дав ства), по зна ва ње 
до ма ћег пра ва и пр вен стве но прин ци па до ма ћег пра ва као и ком па ра тив но-
-прав ни при ступ од ре ђе ној ма те ри ји. Из на ве де но га про из и ла зи да ства ра ње 
пра ва и да ље је сте кре а ти ван про цес, али не то ли ко ле пр шав и сло бо дан као 
ства ра ње дру гих пи са них де ла8 – књи жев них, на при мер. Сва ки пут ка да за-
ко но пи сац по сег не за нео ло ги змом, или стра ном ре чи не пре во ди вом на ма-
тер њи је зик, ње му се при пи су је ма њак је зич ког, по ли тич ког, исто риј ског и 
дру гог па три о ти зма. Још су ста ри ји ау то ри сма тра ли да се на та кав на чин 
„на род пот чи ња ва ту ђој кул ту ри и гу би сво ју са мо стал ну вред ност, пре тва-
ра ју ћи се у ет нич ки ма те ри јал за тај ту ђи кул тур но исто риј ски тип“9, а да се 

6 Ма ри ја на Пај ван чић, Прав но нор ми ра ње, Уни вер зи тет у Но вом Са ду – Прав ни фа кул-
тет и Адво кат ска ко мо ра Вој во ди не, Но ви Сад, 1995, 32-33.

7 Дра ги ша Дра кић, „О сти лу је зи ка за ко на“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у 
Но вом Са ду, 1/2012, 371.

8 Мо жда је зик пра ва је сте „не ма што вит, су во па ран и шкрт“, али је то ну жност пра ва, 
јер оно мо ра би ти ли ше но емо ци ја, и са др жа ва ти са мо пра ви ла, за по ве сти, санк ци је. Пра во 
ни је ту да жи вот учи ни ле пим, бај ко ви тим, већ бо љим и уре ђе ни јим, за шта је сва ка ко по треб-
но уло жи ти до ста тру да, зна ња, вре ме на, во ље и све сти. „Вид.“ : Д. Дра кић, 2012, 374-376.

9 Г. Дем чен ко, „За ко ни исто риј ско раз вит ка кул ту ре и пра ва. (Пе де се то го ди шњи ца 
јед не зна ме ни те књи ге)“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 4/1924, 448.
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рет ки осме ле кре ну ти дру гим пу тем, „иду ћи за по зи вом Бо га, све сни сво је 
мо ћи и сна ге, и са мо стал но ра де свој ве ли ки по сао“10, те ства ра ју соп стве но, 
ори ги нал но пра во.

По сма тра но са овог аспек та, са др жи на во ље др жа ве 11при ли ком кре и-
ра ња не ких прав них пра ви ла је (ско ро) ма ње бит на од ка на ла ко јим се та 
иста во ља са оп шта ва и је зич ких кон струк ци ја ко је су том при ли ком ко ри-
шће не. Ta во ља, углав ном пре то че на у за по вест са прет њом ка зном је основ-
ни на чин ис ка зи ва ња на ме ра др жа ве: ко је вред но сти про мо ви ше и шти ти и 
шта сма тра ма ње или ви ше дру штве но не по жељ ним по на ша њем. Та во ља је 
за пра во и при каз вла сти др жа ве и ње ног ау то ри те та, ко ји сход но прин ци пу 
com pe tenz – com pe tenz утвр ђу је са ма за се бе, у гра ни ца ма ко је она са ма се би 
по ста ви.

По себ но је у дру гој по ло ви ни 20. ве ка био из ра жен по се бан по крет је зич-
ког па три о ти зма, ка ко смо га ра ни је већ у на шем ра ду и на зва ли. Зах тев да 
се из вр ши што бр жа уни фи ка ци ја пра ва но ве др жа ве, на ста ле по сле Пр вог 
свет ског ра та је ви ше био по ли тич ке не го прав не при ро де. Уни фи ци ра но 
пра во је до но си ло но ву нит је дин ства, ко ја је из ми ца ла Кра ље ви ни Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца,а ка сни је Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, и по ред свих све ча них 
про кла ма ци ја ко ји ма су из ра зи ли сво ју ја сну ми сао о ства ра њу за јед нич ке 
др жа ве. Ме ђу тим, све др жа ве и њи хо ви на ро ди, де це ниј ски и ве ков но жи ве ћи 
под јар мом дру гих др жа ва и на ро да те шко су при хва та ли одва ја ње од не чег 
већ по зна тог а исто вре ме но и те жи ли но вом, за јед нич ком, ис кљу чи во сло вен-
ском. Уни фи ка ци ја пра ва (би ло оно ци вил но, „ју ди ци јел но“ ил и кри вич но) 
је оста ју ћи све вре ме по ли тич ко пи та ње, све ви ше пре ра ста ла у је зич ко, на-
ци о нал но и иде о ло шко пи та ње, а по тре ба за ства ра њем је дин стве ног прав ног 
про сто ра је по ста ла по ли гон за раз ли чи та те о риј ска, исто риј ска, иде о ло шка 
су че ља ва ња нај бо љих прав ни ка оног до ба. Ар гу мен ти ко је су су ко бље не 
стра не у овом спо ру из но си ле, за вре ђу ју на шу па жњу, јер по ред то га што пред-
ста вља ју вр ху нац прав ног и фи ло зоф ског ми сли ла штва, исто вре ме но по ка зу ју 
и стре мље ња јед не епо хе у обла сти ства ра ња пра ва12.

10 Ibi dem.
11 Ко ја је за пра во во ља на ро да, али је др жа ва са оп шта ва, це не ћи да она нај бо ље пре по-

зна је по тре бе соп стве ног жи вља. Че до мир Мар ко вић,“ Суд има да це ни устав ност за ко на“, 
Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 4/1907, 411-415. На по ме на: Име ау то ра је у ори ги нал ном 
члан ку на ве де но у скра ће ном об ли ку, као Чед. Мар ко вић. Уз по моћ управ ни це Би бли о те ке 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Рад ми ле Да ба но вић, до пу ног име на смо до шли пре тра-
гом CO BISS ба зе име на ау то ра, те јој се овим пу тем за хва љу је мо на по мо ћи.

12 Ис тра жи ва ње смо огра ни чи ли на нај ду го веч ни је прав не ча со пи се код нас- Бра нич 
и Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, у ко ји ма је у на став ци ма из ла зи ла по ле ми ка прав ни ка 
по во дом уни фи ка ци је пра ва у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, и то ма хом у ви ду од го во ра на прет-
ход не кри тич ке или не кри тич ке, по др жа ва ју ће члан ке у истим ча со пи си ма.
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ОТ КРИ ВА ЊЕ И ЗА ДР ЖА ВА ЊЕ ДУ ХА И (НА ЦИ О НАЛ НОГ)  
ЈЕ ЗИ КА У ЗА КО НИ МА13

Због европ ских ин те гра ци ја, те по тре бе ускла ђи ва ња до ма ћих про пи са 
са пра вом Европ ске Уни је, у Ср би ји се већ из ве сно вре ме не са мо прав ни ци, 
већ и пре во ди о ци, „бо ре“ са тек сто ви ма про пи са из ЕУ. На и ме, пу ки, бу квал-
ни пре вод у овој обла сти ни је до бар ни ти пре по руч љив, јер мо ра од го ва ра-
ти ду ху је зи ка др жа ве у ко јој се ти тек сто ви пре во де. Ра зу мљи вост за по ве сти 
за адре са те за ви си од је зич ке ра зу мљи во сти тек сто ва ко ји се пре во де са мим 
пре во ди о ци ма, те је по тра га за при хва тљи вим је зич ким из ра зи ма зна чај ни-
ја ско ро од са ме не по сред не са др жи не и ци ља прав них тек сто ва. Ства ра ње 
пра ва за то по сма тра мо као ме шо ви ти, прав но-дру штве но-лин гви стич ки фе-
но мен. Овај про блем ни је но ви јег да ту ма – са њи ме су се су о ча ва ли и на ши 
прав ни ци у пр вој по ло ви ни 20.-ог ве ка.

Жи во јин Пе рић је још 1911. го ди не твр дио да пре у зи ма ње Не мач ког 
или Ау стриј ског за ко ни ка за осно ву срп ског гра ђан ског пра ва зна чи нео прав-
да но ши ре ње гер ман ског ути ца ја на срп ско дру штво пу тем јед ног од нај моћ-
ни јих ин стру ме на та – пра ва14. Иа ко је це нио да уни фи ка ци ја има сво је до бре 
стра не, по себ но ка да је у пи та њу сво ђе ње дру штве них раз ли ка на нај ма њу 
мо гу ћу ме ру, као и дру ги зна чај ни прав ни ци сво га до ба ста јао је на ста но-
ви шту да се на ци о нал ни дух и кул ту ра јед ног на ро да не мо гу у пот пу но сти 
из ба ци ти, за не ма ри ти или за бо ра ви ти при ли ком ства ра ња пра ва. Уни фи ка-
ци ја је ипак ну жна, на ста вља Пе рић да ље, јер се ти ме раз ли ке бри шу, а бри-
са њем раз ли ка бри шу се и по тен ци јал ни су ко би, ра то ви и раз ли ке ми шље ња. 
Ни је јед но у мље то ко је Пе рић за го ва ра, иа ко то та ко из гле да – већ за го ва ра 
ком про мис ко ји јед на ко по га ђа све за ин те ре со ва не стра не. Ако сва ка стра на 
бу де су о че на са јед на ким гу бит ком и јед на ким до бит ком, он да ће јед на ко 
раз ми шља ти о сво јим и ту ђим бу ду ћим пла но ви ма и по стиг ну ћи ма и са јед-
на ким ми ром при хва ти ти све про ме не.

Toма Жи ва но вић је ис прав но кон ста то вао да шест за кон ских гру па 
или прав них по ре да ка не мо же бр зо и ла ко би ти из јед на че но. Ау стриј ско 

13 Из ве стан број на уч них чла на ка је 30-их го ди на про шлог ве ка но сио овај на слов: Дра-
гу ти на Јан ко ви ћа у Бра ни чу 1932. го ди не, Ива на Ма у ро ви ћа у Ар хи ву за прав не и дру штве не 
на у ке од 25. ја ну а ра 1932., или је о са мом је зи ку и ду ху за ко на би ло и не по сред но го во ра у 
дру гим члан ци ма. Ви дљив је да кле и прав но тех нич ки ин те рес, по ред ин те ре са одр жа ва ња 
и од бра не на ци о нал ног ду ха, у де ли ма прав ни ка у пр вој по ло ви ни 20. ве ка.

14 Жи во јин Пе рић, „Је дан нов рад на ко ди фи ка ци ји при ват ног пра ва“, Ар хив за прав не 
и дру штве не на у ке, 6/1911, 428. Про блем не по сто ја ња по ступ ног и де таљ ног пла на ра да на 
ства ра њу зна чај них прав них ака та је, чи ни се, у нас по сто јао од у век. О то ме го во ри, бар кад 
је у пи та њу ства ра ње Кри вич ног за ко ни ка и спис Алек се Јо ва но ви ћа “ Пред лог Др жав ног 
Са ве та о по ступ ном ра ду на зе маљ ским за ко ни ма“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 4/1907, 
18 и да ље.
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за ко но дав ство је ин спи ри са ло чак че ти ри прав на си сте ма уну тар Кра ље ви не 
СХС: вој во ђан ски, сло ве нач ко-дал ма тин ски, хр ват ско-сла вон ски и бо сан-
ско -хер це го вач ки си стем, док су срп ски и цр но гор ски си сте ми про гла ше ни 
са мо стал ни ма15. Сма трао је да ни је до вољ на са мо же ља и (по ли тич ка) по-
тре ба за ујед на ча ва њем за ко но дав ства, већ да је ова ко озбиљ ном за хва ту 
не до ста јао пра ви и пре ци зан план ра да. У не до стат ку пла на, где је ра ђе но 
„на до хват“, сти хиј ски и без од ре ђе ног ци ља и на ме ре ко ју про цес из јед на-
ча ва ња тре ба да по да ри јед ној та квој ша ро ли кој за јед ни ци- То ма Жи ва но вић 
је по себ но апо стро фи рао про бле ме је зич ког и тер ми но ло шког ујед на ча ва ња 
у кри вич но прав ној обла сти те, ка ко на во ди „ са да у на шој др жа ви се не зна 
шта је иступ а шта пре ступ; иш че зла је за кон ска кла си фи ка ци ја кри вич них 
де ла у три или две гру пе што је био плод ве ков не ево лу ци је кри вич но пра-
ва“.16 Ни је оп ти ми стич ки гле дао на ха о тич но ста ње ко је по сто ји у до ма ћем 
за ко но дав ству, а ко је ва пи за соп стве ном уни фи ка ци јом , и то не са мо пра ва, 
не го и прав не све сти и ду ха. Јер ни свест, као ни дух, не на ста ју од јед ном, 
већ је по треб но вре ме, при хва ће ност, сје ди ња ва ње би ћа са њи ма и по нос 
због њи хо вог по сто ја ња. Та ко не што ни ка ко ни је мо гу ће при ли ком на ме та-
ња дру гог, ту ђег, стра ног ду ха и све сти, јер, ако ни шта дру го, не по сто ји та 
искон ска по ве за ност са ис ти ма.

РАС ПРА ВА О РЕ ЦЕП ЦИ ЈИ СТРА НОГ ПРА ВА У СРП СКОМ  
И ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОМ ПРА ВУ

Иа ко смо по зи ци о ни ра ли исто риј ски пра ће ње рас пра ве о је зич ком прав ном 
па три о ти зму на пр ву по ло ви ну 20. ве ка, не мо же мо а не спо ме ну ти за чет ке 
та кве је зич ке и на ци о нал не бор бе, пре ви ра ња и кри ти ке ко је су упу ћи ва не 
за ко но пи сци ма и у 19-ом ве ку у Ср би ји.

Већ је Ми лош Обре но вић имао про бле ма при ли ком чи та ња де ло ва 
на цр та Срп ског Гра ђан ског за ко ни ка, твр де ћи да „ти ко ји су пи са ли за ко не 
или су би ли пи ја ни или су би ли лу ди“17- на стра ну то што му се „на пи са но 
о ван брач ној де ци ни шта не сви ђа“18, не го има до ста стра них ре чи ко је оби-
чан на род не мо же раз у ме ти. Ње го ве пре по ру ке за уна пре ђе ње тек ста, ко је је 

15 То ма Жи ва но вић, „До са да њи рад на из јед на че њу за ко но дав ства у Кра ље ви ни С.Х.С.“, 
Ар хив за прав не и друп тве не на у ке, 3/1927, 161. Слич но је пи сао и Ни ко ла Ву ја нац: „Пре у ре-
ђе ње др жа ве и за ко ни“, Срп ски глас, 1940, 112 у де лу: Ми лун Сти јо вић, Срп ски глас, Срем ски 
Кар лов ци – Но ви Сад, 2004. На по ме на: у остат ку тек ста ће при ли ком на во ђе ња из во ра: 
Срп ски глас, би ти на во ђе на са мо стра ни ца мо но граф ског ре принт из да ња у ко ме се сви 
бро је ви овог ча со пи са на ла зе, ра ди еко но мич но сти.

16 Т. Жи ва но вић, 162-163.
17 Не по знат ау тор, „При ло зи за исто ри ју на шег за ко но дав ства“, По ро та, 19/ 1881, 302.
18 Ibi dem.
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упу тио твор ци ма на цр та, ни су са мо тех нич ке при ро де 19 већ и је зич ке и гра-
ма тич ке – јер зах те ва „да се Вла ди слав Сто ја ди но вић по бри не да се то на пи-
ше сми сле ни је и раз го вет ни је, да све стра не ре чи ко је са ме по се би не мо гу 
се зна ти шта зна че са свим из о ста ви и да тра жи срп ске ре чи“20. Да ље, Ми лош 
Обре но вић је у свом до пи су од 31. мар та 1834.21 го ди не зах те вао и да, ако се 
по ја ви но во зна че ње не ке ре чи, оба ве зно у пр вом чла ну за ко на бу де опи са но 
шта та реч зна чи, и да се он да на кон тог раз ја шње ња ње ног зна че ња она мо же 
сло бод но ко ри сти ти у остат ку за ко на, без стал ног по на вља ња ње ног зна че ња. 
Не ко ли ко не де ља ка сни је22, до шав ши до са зна ња да је ау стриј ски за ко ник 
мно го „кра ћи и раз го вет ни ји, пре по ру чу је(м) да се при по пра вља њу на ших 
за ко на по ред пре во да фран цу ских за ко на узму и ау стриј ски“23.

Не ки ау то ри су већ у 80-им го ди на ма 19. ве ка кри ти ко ва ли ви сок сте пен 
ре цеп ци је – чак, пре пи си ва ња из стра них за ко но дав ста ва у до ма ће срп ско 
пра во24. Та ре ше ња, пре у зе та из стра них про пи са су за ста ре ла, не оства ру ју 
циљ ко ји би тре ба ла и јед но став но су не у по тре бљи ва. Сма тра ло се да озби-
љан нaучни рад мо ра прет хо ди ти би ло ка квом за ко но дав ном ра ду, и да се 
не мо гу за ко но пи сци осло ни ти на пу ко пре пи си ва ње не ког за кон ског тек ста 
– јер за ко ни мо ра ју сле ди ти дух на ро да и зе мље у ко јој ће се при ме њи ва ти. 
Тек ка да се „осо би не и пој мо ви на шег на ро да сла жу са ду хом на у ке, сав ма-
те ри јал тре ба сло жи ти и ста ви ти на јав ну рас пра ву“ 25.

У 20-тим го ди на ма 20. ве ка Љу бо мир В. Сте фа но вић по зи ва на ши ре ње 
фрон та и „еп ски от пор Ју го сло вен ства пан гер ма ни зму“26, оце њу ју ћи да Гер-
ма ни ова ко по ко ра ва ју оста так сло бод ног све та, ка да то ни су мо гли учи ни ти 
у ра ту27. То ком 1928. го ди не у ча со пи су „Бра нич“, Лу јо Ба ко тић у на став-

19 Да скра те ду ге опи се и све не по треб но из ба це те и сам текст за ко ни ка рас те ре те .
20 „При ло зи за исто ри ју на шег за ко но дав ства“, 303.
21 До пис бр. 1141, од 31. мар та 1834. го ди не, По ро та, 19/ 1881, 302-303.
22 До пис бр. 1344, од 10. апри ла 1834., По ро та, 19/1881, 304.
23 Иа ко је пе ри од пи са ња Срп ског гра ђан ског за ко ни ка био ре ла тив но кра так, ипак му 

је прет хо ди ла озбиљ на при пре ма: Јо ван Ха џић, као глав ни за ко но пи сац је ме се ци ма при-
ку пљао гра ђу о на род ним оби ча ји ма и на род ном ду ху. Ве ли ки труд уло жен у са ку пља ње 
ове зна чај не и спе ци фич не гра ђе на кра ју уоп ште ни је ис ко ри шћен на пра ви на чин, „Вид.“: 
Ду шан Ни ко лић, „О ди на ми ци и ефек ти ма за ко но дав ног ра да“, Збор ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду 1/2012, 232.

24  Ђ. Ј. Пр жић, „Не ко ли ко ре чи о по тре би си сте ма тич ког пре о бра жа ја на шег кри-
вич ног за ко но дав ства“, По ро та, 13/1881, 200. Пр жић сма тра да је ди но ме шо ви та ко ми си ја, 
са ста вље на од два до бра прав ни ка и јед ног до брог по зна ва о ца стра ног је зи ка са чи јег је зи ка 
се пре во ди текст не ког за ко на ко ји се же ли им пле мен ти ра ти у срп ско пра во, мо же ство ри ти 
аде ква тан и прав но и је зич ки сми слен текст би ло ког за ко на, што је став, ко ји и на кон то ли ко 
го ди на и ми са ми мо же мо по др жа ти.

25 „По глед на 1880“, увод ни чла нак, не пот пи сан, 1/1881, 340.
26 Љу бо мир В. Сте фа но вић, „Је дин ство ју го сло вен ског прав ни штва“, Бра нич, 7-8-/1925, 1.
27 Ibi dem.
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ци ма об ја вљу је свој де та љан пред лог ре фор ме за ко но дав ства, пра во су ђа и 
ад ми ни стра ци је, ко ји се осла ња на до бра ис ку ства из ино стран ства али са 
по себ ним ко рек ти вом – на род них ду хом др жа ве у ко јој жи ви и раз ви је ном 
сте пе ну прав не све сти гра ђа на. Та ко, на во ди да „ми као да хо ће мо да мо де-
ли ше мо ства ри по иде ја ма ко је има мо о њи ма, а не да цр пи мо иде је из ства ри 
ко је су пред на ма“28. За ње га, пи та ње из јед на ча ва ња за ко на у Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји ни је са мо пу ко на ла же ње dif fe ren tia spe ci fi ca и њи хо во ујед на ча-
ва ње пу тем истих из ра за, при че му се по вре ме но (је зич ки) по вла ђу је јед ној, 
дру гој, тре ћој стра ни (или на ци ји) – већ је то озби љан по сао, у ко ме се мо ра 
раз ми шља ти о ци ље ви ма и по сле ди ца ма ко је ће од ре ђе на прав на ре ше ња 
про из ве сти29. 

Да ље, Ба ко тић сма тра да је до ма ћа прав на свест сла бо раз ви је на, „јер 
код нас осе ћа ји ре да, пра ва и ду жно сти ни су бог зна ка ко раз ви је ни и по тре-
бан је због то га си стем де таљ них за ко на, као пре ци зна ма ши на ко ја ће све 
у ад ми ни стра ци ји по себ но те ра ти да ра де свој по сао“. Ов де као при мер на-
во ди ау стриј ске и не мач ке за ко не, ко ји и по ред при лич но раз ви је не прав не 
све сти, и све сти о оба ве за ма и ду жно сти ма гра ђа на и др жав них ор га на су 
ста ја ли на ста но ви шту пре ци зног и де таљ ног ре гу ли са ња од но са, из пре до-
стро жно сти30.

Ме ђу тим, у свим сво јим члан ци ма Ба ко тић не по мир љи во твр ди да је 
народнидухосновасвакогправаи да пре у зи ма ње дру гих ино стра них ре ше-
ња, ко ли ко год се она до бри ма по ка за ла у зе мљи свог по ре кла, не мо же про-
те ћи без про пи ти ва ња кроз при зму на род ног ду ха и „на ро чи тих осо би на 
ста нов ни ка“31. 

28 Лу јо Ба ко тић, „Пи та ње из јед на ча ва ња на ших за ко на“, Бра нич, 12/1927, 122.
29 Уса гла ша ва ње шест прав них си сте ма уну тар јед не др жа ве, са раз ли чи тим исто риј-

ским, кул тур ним и на ци о нал ним на сле ђем, Ба ко тић оце њу је као је дан од нај ве ћих иза зо ва са 
ко ји ма се на у ка, пра во и јед на др жа ва мо гу су сре сти у са вре ме ним усло ви ма. Лу јо Ба ко тић, 
„Пи та ње из јед на ча ва ња на ших за ко на“, Бра нич, 7/1927, 116-124.

30 Лу јо Ба ко тић, „Пи та ње из јед на ча ва ња на ших за ко на“, Бра нич, 10-11/1927, 12.
31 Лу јо Ба ко тић, „Пи та ње из јед на ча ва ња на ших за ко на“, Бра нич, 7/1927 ( ју ли), 116-124. 

Као при мер уво ђе ња ино стра них ре ше ња ко ја не мо гу би ти при хва тљи ва и из во дљи ва у 
Ју го сла ви ји Ба ко тић на во ди про јек те за ко на о кри вич ном и пар нич ном по ступ ку, ко ји су 
про из вод пот пу не ре цеп ци је ау стриј ских за ко на, и ко ји без об зи ра на њи хо ву успе шност у 
ма тич ној зе мљи, у Ју го сла ви ји би ус по ста ви ли ста ње и ор га ни за ци ју су до ва и на чин во ђе ња 
по сту па ка ко ји фи зич ки и тех нич ки , чак ни фи нан сиј ски ни је мо гућ. Лу јо Ба ко тић, „Пи та-
ње из јед на ча ва ња на ших за ко на“, Бра нич, 8/1927, 141. Но на ла зи мо и до бар при мер пот пу не 
ре цеп ци је ау стриј ског пра ва – при ли ком ства ра ња На цр та За ко на о јав ним бе ле жни ци ма, 
у пот пу но сти је пре у зет ау стриј ски на црт за ко на о јав ним бе ле жни ци ма из 1922. го ди не, 
чи ме су сви на ро ди уну тар та да Кра ље ви не С.Х.С. би ли до ве де ни у исту по зи ци ју – ни јед-
на прет ход на др жа ва ни је по зна ва ла ин сти тут јав них бе ле жни ка те је сте пен при ви ка ва ња 
био исти код свих. Ни ко лај Па хо ру ков, „На црт за ко на о јав ним бе ле жни ци ма за Кра ље ви ну 
С.Х.С“, Бра нич, 12/1928, 226.
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По себ на за мер ка је упу ће на са мим за ко но дав ним ко ми си ја ма по во дом 
спо ро сти ра да. Уз сво ува жа ва ње по сто ја ња шест прав них си сте ма, те по-
треб них не са мо прав них, већ и је зич ких и по ли тич ких пре го во ра по во дом 
из јед на ча ва ња не ких обла сти пра ва, Ни ко лај Па хо ру ков32 ис ти че да зна 
раз лог за што ови ра до ви та ко спо ро иду – не по сто ји осе ћај Јединства, то-
ли ко по тре бан у овој си ту а ци ји. Ма њак то ле ран ци је, раз у ме ва ња и по пу шта-
ња свим стра на ма у јед на ком оби му , не по сто ја ње рав но прав но сти и пси-
хич ких прет по став ки за је дин ство као ме та фи зич ки фе но мен, иде ју и би ће, 
чи ни по сао из јед на ча ва ња за ко на не мо гу ћим, на по ми ње Па хо ру ков.

Дра гу тин Јан ко вић је у свом члан ку „Дух и је зик за ко на“ твр дио да 
ни је до вољ но са мо из јед на чи ти за ко не, већ и „да ти за ко ни од го ва ра ју и ду ху 
вре ме на и на род ним тра ди ци ја ма и ствар ним со ци јал ним од но си ма у др жа ви 
и ци љу оп ште др жав не по ли ти ке“33. Сви за ко ни у јед ној др жа ви про ис ти чу 
да кле из ду ха и тра ди ци је на ро да ко ји жи ви у тој др жа ви. За ко ни да ље „син-
те ти шу оби ча је, по тре бе и по гле де на ро да и дру штва чи је уну тра шње од-
но се ре гу ли ше“, и пред ста вља ју исто вре ме но ме ха ни зам уна пре ђе ња са мог 
на ро да, др жа ве и дру штва у ко ме ва же34.

 Јан ко вић је из ра зио и бо ја зан пре ма ис прав но сти при сту па при ме ње ног 
у уни фи ка ци ји суд ских за ко на, јер су сви, пре ма ње го вом ста но ви шту, во ди-
ли по ре кло од ау стриј ских за ко на, и то, чи ни ло му се, из у зет но ло ших пре во-
да. Иван Ма у ро вић се тој тврд њи ус про ти вио, го во ре ћи да „у тим за ко ни ма 
на и ла зи мо и на ме ста, ко ја се ра зи ла зе од ори ги на ла, те да се на ши за ко но-
дав ци ни су баш сли је по по во ди ли за ау стри јан ским тек стом, већ да су тај ори-
ги нал са ра зу мје ва њем и кри ти ком упо ра вља ли, те ме сти ми це и зна чај но 
ми је ња ли“35. Јан ко вић ипак твр ди да се су прот ста вља „твр до гла вом на сто-
ја њу да се пре не се код нас што ви ше и са мо ау стриј ских за ко на, као да су 
они је ди ни и нај бо љи“36. Про блем је, твр ди он, што не ма мо на шег, ори ги нал-
ног пра ва, већ са мо про из во де ма ње или ве ће ре цеп ци је ино стра ног и то пре-
те жно ау стриј ског пра ва. Та ква пре не та ре ше ња не ће има ти ни ка кав ути цај, 
не ће по сти ћи пла ни ра ни циљ.

 Да ље је Јан ко вић за ме рио тим за ко ни ма да су те шки и не схва тљи ви, 
те да су за ко ни пи са ни „јед ним је зи ком не ра зу мљи вим и јед ном тер ми но ло-

32 Ни ко лај Па хо ру ков, „Рад на но вим за ко ни ма“, Бра нич, 1-2/1928, 18-22.
33Бра нич, 1-2/1931, 1-8. 
34 Слич но пи ше и Жи во јин Пе рић, „Ме тод В. Бо ги ши ћа код из ра де Имо вин ског за ко-

ни ка за Цр ну Го ру“, Бра нич, 3/131, 1. На и ме Бо ги шић је сма трао да за ко но да вац тре ба са мо 
да ску пи све на род не оби ча је и ста ви их у па ра гра фе, што је на зва но де мо крат ско-ево лу ци-
о ни стич ком кон цеп ци јом. Ме ђу тим, Пе рић се та квом на чи ну ра да про ти вио, сма тра ју ћи да 
ни је дан на род не ма то ли ко раз ра ђен си стем оби чај них нор ми, ни ти да оне сво јим по тен ци-
ра но ду гим тра ја њем мо гу да ис пра те ди на мич не про ме не у дру штву.

35 Иван Ма у ро вић, „Дух и је зик за ко на“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 1/1932, 1.
36 Дра гу тин Јан ко вић, „Дух и је зик за ко на“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 3/1932, 174.
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ги јом то ли ко ту ђом, да се мно го ме ста без ори ги на ла не мо гу ни раз у ме ти“.37 
Ма у ро вић при зна је да та квих де ло ва има, али да је при мет на те жња за ко но-
пи сца да се од та квих те шких и те шко пре во ди вих ре чи дис тан ци ра тра же ћи 
до ма ће тер ми не, и да цео про блем по ти че од дик ци је Хр ва та и Сло ве на ца, 
ко ја се „очи то раз ли ку је од ср би јан ске дик ци је“38. „Ме ђу бра ћом“, на ста вља 
да ље Ма у ро вић, „је мо гу ће сва ки спор из гла ди ти и на ви ћи се на дру га чи је 
тер ми не, вре ме ном“39, јер „тек ка да има де мо за исти по јам дви је или ви ше 
ствар но јед на ко ис прав них а је зич но јед на ко до брих ри је чи, мо же мо по во љи 
би ра ти“40 и за кљу чу је да „ин те грал но и пот пу но спро ве де но на род но је дин-
ство41 из и ску је жр тве с јед не и с дру ге стра не- но при вик ну ти се на ис прав ни 
ма кар и ту ђи тер мин, то оп ће ни је ни ка ква жр тва“42. Јан ко вић се сла же са 
тим да је мо гу ће сва ки спор ме ђу бра ћом раз ре ши ти сем ка да се вр ши до слов-
но пре во ђе ње ко је већ и она ко не ра зу мљив „страњ ски“ текст чи ни још не ра-
зу мљи ви јим.43 Има ти , пак, је дин стве но за ко но дав ство, у зе мљи ко ја по чи ва на 
кул тур ним и дру штве ним раз ли чи то сти ма, и до вољ но са мо свој ним и на цио-
нал но ја ким иден ти те ти ма се чи ни ло не мо гу ћим без ика квих усту па ка44. А 
уступ ци су ка ко твр ди Аран ђе ло вић, ви ше чи ње ни срп ској (прав ној) стра ни 
не го ијед ној дру гој.45

Ана хро ност у прав ним тек сто ви ма o ко јој Јан ко вић го во ри, се од но си 
не са мо на је зич ки не при хва тљи ве и не при ла го ђе не из ра зе, већ и на то што 
пра ви ла ко ја се на овај на чин ства ра ју не од го ва ра ју ствар но сти од но са на 
ко је ће се при ме њи ва ти.46На и ме, дру штве ни, исто риј ски, еко ном ски и дру ги 

37 И. Ма у ро вић, 2.
38 Ibi dem.
39 Ibi dem.
40 Ibi dem.
41 На род но је дин ство, исто вет ност на ро да ко ме при па да ју Ср би, Хр ва ти и Сло вен ци 

са мо по сто ја ње тро и ме но сти је био је дан од основ них раз ло га за ује ди ње ње. Ме ђу тим већ 
пр ви го во ри о ти пу др жав ног уре ђе ња ко је но во ство ре на др жа ва тре ба да има( по ред то га 
што је већ би ла мо нар хиј ског об ли ка вла да ви не) је те ма ко ја је по ред је зич ко-прав ног па три о-
ти зма за о ку пља ла још ши ру струч ну, на уч ну али и обич ну јав ност. Ди со нант ни то но ви 
про тив ју го сло вен ства се ја вља ју и по ста ју све ја чи а као основ је ко ри шће на упра во раз ме ра 
по пу шта ња јед ној стра ни од стра не дру ге две у це лој за јед ни ци. О то ме ви ше код: В. Ћо ро вић, 
„Пи та ње пре у ре ђе ња др жа ве“, Срп ски глас од 16. но вем бра 1939. го ди не, 65. и В. Ћо ро вић, 
„Пи та ње пре у ре ђе ња др жа ве“, на ста вак, Срп ски глас од 23. но вем бра 1939. го ди не, 73-74.

42 И. Ма у ро вић, 3.
43 Д. Јан ко вић, 175.
44 Д. Аран ђе ло вић, „О је зи ку у за ко ни ма и суд ским од лу ка ма“, Ар хив за прав не и дру-

штве не на у ке, 3/1934, 235.
45 Д. Аран ђе ло вић, 237.
46 Ibid. Не ки ау то ри сма тра ју да је бор ба за са мо стал но, по себ но срп ско пра во, без ино-

стра них ути ца ја, по че ла још у 18. и 19. ве ку Ка ра ђор ђе вим за ко ни ком (ко ји, до ду ше, ни је 
ни ка да сту пио на сна гу, али пред ста вља зна ча јан део срп ске прав не исто ри је). А. Со ло вјев 
је твр дио да је по себ но Ка ра ђор ђев За ко ник на стао из по тре ба жи во та, у пу ном је ку бор бе 
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од но си у Ау стри ји су дик ти ра ли јед ну од ре ђе ну са др жи ну пра ва. У Кра ље-
ви ни та кви од но си ни су ни слич ни а ка мо ли на том ни воу раз во ја као у 
Ау стри ји те је њи хо во пу ко пре у зи ма ње, пот пу но бес пред мет но. 

За ко ни се пи шу не са мо за прав ни ке, већ и за ла и ке ко ји ће мо ћи про-
стим чи та њем , ба рем оквир но, да се упо зна ју са са др жи ном пра ва. Срп ска 
је зич ка ло ги ка ће у слу ча ју ових за ко на на и ћи на срп ски је зич ки текст, али 
са не мач ком је зич ком ло ги ком и кон струк ци јом ре че ни ца, ко ја ће би ти до-
вољ но збу њу ју ћа већ и на тај пр ви по глед.

Слич но је сма трао и Ва си ље вић- да (не)пре во ди вост тер ми на са не мач-
ког је зи ка на не ки од ју го сло вен ских је зи ка има сво ју ве ли ку ма ну и још 
број ни је не до стат ке у да љој ко му ни ка ци ји и раз у ме ва њу. На и ме,“ и нај ма ње 
од сту па ње од ори ги на ла, ма ла сло бо да у из ра жа ва њу ко ју би се би пре во ди-
лац до пу стио, мо же за мра чи ти сми сао за ко на“47.Прав ни тек сто ви су без лич-
ни, не е мо тив ни, јер сво јом са др жи ном са жи ма ју и објек ти ви зи ра ју ствар ност 
те на ла жу по на ша ње у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Њи хо ва при ме на мо ра би ти 
јед на ка у јед на ким си ту а ци ја ма, ли ше на би ло ка квог по ле та, ма шта ри ја, 
ме та фо ра и дру гих стил ских фи гу ра. Струч њак за је зик, ка ко твр ди Д. Аран
ђе ло вић, ни је кон сул то ван, јер та квог струч ња ка у Ју го сла ви ји48 не ма: да 
је исто вре ме но и вр стан прав ник, и по зна ва лац и ма тер њег и не мач ког је зи-
ка, гра ма ти ке као и не мач ке прав не тер ми но ло ги је. А та кав струч њак је био и 
пре ко по тре бан. По тре бу за уста но вља ва њем јед не „фи ло ло шко-прав не ко-
ми си је уз при по моћ исто ри ча ра сло вен ског пра ва“ ис ти че и Ђур ђе Ма рин ко
вић49, јер би ти ме би ли раз ре ше ни број ни тер ми но ло шки про бле ми на ста ли, 
кон крет но у но вом за ко ни ку о гра ђан ском про це сном пра ву. Ју го сло вен ска 
прав на тер ми но ло ги ја те 1935. го ди не још увек не по сто ји, а сум ње да ће се 
она ика да ус по ста ви ти су све ве ће, јер већ го во ри мо о ста њу и дру штве но- 
-исто риј ским при ли ка ма у осви ту Дру гог свет ског ра та.

про тив Ту ра ка и да је сво јом са др жи ном ви ше од го ва рао кон крет ним жи вим дру штве ним 
при ли ка ма у др жа ви, не го дру ги ка сни ји по ку ша ји ства ра ња пра ва. А. Со ло вјев, „О Ка ра ђор-
ђе вом За ко ни ку“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 5/1932, 375.

47 Д. Аран ђе ло вић, 1934, 233. Но ви ји ау то ри на во де да је упра во пре вод Ау стриј ског 
гра ђан ског за ко ни ка, ко ји је Д. Аран ђе ло вић са чи нио, је дан од нај бо љих тог вре ме на и да 
је при ли ком пре во да чи нио упра во оно што је зах те вао од дру гих: да во де ра чу на о ду ху и 
сми слу је зи ка на ко ји се текст не ког про пи са пре во ди. Ау стриј ски гра ђан ски за ко ник, пре-
вео др Дра го љуб Аран ђе ло вић, про фе сор Уни вер зи те та, дру го из да ње, Из да вач ка књи жар-
ни ца Ге це Ко на, Бе о град 1922.

48 Рас пра ва за по че та на те ре ну Кра ље ви не СХС се на ста ви ла и за вре ме тра ја ња Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, с тим што у на шем тек сту пра ти мо са му рас пра ву по во дом уни фи ка-
ци је пра ва и ње не ар гу мен те, без об зи ра на исто риј ски мо ме нат из ри ца ња тих ар гу ме на та.

49 Ђур ђе Г. Ма рин ко вић, „Го ди ну да на при ме не но вог гра ђан ског пар нич ног по ступ ка“, 
Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 1/1935, 42-52. „Но ви“ гра ђан ски за ко ник се од но си на 
про је кат гра ђан ског за ко ни ка за по чет 30-их го ди на про шлог ве ка.
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Са дру ге стра не, прав ни текст не мо ра би ти сви ма јед на ко ја сан и ра зу-
мљив – јер шко ло ва ни прав ни ци су ту као ту ма чи во ље за ко но пи сца и за ко-
но дав ца, као по сред ни ци из ме ђу адре са та и над ле жних др жав них ор га на. При-
ме на пра ва је ме ха ни зам ко јим се жи вот по ста вља у свој пра ви и пу ни по гон. 
Ме ђу тим, Ле он Амар, у ово вре ме адво кат ски при прав ник, се на шао у сре-
ди шту рас пра ве по во дом је зи ка у за ко ни ма, и са су прот ним ста но ви штем у 
од но су на про фе со ра Ан ђел ко ви ћа. Њи хов отво ре ни и не скри ве ни су коб је 
тра јао то ком це ле 1934. го ди не, при че му је је ди ни ар гу мент Ан ђел ко ви ћа 
про тив мла дог ко ле ге био- упра во ње го ва мла дост, прет по ста вље но жи вот но 
и струч но не ис ку ство, ко је је Л. Амар кон стант но де ман то вао сво јим сме лим, 
је зич ким пот кре пље ним и ли ше ним би ло ка кве иде о ло ги је на пи си ма.50 Амар 
је про пи ти вао кроз сво је тек сто ве ва лид ност ста но ви шта и дру гих чу ве них 
прав ни ка, као што је на при мер и сам Вал та зар Бо ги шић51. Сам Амар ни је 
ул ти ма тив но про тив уни фи ка ци је гра ђан ског пра ва на на чин на ко ји се то 
та да чи ни ло, већ је ста јао на ста но ви шту да „за кон тре ба да бу де је дан за све 
нас, али не ка се сва ко ме при зна ма кар пра во да мо же упо тре би ти из ра зе ко ји 
су ње го ви, па ма кар они би ли у за гра ди, са мо не ка их бу де“52.

Амар лич но до жи вља ва „про зив ку“ про фе со ра Аран ђе ло ви ћа ко јом се 
пре бро ја ва ју на ци о нал на и иден ти тет ска крв на зрн ца уну тар са мог на ро да 
и на уч ни ка укљу че них у ову рас пра ву. Сма тра ју ћи да ти ме што он сам лич но 
не ма пре зи ме ко је се ка рак те ри стич но за вр ша ва на –ић, не зна чи да не ма 
свој на ци о нал ни иден ти тет и да не осе ћа јед на ку до зу је зич ког, на ци о нал ног 
и дру гог иден ти те та ко ји га по ве зу ју са др жа вом у ко јој жи ви. О сво јој по ве-
за но сти са је зи ком и пи смом Амар го во ри: „ но ви за ко ни, ако се не зна ју, мо гу 
се на у чи ти за ду же или кра ће вре ме; али је зик ако се не зна, он се не зна, ма-
кар му чо век по све тио чи та ве де це ни је, ако га са мо ни је на у чио на вре ме“.53

Као ар гу мент про тив упо тре бе ау стриј ских суд ских за ко на за основ но-
вих суд ских за ко на у Кра ље ви ни, Јан ко вић је на вео да су ау стриј ски за ко ни 

50 Прем да нам оста је као не по зна ни ца шта је са мом Ле о ну Ама ру „сме та ло“ код ста во ва 
Вал та за ра Бо ги ши ћа, бу ду ћи да је у јед ном де лу свог члан ка на по ме нуо да, са мим тим што 
је не ко „по знат“ не што твр дио да је сте, не зна чи да је он ап со лут но у пра ву. Не ја сно је да кле на 
ко ји део Бо ги ши ће вог ра да, или ста во ва је ми слио, ка да је по знат Бо ги ши ћев став да „се тре ба 
чвр сто др жа ти на род ног жи вог је зи ка (при ли ком пи са ња за ко на – прим. ау то ра), а кад је не ми-
нов на по тре ба од сту пи ти од то га, он да се чвр сто др жа ти ње го вог ду ха“: Вал та зар Бо ги шић, 
„Тех нич ки тер ми ни у за ко но дав ству“, Мје сеч ник прав нич ко га дру жтва у За гре бу, 1/1888, 7.

51 Бо ги ши ћу су све ум не гла ве оног до ба, и по ред број них кри ти ка упу ти ле и при зна ње: 
да је ко ри стио пра ву ме ру ре цеп ци је стра ног пра ва, ути ца ја на род ног ду ха и са вре ме но сти 
дру штве них при ли ка у др жа ви за ко ју се про пис и ства ра. Жи во јин Пе рић, „Ме тод В. Бо ги-
ши ћа код из ра де Имо вин ског за ко ни ка за Цр ну Го ру“, 3.

52 Чи ме је по сред но по твр дио сво је сла га ње са ста вом Бо ги ши ћа,про тив ко га се из ја-
шња вао. Ле он А. Амар, „О је зи ку у за ко ни ма и суд ским од лу ка ма – наш од го вор г. Д-р Д. 
Аран ђе ло ви ћу“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 4/1934, 430-433.

53 Л. Амар, 432.
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пре ва зи ђе ни јер ни др жа ва ко ја их је ство ри ла фор мал но ви ше не по сто ји, 
те је не при клад но пре у зи ма ти пр во ту ђи на род ни дух пре у зи ма њем ту ђег 
пра ва и дру го, пре у зи ма ти дух ко ји ви ше не по сто ји и ни је ни био то ли ко 
јак и по сто јан да одр жи соп стве но по сто ја ње. С тим у ве зи је и ста но ви ште 
Ев ге ни ја Спек тор ског54, да се сва ки на род раз ви ја и цве та, а да „са мо на род 
ко ји је оста рео гу би сво ју ин ди ви ду ал ност“- и та да, сход но Са ви њи је вом ми-
шље њу, на ци о нал но пра во би ва по ти сну то од стра не уни вер зал ног, уни фи-
ко ва ног. Да кле, до кле год ни је мо гу ће из вр ши ти уни фи ка ци ју и уни вер за-
ли за ци ју пра ва у јед ној др жа ви, то зна чи да та др жа ва има млад на род ко ји 
се још раз ви ја, обра зу је, раз ви ја соп стве ну кул ту ру и na tion- те не ма по тре бе 
ни да пре у зи ма би ло чи ји дру ги дух, сми сао и ци ље ве по сто ја ња. 

Др жа ва ства ра њем пра ва ства ра пра ви ла за соп стве ни жи вот, ко ји од го-
ва ра ње ном ду ху и ње ном на ро ду. Пу ко пре у зи ма ње не чи јег ту ђег кон цеп та 
не зна чи да ће тај кон цепт жи вље ња би ти јед на ко успе шан као и у др жа ви 
ода кле је пре у зет. За то пра вом не ки ау то ри не сма тра ју са мо оним што се 
на ла зи у фор мал ним прав ним тек сто ви ма – већ и у сми слу и зна че њу ко ји се 
при да ју тим тек сто ви ма и де це ни ја ма на кон њи хо вог до но ше ња. Иа ко њи-
хо ви за ко но пи сци ве ро ват но ви ше и фи зич ки ни су жи ви, дух, сми сао и циљ 
ко ји су угра ди ли у не ку нор му над жи вља ва све њих55. Сто га, пре у зи ма ње 
ау стриј ског ду ха ни је пре у зи ма ње не чег мр твог и не по сто је ћег, јер др жа ва 
ко ја га је ство ри ла ви ше не по сто ји- на про тив, то је пре у зи ма ње ду ха ко ји је 
над жи вео соп стве ног твор ца, ево лу и рао и по твр дио сво ју упо треб ну вред ност.

Ма у ро вић сма тра ау стриј ско пра во со лид ним осно вом за из град њу но вог 
пра ва у Кра ље ви ни јер – пр ви текст је увек нај те же на пи са ти; ау стриј ски ју ди-
ци јел ни за ко ни је су тај пр ви текст ко ји спрам сво јих по тре ба и до брих ар гу-
ме на та мо же мо мо ди фи ко ва ти по по тре би. Пра во, као тво ре ви на ду ха, се 
ства ра са ци љем да над жи ви и соп стве ног твор ца, па и са му др жа ву за чи је 
не по сред не по тре бе је би ло ства ра но. Над жи вља ва њем фи зич ких об ли ка и 
гра ни ца, пра во по твр ђу је свој ме та фи зич ки ка рак тер и ве чи тост – у су прот ном, 
пра во би смр ћу свог за ко но пи сца уми ра ло, пре ки да ју ћи др жа во твор ни и прав-
ни кон ти ну и тет. При хва та ње већ по сто је ћег, иа ко ту ђег пра ва и окви ра се на 
кра ју оправ да ва раз ло зи ма еко но мич но сти и ефи ка сно сти, јер са мо ста лан рад 
на ова ко озбиљ ним за ко ни ма, без ика квих прет ход них са зна ња и осно ва би 
тра јао вре мен ски и фи нан сиј ски-пре ду го.56Но Јан ко вић сма тра да то ни је до-
вољ но до бар раз лог да се не чи ји је зик то ли ко за тре, за бо ра ви и по ко ри ни 
пу тем пра ва, – ко ли ко год да је то пра во до бро – а ни је то ли ко до бро. 

54 Ев ге ни је Спек то р ски, „Сто го ди шњи ца ру ске ко ди фи ка ци је у све тло сти те о ри је о за-
ко но дав ству“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 3/1935, 190.

55 Ђор ђе Та сић, „Ме то ди или шко ле ту ма че ња“, Ар хив за прав не и дру штве не на у ке, 
4/1935, 281-285.

56 И. Ма у ро вић, 5.
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По ред већ до не тих гра ђан ских за ко ни ка, као што су Фран цу ски, Ма ђар-
ски. Швај цар ски и дру ги, Кра ље ви на Ју го сла ви ја се од лу чи ла за пре во ђе ње 
баш и је ди но са мо ау стриј ских за ко ни ка57 – као да ни јед но дру го пра во, ду-
го веч но и ефи ка сно, не по сто ји. Да ље, као раз лог за што је по треб но при хва-
ти ти баш ау стриј ске за ко не, на ве ден је прав ни кон ти ну и тет ,јер су у ве ли ком 
де лу Кра ље ви не Ју го сла ви је исти ти за ко ни би ли на сна зи по не ко ли ко де-
се ти на го ди на, те би по сту пак при ви ка ва ња на њи хо ву са др жи ну био из у-
зет но кра так. Да кле, еко но мич ност и бр зи на при хва та ња но вих за кон ских 
ре ше ња су глав ни раз ло зи.

Сви гра ђан ски за ко ни ци, на во ди да ље Јан ко вић, ни су би ли то ли ко ду го 
ства ра ни као што се то же ли при ка за ти, те је нео сно ван раз лог хит но сти ко јим 
се же ли оправ да ти „нем ча ре ње“58 ко је се ов де уво ди. Пре ма Јан ко ви ћу, глав ни 
про блем је „ ко ли ки је др жав ни и на ци о нал ни ри зик за нас пре не ти ау стриј-
ско за ко но дав ство у Ју го сла ви ју да би се из вр ши ло из јед на че ње за ко на у њој? 
Јер то ау стриј ско за ко но дав ство но си у се би дух јед ног сру ше ног по рет ка, 
што за нас у Ју го сла ви ји зна чи огро ман исто риј ски ана хро ни зам“59. У том 
ци љу је на вео и ста но ви ште Гу ста ва ле Бо на , да „сви еле мен ти јед не ци ви-
ли за ци је, па и је зик, је су по сле ди ца из ве сне мен тал не кон сти ту ци је и не мо гу 
се пре не ти на раз не на ро де а да не пре тр пе ду бо ке тран сфор ма ци је“60. Дру-
гим ре чи ма, ми се бо ји мо да пре но се ћи до слов це дух и је зик ау стриј ских 
за ко на код нас и оста вља ју ћи их у пот пу ној њи хо вој ори ги нал но сти и без 
про ме не, не бу де мо ми ти ко ји ће мо ра ти да тр пе је зич ку и ду хов ну тран сфор-
ма ци ју сво ју“61. Овим је рас пра ва вра ће на на по че так, јер упра во су дру ги 
ау то ри до ка зи ва ли да пра во и тре ба да над жи ви соп стве ног не по сред ног 
твор ца, те да фа кат не по сто ја ња твор ца не ког пра ва ни је раз лог за уки да ње 
тог пра ва ни ти раз лог за ње го во не при хва та ње у не кој дру гој др жа ви.

На кра ју, и го во ри се кра јем 30-их го ди на 20. ве ка о ју го сло вен ском, а не 
са мо чи сто срп ском, хр ват ском или сло ве нач ком ду ху. Ју го сло вен ски дух62 
је по сма тран као ин те гра тив ни фак тор, код оних ис кре них и ода них ује ди ње-
њу63, док је код не ких дру гих, мо гу ће, био схва ћен као за клон од не при јат них 
при ча о на ци о нал ном по је ди нач ном ду ху уну тар Ју го сла ви је. Од бра на тог 

57 Д. Аран ђе ло вић, „О је зи ку у за ко ни ма и суд ским од лу ка ма“, Ар хив за прав не и дру-
штве не на у ке, 3/1934, 232.

58 Д. Јан ко вић, 175.
59 Д. Јан ко вић, 178.
60 Ibi dem.
61 Д. Јан ко вић, 182.
62 Н. Сто ја но вић, 62.
63 Иа ко се кра јем 30-их го ди на иден ти фи ку је кри за ју го сло вен ске иде је, ко ја до во ди 

до отво ре ног за го ва ра ња оства ре ња пар ти ку лар них на ци о нал них срп ских и хр ват ских ин-
те ре са, истин ски на дах ну ти ује ди ње њем, ком про ми си ма и ин те гра ци јом мно ги по зна ти 
прав ни ци то га до ба за ла жу се за об на вља ње баш те ју го сло вен ске иде је, јер бри га за це ли ну 
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на ци о нал ног ду ха, био он схва ћен као по је ди нач не на ци је или ју го сло вен ски 
(скуп ви ше раз ли чи тих на ци о нал них ду хо ва64) се сма тра основ ним зах те вом 
кул ту ре ци ви ли зо ва них љу ди, опре де ље них да жи ве у јед ној за јед ни ци. Од-
ри ца ње од сво је исто ри је и свог на ци о нал ног ду ха, ко ји упра вља том исто-
ри јом, дру штвом, жи во том па и пра вом, ни је мо гу ће- јер су то све де ло ви 
истог иден ти те та . 65По ста ти свој 66и од ре ћи се пра ће ња дру гих и дру га чи јих, 
ино стра них пу те ва, ко ји ни су до вољ но са мо свој ни, на ци о нал но ме шо ви ти 
и то ле рант ни као ју го сло вен ски дух, је им пе ра тив ко јем су при бе га ва ли и 
по ли ти ча ри и прав ни ци, же ле ћи да из бег ну са јед не стра не, по шаст Дру гог 
свет ског ра та ко ји се не у мит но при бли жа вао гра ни ца ма Кра ље ви не Ју го сла-
ви је, и са дру ге стра не, ве ро ват но трај но ра сло ја ва ње и рас цеп Ју го сла ви је 
и иде је ју го сло вен ства.

„Пре са ђи ва ње“ стра них за ко на се ка сни је сма тра ло ма њим прав ним 
гре хом од уста но вља ва ња по је ди нач них на ци о нал них за ко на, ство ре них да 
сва чи ји на род ни дух по на о соб бу де за до во љен до крај но сти67. Ипак, нај ве ћи 
„грех“ је би ла ско ро пот пу на ре цеп ци ја Ау стриј ског гра ђан ског за ко ни ка и 
им пле мен та ци ја у Срп ски гра ђан ски за ко ник, што ће по себ но твр ди ти не ки 
вр ли кри ти ча ри пу та при хва та ња европ ских вред но сти68. Осу да не схва та ња 
по себ но срп ског на род ног ду ха и ње го вог пот пу ног им пле мен ти ра ња у за ко-
не је у по след њој го ди ни пред ула зак Кра ље ви не Ју го сла ви је у Дру ги свет-
ски рат чак ја ча, сна жни ја и иде о ло шки ви ше обо је на не го ра ни је69. Гре шке 
и крив ци се тра же у они ма ко ји се не мо гу и не тре ба ју ви ше бра ни ти за оно 
што су учи ни ли, а ко ји су, по не кад би ли „за ве де ни“ сво је вр сним „ча роб ња-
штвом“ стра них за ко но дав ста ва до те ме ре да су соп стве ни на род ни дух, 
соп стве ни је зик ола ко од ба ци ва ли у стра ну и при хва та ли оно што ни њи ма, 
ни на ро ду ни др жа ву за ко ју су ства ра ли ни је би ло свој стве но70.

одр жа ва и ту це ли ну и ње не де ло ве. Сло бо дан Јо ва но вић , „Ју го сло вен ство у про шло сти и 
бу дућ но сти“, Срп ски глас од 7. де цем бра 1939. го ди не, 97-98.

64 Сло бо дан Јо ва но вић, „Ју го сло вен ска ми сао“, Срп ски глас, од 4. ја ну а ра 1940. го ди не, 
145.

65 „Жи вот на сна га на ро да не уми ре, она ле жи у бор би“. Рад ми ло Ву чић, „Ср би у Ју го-
сла ви ји“, Срп ски глас, бр. од 7. де цем бра 1939. го ди не, 111. Слич но и у тек сту: Рад ми ло Ву чић, 
„Јед на опа сност“, Срп ски глас, бр. од 31. мар та 1940. го ди не, 301.

66 Дра ги ша Ва сић, „Вра ти мо се ду ху на род ном“, Срп ски глас, бр. од 7. де цем бра 1939. 
го ди не, 102.

67 Во ји слав М. Ву ја нац, „Пре у ре ђе ње др жа ве и за ко ни“, Срп ски глас од 23. но вем бра 
1939., 78.

68 Вла сто је Алек си је вић, „Срп ска на ци о нал на кул ту ра пре јед ног ве ка“, Срп ски глас, 
бр. од 30. ма ја 1940. го ди не, 441.

69 У овом пе ри о ду и Иси до ра Се ку лић по зи ва на „усред сре ђи ва ње“, и по нов но осва ја ње 
„жи во та и ду ха“, Срп ски глас, бр. од 30. ма ја 1940. го ди не, 442.

70 Слич но је при ме ће но и у дру гим дру штве ним на у ка ма и књи жев но сти. Та оп чи ње-
ност стра ним и убе ђе ност да је то ли ко до бро и бо ље од би ло ка квог на род ног и на ци о нал ног 
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УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА

Рас пра ва о уни фи ка ци ји пра ва и упо тре би је зи ка у пра ву, као и на цио-
нал ном ду ху и ње го вом утвр ђи ва њу и оп стан ку је пре ки ну та Дру гим свет ским 
ра том71. По све ће ност те о рет ском и ме та фи зич ком утвр ђе њу је зич ког па трио-
ти зма, у ком би на ци ји са не до стат ком ја ке во ље и за прак тич ким уте ме ље њем 
и до но ше њем уни фи ци ра них за ко ни ка у би ло ко јој обла сти ју го сло вен ског 
пра ва, ре зул ти ра ла је на став ком ових рас пра ва и по сле Дру гог свет ског ра та, 
што ће би ти пред мет не ког од на ред них чла на ка.

Ја сно је да тво рац прав не нор ме, по ред ра зно вр сног по зна ва ња пра ва, 
мо ра би ти и вешт лин гви ста, из ви ше раз ло га: 

– због вла да ња чи сто том је зи ка ко ји му је основ но сред ство за рад и ис ка-
зи ва ње ми сли, тј. прав них нор ми; 

– ра ди по сти за ња је зич ке пре ци зно сти и ра зу мљи во сти а све у ци љу пред-
у пре ђи ва ња не ја сног, по тен ци јал но ман љи вог и не ра зу мљи вог за по ве-
да ња адре са ти ма, ко је у крај њој ли ни ји мо же до ве сти до зло у по тре ба 
и не по што ва ња ство ре них прав них нор ми;

– због ожи во тво ре ња је зи ка те о ри је, ко ји је већ до вољ но су во па ран и ли-
шен емо ци ја, а мо ра би ти до вољ но ја сан и при ла го дљив уо би ча је ном 
фон ду ре чи и раз у ме ва њу је зи ка и про сеч ном чи та о цу, а не са мо шко-
ло ва ном прав ни ку;

– због пред ста вља ња стра них до брих кон це па та до ма ћем пра ву, јер ти ме 
по ве ћа ва по тен ци јал ко ји има ју ти кон цеп ти и по ве ћа ва ефи ка сност и 
еко но мич ност са ме при ме не нор ми.
И по ред сва ко ли ког тру да, је зик прав ни ка и за ко на, ка ко твр ди Та сић72, 

ни ка да ни је, ни ти ће ус пе ти да бу де пот пу но пре ци зан и од ре ђен. На ше ми-
сли су да ле ко сло же ни је од је зич ког и лин гви стич ког апа ра та у би ло ком 
је зи ку; сто га је ман љи вост из ра же них ми сли увек при сут на, не кад у ма њем 

је до ве ло до сво је вр сног по ср ну ћа на ци о нал ног ду ха; бра не ћи се да ти ме же ле до бро свом 
на ро ду соп стве ни си но ви, су не све сно спу та ли сво ју мај ку – Ми лу тин Де вр ња, „Бес пу ће са-
вре ме не срп ске књи жев но сти „, Срп ски глас, бр. од 21. де цем бра 1939. го ди не, 129. Слич на 
тен ден ци ја уне ко ли ко по сто ји и да нас; пу ко при хва та ње и пре пи си ва ње из дру гих пра ва и 
кул ту ра, при сут но је и у дру гим сфе ра ма дру штве ног жи во та, без по себ ног ува жа ва ња ка ко 
ће то за и ста из гле да ти и да ли ће мо ћи пла ни ра ни циљ да про из ве де же ље не ефек те.

71 Не ки су у осви ту Дру гог свет ског ра та по мир љи ви је по сма тра ли од нос на ци о нал ног 
ду ха и ње го ву по ве за ност са ства ра њем пра ва; те сма тра ли да на ци ја и при ча о на ци о нал но-
сти, ко ли ко год ну жна, до вољ на, нео п ход на, је сте део по ли ти ке а да сва ко днев ни жи вот ко ји 
ства ра пра во, ства ра ју са мо обич ни – Љу ди: „Ис пред свих и из над свих об ли ка др жа ве сто ји 
чо век. Не чо век уни шта ва сва ку до бру ор га ни за ци ју и из и гра ва све за ко не. Чо век их на про-
тив по шту је и ства ра. Ср би ју и Ју го сла ви ју су ство ри ли љу ди. По ли тич ки про гра ми су би ли 
од дру ге ва жно сти у том ве ли чан стве ном из гра ђи ва њу“. Ни ко ла Сто ја но вић, „Љу ди су глав но“, 
Срп ски глас од 16. но вем бра 1939. го ди не, 62.

72 Ђор ђе Та сић, Увод у прав не на у ке, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 1995, 112.
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или ве ћем оби му. То на рав но не зна чи да од до сти за ња је зич ког пер фек цио-
ни зма тре ба од у ста ти, већ да са мо тре ба ула га ти кон стант не на по ре у ње го во 
уса вр ша ва ње. 

За на у ку, го во рио је Та сић да ље, бит ни ја је са др жи на, не то ли ко сам је зик 
ко јим је та са др жи на са оп ште на. Ви ди мо ов де из ве сну кон тра дик тор ност: 
јер ако је зик ни је пра вил но, пре ци зно и од ре ђе но упо тре бљен као сред ство 
са оп шта ва ња не чи је во ље, он да до во ди мо и у пи та ње са др жи ну ко ја нам је 
упо тре бом та квог је зи ка са оп ште на, као и пи та ње раз у ме ва ња исте те са др-
жи не. Је зик у пра ву сва ка ко тре ба да бу де пре ци зни ји не го у сва ко днев ном 
го во ру, а с тим у ве зи и упо тре ба од ре ђе них тер ми на, мо ра има ти јед но, је дин-
стве но и уо би ча је но зна че ње, чи ме се по сти же ве ћа је зич ка пре ци зност са ма 
по се би. Је зик пра ва зах те ва по себ ну бри гу, не гу и спе ци ја ли зо ва ни над зор, 
ра ди соп стве ног ујед на ча ва ња, пре ци зи ра ња и јед но став ни јег раз у ме ва ња. 
Це ни мо да би фор ми ра ње по себ не на ци о нал не ко ми си је, са ста вље не од лин-
гви ста и прав ни ка, овај зах тев, ко ји по ти че још из дру ге по ло ви не 20. ве ка, 
у пот пу но сти ре а ли зо вао.

Са дру ге стра не, дух Све то са вља, ко ји је до не кле за бо ра вљен, се по след-
њих го ди на по но во ре ви та ли зу је и опо ра вља срп ски на род ни дух, из ког 
тре ба да про ис ти че цео ње гов свет, окол но сти, пра ви ла и жи вот. За бо ра вља-
ње соп стве не исто ри је и тра ди ци је, за рад ино ва ци ја ко је ну жно не зна че и 
на пре дак и до бро, ни је до вољ но вред но. Ти ме се ис ка зу је и став на ро да и 
др жа ве пре ма вред но сти ма ко је же ле за јед нич ки да за шти те и про мо ви шу 
као вр хов не.

Је зич ки (прав ни) па три о ти зам је на кра ју, са мо је дан од ви до ва па трио-
ти зма и на чи на на ко ји је дан на род ко ји др жи до се бе и сво је исто ри је, тра-
ди ци је и кул ту ре ис ка зу је соп стве ни дух. Ује ди ње ни у сво јој све у куп но сти, 
чла но ви јед не за јед ни це на ро да пред ста вља ју ја ки ду хов ни прин цип са чи њен 
од про шло сти и са да шњо сти: пр во је „за јед ни ца бо га тих успо ме на, а дру го 
при ста нак и же ља за за јед нич ким жи во том, во ља да се са чу ва вред ност на-
сле ђа, ве ли ка де ла за јед нич ки чи ње на и же ља да се та де ла још чи не и у бу-
дућ но сти“73. Та же ља је, чи ни се , на кон из вр ше не ана ли зе рас пра ве о уни-
фи ка ци ји и ујед на ча ва њу за ко на у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, би ла при сут на, 
али не у до вољ ној ме ри да над жи ви на сле ђе ни прав ни пар ти ку ла ри зам и све 
по де ле ко је су усле ди ле пред сам по че так Дру гог свет ског ра та, чак и ду го 
на кон ње го вог за вр шет ка, те да све сво је не до стат ке пре тво ри у сво је пред-
но сти и ство ри у свим обла сти ма ори ги нал ни, соп стве ни, уни фи ко ва ни 
прав ни си стем.

73 Er nest Re nan: Qu’est-ce qu’une na tion?, 1882, до ступ но на : http://clas si qu es.uqac.ca/
clas si qu es/re nan_er nest/qu _es t_ce _un e_na tion/re nan_qu est_ce _un e_na tion.pd f, при ступ сај ту 
из вр шен: ја ну ар 2017. го ди не.
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Др Дра га на М. Ћо рић, Трагом расправа о унификацији југословенског права... (стр. 1393–1411)

Исто ри ју јед ног на ро да тре ба стал но ис пи ти ва ти и ис тра жи ва ти, је р то 
мо же мно го ко ри сти ти бу дућ но сти, на вео је проф. Јо ван Ава ку мо вић 1894. 
го ди не74. Сјај на про шлост тог на ро да, али и па до ви ко је је ис ку сио и жр тве 
ко је је под нео, је су до бре во ди ље на пу ту ње го вог са зре ва ња, и учвр шћи ва-
ња ме ђу соб них, уну тра шњих ве за ме ђу чла но ви ма тог на ро да. На шим ра дом 
смо са мо је дан од тих аспе ка та-пу тем уло ге је зи ка у пра ву, – и при ка за ли, 
има ју ћи у ви ду да је го вор о исто ри ји на ро да, ње го вом ду ху и упо тре би на-
род ног је зи ка са мо је дан од на чи на са оп шта ва ња и очу ва ња истог тог ду ха 
– мно го зах тев ни ји за пот пу но при ка зи ва ње не го што нам овај пр ви рад у 
ни зу, то и до зво ља ва.

74 Ака де мик Јо ван Ава ку мо вић, Ста ра срп ска по ро та по ре ђе на са ен гле ском по ро том, 
при ступ на бе се да, Кра љев ска Срп ска др жав на штам па ри ја, Бе о град, 1894.
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Di scus si ons abo ut Uni fi ca tion of Yugo slav Law in 20. Cen tury 
– the Ro le of Lan gu a ge and Na ti o nal Spi rit in No mo tec hnics

Abstract:To pre ser ve the na ti o nal spi rit, whet her in the pe o ple in one co un try, 
whet her in so ci ety, or in law, is a gre at and very re spon si ble job to do. In ti mes 
of cha os, cre a ting a new fu tu re for one new co un try, may ma ke that as sig nment 
dif fi cult. Ha ving all that in mind, and put ting it in to a con text of cre a tion of law, 
we must say that pre ser ving the na ti o nal spi rit, even with using the own na ti o nal 
lan gu a ge, co uld be even mo re dif fi cult.

In this pa per, the aut hor re ve als what we re stands of so me pro mi nent Yugo slav 
lawyers and po li ti ci ans du ring the first half of the 20th cen tury ( To ma Ži va no vić, 
Ži vo jin Pe rić, Đor đe Ta sić, Slo bo dan Jo va no vić; Lu jo Ba ko tić, Ni ko laj Pa ho ru kov 
and many ot hers), re gar ding the uni fi ca tion of Yugo slav law, and the re cep tion of 
fo re ign laws in this le gal system. Du ring this pe riod, the newly for med co un try, 
for med af ter The First World War, was fa cing with a lot of chal len ges, such as un-
der stan ding and ac cep ting of new Yugo slav na ti o nal spi rit , fight for for ming new 
na ti o nal law and bre a king all con nec ti ons that it has with so me ot her fo re ign wars, 
fight for pre ser ving its own, par ti cu lar na ti o nal spi rits, etc. De ba te la sted for 
al most three de ca des; al so so me hi sto ri ans, jo ur na lists and wri ters we re in vol ved 
in this de ba te (Vla di mir Ćo ro vić, Isi do ra Se ku lić, and ot hers ), but it se ems that 
it wasn’t that fru it ful as one might ex pect it. Many of them we ren’t ready for com pro-
mi ses, and we re ple a ding eit her for na ti o nal pu rity of law, eit her for com ple te 
ta ke o ver of fo re ign law- it was con si de red for bet ter law just be ca u se it was-fo re ign. 

The Au strian law had the gre a test in flu en ce on par ti cu lar na ti o nal laws, 
and even on for ming so me parts of Yugo slav law, be si des French and Ger man 
laws. But, so met hing that the aut hor calls “lin gu i stic pa tri o tism” had gre a ter 
in flu en ce on for ming new law, and ma de this the o re ti cal de ba te gre a ter , im pro-
ving it even from the po li ti cal, so cial and ot her po ints of vi ew. In this pa per, the 
aut hor re ve als the es sen ce of “lin gu i stic pa tri o tism”, in or der to be gin bro a der 
de ba te abo ut it in furt her pa pers.

Keywords: na ti o nal spi rit, re gu la ti ons, lan gu a ge. 
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