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СХВА ТА ЊЕ АР ТУ РА КА УФ МА НА  
О ОД НО СУ ЈЕ ЗИ КА И ПРА ВА1

Сажетак: У на шем ра ду пред ста вља мо украт ко ста но ви ште не мач ког 
ау то ра Ар ту ра Ка уф ма на о од но су је зи ка и пра ва, ко је је у јед ном мо мен ту 
де фи ни сао и као „кон сти ту и са ње пра ва пу тем је зи ка“. Сма тра ју ћи да 
пра во не по сто ји док му је зик не да од го ва ра ју ће об лич је, Ка уф ман је за у зео 
не што дру га чи ји став од сво јих са вре ме ни ка у по гле ду од но са је зи ка и пра-
ва, па и у по гле ду по сто ја ња са мог прав ног је зи ка као по себ ног је зи ка. Сма-
тра ли смо из у зет но зна чај ним, у кон тек сту раз во ја ми сли о од но су је зи ка 
и пра ва и ме ђу соб ним ути ца ји ма, из не ти основ не ми сли А. Ка уф ма на о овој 
те ми ко ја за о ку пља ду го не са мо прав ни ке и лин гви сте, већ и фи ло зо фе, со-
ци о ло ге и дру ге струч ња ке.

Кључнеречи: Ар тур Ка уф ман, је зик, пра во, прав ни је зик. 

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Ран ко Бу гар ски2 је по сма трао од нос чо ве ка и је зи ка са три аспек та. Оп-
ште људ ски или би о ло шки аспект овог од но са од ре ђу је чо ве ка, по је дин ца 
као чла на људ ског ро да јер од свих жи вих би ћа, је ди но чо век ко ри сти је зик 
као си стем сло же них зна ко ва, гла со ва и из ра за. Та спе ци фич ност ме ха ни зма 
и ка на ла ко му ни ка ци је нас да ље до во ди, ка ко сма тра Бу гар ски, до дру гог 

1 Рад је ре зул тат на уч но и стра жи вач ког про јек та „Прав на тра ди ци ја и са вре ме ни прав-
ни иза зо ви“ ко ји се фи нан си ра сред стви ма Прав ног Фа кул те та у Но вом Са ду

2 Ран ко Бу гар ски, Увод у оп шту лин гви сти ку, Бе о град, 2003, 15.На по ме на: у на шем раду 
на во ди мо углав ном схва та ња проф. Бу гар ског о је зи ку и ње го вом зна ча ју за ко му ни ка ци ју 
(као и још не ко ли ко дру гих ау то ра), јер од го ва ра ју нај ви ше на шим лич ним ста во ви ма и 
схва та њи ма о овој те ми, без по тре бе да ула зи мо у по ле ми ку са схва та њи ма дру гих ау то ра 
и лин гви ста, што би нас од ву кло од глав не те ме са мог члан ка.
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аспек та од но са чо ве ка и је зи ка- со ци о ло шког, јер чо век је сте део од ре ђе не 
за јед ни це, ко ја има сво ја мо гу ћа ра сло ја ва ња уну тар се бе, и мо гу ће је са свим 
да ко ри сти не ки од спе ци фич них је зи ка тог де ла за јед ни це, по ред то га што 
ко ри сти и је дан је зик, за јед нич ки свим чла но ви ма те за јед ни це у це ли ни. На 
кра ју, сва ки чо век је је дин ка, сам по се би спе ци фи чан и дру га чи ји од оста лих 
је дин ки уну тар исте гру пе, па га је зик од ре ђу је и са пси хо ло шког од но сно 
ин ди ви ду ал ног аспек та, јер је зик ко ри сти и као по је ди нац и као део те исте 
гру пе ко јој при па да.3

Је зик је ди на мич ка по ја ва, јер „на ста је, оп ста је и ево лу и ра у не пре кид-
ном ме ђу деј ству са све том о ко јем го во ри а то је све ко ли ко људ ско ис ку ство...
он  је и об лик ства ра лач ког људ ског де ло ва ња то ком ко јег се ме ња ју и је зик 
и свет“4. Је зи ком чо век са оп шта ва сва сво ја ис ку ства, од лу ке и осе ћа ња5 ко ја 
ме ња ју и ње га са мог, и ње гов је зик ко ји ко ри сти. „Са мо та мо где је сте је зик, 
је сте и свет, што зна чи -стал но про мен љи во ме сто од лу ке и де ла, чи на и од-
го вор но сти, али и са мо во ље, ра су ла и ви ке“ 6. Због те про мен љи во сти и је зик 
се ме ња, ра сте, са зре ва и ра ђа да ље.

Вит ген штајн је сма трао да не ке ре чи, ре че ни це, „је зич ке игре“ због про-
мен љи вог ка рак те ра је зи ка са мог, „за ста ре ва ју и па да ју у за бо рав, док не ке 
дру ге на ста ју“7. Не ја сна гра ни ца из ме ђу ста рих и но вих „је зич ких ига ра“ 
до во ди до но вих иза зо ва – ства ра ња ујед на че ног и је дин стве ног ко да за из-
ра жа ва ње по ру ка ко је се же ле упу ти ти дру гим љу ди ма.8 

Да кле, љу ди се раз ви ја ју ме ђу соб но ко ри сте ћи је зик, и обр ну то, је зик 
се раз ви ја ко ри шће њем од стра не љу ди. Љу ди не са мо да ко ри сте већ по сто-
је ће зна ко ве ко ји тво ре ре чи, већ ства ра ју и но ве зна ко ве и но ве ре чи а са мим 
тим и но ве је зи ке9. Уче ње је зи ка је кон ти ну и ни ра ни про цес10 a ре а ли за ци ја 
је зи ка је го вор. Је зик и го вор, пре ма ре чи ма Бу гар ског, сто је у од но су по ру ке 
и ко да, си сте ма и про це са; го вор је је зик у ак ци ји, при ме на је зи ка. Са ма ко-
му ни ка ци ја је мо гу ћа са мо и је ди но ако уче сни ци у тој ко му ни ка ци ји рас-
по ла жу истим ко дом (је зи ком) ко ји се ко ри сти за са ста вља ње по ру ка. – Ту 

3 Р. Бу гар ски, Увод у оп шту лин гви сти ку, 16.
4 Р. Бу гар ски, Увод у оп шту лин гви сти ку, 17. Слич но и да ље „..је зи ком се мо же ути-

ца ти на љу де, опле ме њи ва ти их или за во ди ти, јер се чо ве ков свет је зич ким пу тем не са мо 
из ра жа ва, већ и ства ра. Оно че га не ма у ствар но сти не ма и не мо же га би ти, у је зи ку се очас 
по сла ство ри. Је зик ожи вља ва не са мо на шу ствар ност, већ по ма же и тач ни јем и пу ни јем 
до жи вља ва њу са др жа ја на ше све сти“. Р. Бу гар ски, Увод у оп шту лин гви сти ку, 43.

5 Mar tin Haj de ger, Miš lje nje i pe va nje, iza brao i pre veo Bo ži dar Zec, Be o grad, 1982, 135.
6 M. Haj de ger, Miš lje nje i pe va nje, 134.
7 Lu dvig Vit gen štajn, Fi lo zof ska is tra ži va nja, Be o grad, 1980, § 23.
8 L.Vit gen štajn, Fi lo zof ska is tra ži va nja, § 77.
9 Под но вим је зи ци ма ов де под ра зу ме ва мо би ло ства ра ње но вог го вор ног је зи ка (у 

сва ко днев ној упо тре би), или спе ци ја ли зо ва ног је зи ка од ре ђе не стру ке.
10 Р. Бу гар ски, Увод у оп шту лин гви сти ку, 18.
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на ста је пр ви „шум у ко му ни ка ци ји“, пре ма овом ау то ру, ка да не ки од уче сни-
ка не по зна ју у пот пу но сти код, од но сно је зик ко јим се по ру ке са оп шта ва ју.11 
Раз ло зи за то мо гу би ти не до вољ но по зна ва ње основ ног, го вор ног је зи ка, 
или пот пу но не зна ње спе ци јал ног је зи ка и тер ми но ло ги је ко ји с еко ри сте 
при ли ком пре но са по ру ке од ства ра о ца по ру ке до при ма о ца по ру ке.

О том од но су ко да и по ру ке, где је је зик за пра во код а пра во по ру ка ко ју 
је зик кон сти ту ше ко ју пре но си да ље адре са ти ма, као и иза зо ви ма са ко ји ма 
се су о ча ва ју у том про це су кон сти ту и са ња и при ме њи ва ња пра ва и прав ни ци 
и не прав ни ци пи сао је и Ар тур Ка уф ман, по зна ти не мач ки прав ник и фи ло-
зоф. У на став ку ра да украт ко из но си мо ње го во ми шље ње о од но су је зи ка и 
пра ва, њи хо вим ме ђу соб ним ути ца ји ма, као и о но вим ка те го ри ја ма и ре-
зул та ти ма ко ји про из и ла зе из од но са је зи ка и пра ва, a ко је је Ар тур Ка уф ман 
у сво јим де ли ма де фи ни сао. 

2. СХВА ТА ЊЕ АР ТУ РА КА УФ МА НА  
О ОД НО СУ ЈЕ ЗИ КА И ПРА ВА

Ар тур Ка уф ман (1923, Зин ген – 2001, Мин хен) је не мач ки прав ник и фи-
ло зоф пра ва, је дан из пле ја де по зна тих прав ни ка, фи ло зо фа и те о ре ти ча ра, 
ко ји је сво јим ра дом12 оста вио не из бри сив траг у не мач кој али и свет ској 
те о ри ји, со ци о ло ги ји и фи ло зо фи ји пра ва. Нај по зна ти ји је због свог хер ме-
не у тич ког при сту па осно ва ма фи ло зо фи је пра ва„ као и због свог пре да ног 
ре дак тор ског по ду хва та – са ку пља њу свих де ла и чла на ка свог учи те ља 
Гу ста ва Рад бру ха у је дин стве ну еди ци ју.

11 Р. Бу гар ски, Увод у оп шту лин гви сти ку, 20. У том сми слу мо же мо раз ми сли ти ко-
ли ко већ по сто је ће ве зе ме ђу чла но ви ма дру штва(ко је из ме ђу оста лих чи ни и .при пад ност 
ис тој је зич кој за јед ни ци) мо гу до при не ти от кла ња њу овог „шу ма“. Ibid, 61.

12 Ар тур Ка уф ман је био и су ди ја, док ни је ха би ли ти ран, тј про из во ден у про фе со ра 
пр во на Прав ном фа кул те ту у Сар ској обла сти, 1960, да би 1969 го ди не пре шао на Уни вер-
зи тет у Мин хе ну, где је пре да вао до кра ја свог жи во та. Зва ње ака де ми ка је до био 1980, од 
стра не Ба јер не Ака де ми је на у ка и умет но сти, оде ље ња за прав не и дру штве не на у ке. Нај-
по зна ти ја де ла : Das Schul dprin zip, Win ter, He i del berg 1961, Rechtsphi lo sop hie im Wan de. 
Athenäum-Ver lag, Frank furt am Main 1972., Wi der stan dsrecht, (als Hrsg.) Wis sen scha ftlic he 
Buc hge sellschaft, Darm stadt 1972; Rechtsphi lo sop hie, C. H. Beck. 2. Au fla ge, München 1997, 
Einführung in Rechtsphi lo sop hie und Rechtsthe o rie der Ge gen wart, UTB. 7. Au fla ge 2004 (пост-
хум но об ја вље но), Gu stav Rad bruch. Rechtsden ker, Phi lo soph, So zi al de mo krat. Pi per, München 
1987-2000 (са бра на де ла Гу ста ва Рад бру ха у 25 књи га), Ka uf mann/Has se mer/Ne u mann (Hrsg.): 
Einführung in die Rechtsphi lo sop hie und Rechtsthe o rie der Ge gen wart C.F. Müller, 8. Aufl. 2011, 
9. Aufl. 2016 (уџ бе ник пост хум но об ја вљен, ко ји из по што ва ња пре ма про фе со ру и да ље 
са др жи и то ли ко го ди на по сле ње го ве смр ти, ори ги нал не де ло ве пр вог из да ња ко је је он 
на пи сао).



Под правомјеподразумевао„речкојасеувекодносинапојединачан
случај“13. Прав не нор ме и прин ци пи пред ста вља ју са мо мо гу ће пра во-пра во 
ко је се мо же али не мо ра при ме ни ти у кон крет ном слу ча ју, и ко је због то га 
про из во ди сво је вр сну про це ду рал ну по је ди нач ну прав ду. Сма трао је да по-
сто ји поступакналажењаправа а не ње го вог ства ра ња; то на ла же ње је сте 
ства ра лач ко и кре а ци о ни стич ко, но за пра во пред ста вља пре по зна ва ње нор ме 
(из мно штва ре че ни ца ко ји ма смо у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји окру же ни) 
ко ја се мо же при ме ни ти на по је ди нач ни слу чај 14.У том про це су пре по зна-
ва ња пра ва, пра во за пра во и на ста је и пред ста вља сла га ње, уса гла ше ност 
за ко на (као од ре ђе ног прав ног ак та у ко ме се на ла зе не ка пра ви ла по на ша ња) 
и кон крет ног слу ча ја. Пра во је, по Ка уф ма ну, да кле релацијако ја се ус по ста-
вља из ме ђу два уче сни ка у по ступ ку на ла же ња пра ва15. Та ре ла ци ја про ис-
ти че из им пли ка ци је, ко ја гла си „Пра во (Р) је ре ла ци ја ко ји по сто ји из ме ђу 
слу ча ја (x) и нор ме (y), и по сто ји он да и са мо он да ка да је став xPy исти нит.16“ 
Без пра ва не ма ни ре ла ци је, не ма мо ста из ме ђу x и y ; а ако не по сто ји би ло x 
или y, ни пра во као ре ла ци ја не мо же на ста ти. Но, у на став ку на шег ра да 
фо ку си ра ће мо се на дру ги зна ча јан сег мент Ка уф ма но во их раз ми шља ња –на
(чисти)односјезикаиправа,тач ни је,„какојезикконституишеправо“17.

На по чет ку свог зна чај ног члан ка о од но су је зи ка и пра ва „О је зич но сти 
и пој мов но сти пра ва„ Ка уф ман твр ди да правоизаконнисуинемогубити
исто18, као што то сма тра ју прав ни по зи ти ви сти, јер пра во је ре ла ци ја а 
за кон пред ста вља са мо јед ну од стра на у том од но су.19 Правнијезикнепо
стојикаоспецијалнијезик20 – то је је зик за ко но дав ца, ко ји је „ шкрт, без 
укра сних до да та ка, не го во ри се ни ка да ни јед на су ви шна реч, јед но став но 

13 The Phi lo sophy of Law: An Encyclo pe dia, edi ted by Chri stop her Be rry Gray, Ro u tled ge, 
2013, 475.

14 „О на уч но сти прав не на у ке-по став ке за јед ну те о ри ју исти не као кон вер ген ци је“, у 
: Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме ва ње пра ва, Гу тен бер го ва га лак си ја, 1998, 60.

15 Свој став да је пра во ре ла ци ја по на вља на ви ше ме ста :„ О је зич но сти и пој мов но сти 
пра ва“, у : Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме ва ње пра ва, Гу тен бер го ва га лак си ја, 1998, 26; 
„Раз вој прав не фи ло зо фи је у два де се том ве ку“, у : Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме ва ње 
пра ва, Гу тен бер го ва га лак си ја, 1998, 301.

16 Ар тур Ка уф ман, „ Прет ход на раз ма тра ња о прав ној ло ги ци и он то ло ги ји ре ла ци ја“, 
у : Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме ва ње пра ва, Гу тен бер го ва га лак си ја, 1998, 49.

17 Ка уф ма но во схва та ње ту ма че ња пра ва а по себ но пу тем ана ло ги је су до вољ но обим-
ни да их сма тра мо по доб ни ма за по се бан чла нак. Из тог раз ло га их ов де ни не на во ди мо у 
не ком ве ћем оби му.

18 И у не мач ком је зи ку по сто ји раз ли ко ва ње ова два пој ма: Recht je пра во, за кон je 
Ge setz.

19 „О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, у: Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме ва ње пра ва, 8.
20 Због то га што од ри че по сто ја ње прав ног је зи ка, и ипак ко ри сти исти тер мин у то ку 

да љег тек ста, че сто га ста вља под на вод ни ке, ти ме по ка зу ју ћи да не ми сли ствар но да тај 
је зик по сто ји.У са мом тек сту има до ста ко ри шће ња на вод ни ка, јер Ка уф ман из ра жа ва не сла-
га ње са тре нут ном пој мов ном струк ту ром и пра ва и прав ног је зи ка, али због не мо гућ но сти 

Др Дра га на М. Ћо рић, Схва та ње Ар ту ра Ка уф ма на о од но су је зи ка и пра ва (стр. 195–210)
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се за по ве да и ни шта ви ше сем то га. На су прот то ме, је зик су ди је је бо га ти ји 
у из ра зу, кон крет ни ји је и су ди ја се ко ри сти је зи ком уве ра ва ња“21, јер су ди-
ја, твр ди Ка уф ман, не за по ве да и не зах те ва, већ про су ђу је, про ми шља и 
са ве ту је, уве ра ва да не што тре ба ура ди ти или не ура ди ти- са мим тим ње гов 
реч ник је ши ри, бо га ти ји, и кван ти та тив но и ква ли та тив но. Реч ник су ди је 
је дру га чи ји јер он и ту ма чи, об ја шња ва све оно што је ис ка за но за ко ни ма 
и тим шту рим за кон ским је зи ком; су ди ја је сво је вр сни пре во ди лац тек ста 
ко ји по ти че из ре ал ма пра ва и чи је схва та ње, од но сно раз у ме ва ње, пре но си 
у ре алм ствар но сти, ства ра ју ћи ти ме ре ше ње кон крет ног прав ног про бле ма 
пред со бом22. 

Ка уф ман спо ми ње и је зик адво ка та23 – ко ји је вр ста пра во суд ног је зи ка 
по ред је зи ка су ди је, но дру га чи ји је од је зи ка су ди је24. Ме та фо рич ки по сма-
тра но, ако ка же мо да су ди ја по зна је оба је зи ка- је зик не прав ни ка и не у ке 
стран ке али и је зик пра ва, и да оба исто вре ме но ко ри сти- да они ма у сва ком 
од два ре ал ма об ја сни сво је де ло ва ње, то мо же мо ре ћи да адво кат та ко ђе 
ко ри сти та ко ђе оба је зи ка (је зик су ди је и је зик не у ке стран ке), при че му је 
је зик не у ке стран ке (или не прав ни ка, ка ко че сто Ка уф ман на гла ша ва)јо ш 
ви ше убла жен, и по јед но ста вљен: том вер зи јом је зи ка адво кат го во ри са 
стран ком ко ју за сту па у спо ру, и у при су ству стран ке го во ри тим је зи ком 
чак и пред су дом, док се у зва нич ним пи сме ни ма су ду обра ћа је зи ком су ди-
је, да кле, је зи ком пра ва25. Ти раз ли чи ти све то ви ствар но сти и пра ва, то ли ко 
одво је ни и раз ли чи ти, има ју сво је пре кла па ју ће тач ке- сво је уче сни ке, од 
ко јих не ки трај но оста ју ван пра ва и ње го вог по зна ва ња и раз у ме ва ња а неки 

да исто де фи ни ше дру га чи је, јед но став ним ко ри шће њем на вод ни ка по ка зу је свој ти хи, 
фи ло зоф ски про тест утвр ђе ној тер ми но ло ги ји.

21 Ibid.
22 Art hur Ka uf mann, „Ge dan ken zu ei ner on to lo gischen Grun dle gung der ju ri stischen Her-

me ne u tik“, у: Das Na tur rechtsden ken he u te und mor gen : Gedächtnisschrift für René Mar cic, 
1983, S. 597-607.

23 Art hur Ka uf mann, Die Pa ral lel wer tung in der Laiensphäre –Ein sprac hphi lo sop hischer 
Be i trag zur All ge me i nen Ver brec hen sle hre; Vor ge tra gen am 15.Ja nu ar 1982, Ver lag der Bayerischen 
Aka de mie der Wis sen schaf ten (phi lo sop hisch- hi sto rische Klas se), In Kom mis sion bei der C.H. 
Beck; Ja hr gang 1982, Heft 4, 3.

24 На још не ким ме сти ма на ла зи мо на по де лу струч них прав них је зи ка на је зик су ди-
је, је зик за ко но дав ца и је зик адво ка та, као на при мер : Fachsprac hen Lan gu a ges for Spe cial 
Pur po ses: Ein In ter na ti o na les Hand buch Zur Fachsprac hen for schung Und Ter mi no lo gi e wis sen-
schaft/an In ter na ti o nal Hand bo ok of Spe cial-Lan gu a ge and Ter mi no logy, Ed. by Hof fmann, Lot har 
/ Kalverkämper, Hart wig / Wi e gand, Her bert Ernst, Pu blis her : Wal ter de Gruyter, 1997, 312; као 
и код : Ek ke hard Fel der, Ju ri stische Tex tar be it im Spi e gel der Öffentlichkeit (Stu dia Lin gu i sti ca 
Ger ma ni ca, Band 70) Ge bun de nes Buch, Pu blis her :Wal ter de Gruyter, Re print 2012.

25 Ка уф ман адво ка те пре ци зни је на зи ва „по себ ним, езо те рич ним дру штвом“, есна фом 
пу ним тај ни чи ји рад, схва та ње и раз у ме ва ње пра ва ни су увек то ли ко ви дљи ви и ја сни 
обич ним љу ди ма, за раз ли ку од ра да су ди је, ко ји је ви ше из ло жен су ду (не у ке) јав но сти. 
Art hur Ka uf mann, Die Pa ral lel wer tung in der Laiensphäre, 7.
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оста ју трај но у сфе ри си мул та ног пре во ђе ња два ве о ма раз ли чи та је зи ка, 
два ве о ма раз ли чи та ко да. 

Пра во пред ста вља по се бан свет, „а сав свет је про из вод је зи ка, по ста је 
са мо пу тем је зи ка и не по сто ји из ван је зи ка“26, на ста вља Ка уф ман да ље. Оно 
што је дру га чи је је сте ин ди ви ду ал но схва та ње тог све та, ко ји се сход но томе 
из ра жа ва раз ли чи тим је зи ком27. Исто је и са прав ни ци ма, сма тра Ка уф ман 
– сли ка пра ва и ту ма че ње пра ва јед ног прав ни ка се си гур но раз ли ку је од 
ту ма че ња дру гог и био је ду бо ко убе ђен да не ко ри сте сви исти је зик (за ко-
на или пра ва) не го да се ко ри сте не ким под је зич ким гру па ма и ва ри јан та ма 
основ ног је зи ка за ко на28. С тим у ве зи, мо гу ће је да ни дво ји ца су ди ја не 
ко ри сте исти је зик – јер има ју раз ли чи то жи вот но и струч но ис ку ство и 
зна ње и са мим тим мо гу раз ли чи то ту ма чи ти исти за кон пред со бом. Из на-
ве де ног сле ди, да ре зул тат ту ма че ња мо же би ти „ре ла тив но ва љан и ис пра-
ван“29, бу ду ћи да га об ли ку ју прет ход но на ве де ни еле мен ти. Су ди је вр ше 
по се бан ути цај при ли ком до но ше ња и пи са ња сво јих пре су да, ка ко на са ме 
адре са те та ко и на је зик пра ва у це ли ни.30 За то је по треб но из вр ши ти стан-
дар ди за ци ју је зи ка су ди ја (ко ја не под ра зу ме ва и стан дар ди за ци ју ми шље ња 
су ди ја у по гле ду схва та ња пра ва и по је ди нач них слу ча је ва ко је ре ша ва ју).

Односјезикаиправајевишезначан јер прет по ста вља : „од нос прав ног 
је зи ка и прав не кул ту ре, стил прав ног је зи ка, од нос из ме ђу струч ног прав-
нич ког је зи ка и сва ко днев ног је зи ка, раз ли ка из ме ђу је зи ка за ко на и је зи ка 
пра во су ђа као и суд ског го во ра,син так сич ки, се ман тич ки и хер ме не у тич ки 
про бле ми прав ног је зи ка, је зич ко об у хва та ње нор ма тив ног, со ци о ло ги ја 
прав ног је зи ка (од нос прав ног је зи ка, дру штва и кул ту ре), прав ни је зик као 
те ма струк ту ра ли стич ке прав не на у ке (ка ко функ ци о ни ше правн је зик), мо-
гућ ност фор ма ли зо ва ња прав ног је зи ка (ко ри шће ње елек трон ске об ра де 
по да та ка)“31. На ве де ни аспек ти не пред ста вља ју ко нач ни спи сак, већ осно ву 
за отва ра ње но вих ди мен зи ја од но са је зи ка и пра ва. Ипак као нај зна чај ни ји 

26 Ibid.
27 При че му се под је зи ком код Ка уф ма на ов де под ра зу ме ва по зна ва ње од ре ђе не спе-

ци фич не тер ми но ло ги је ко ри шће не у ко му ни ка ци ји у окви ру од ре ђе не дру штве не гру пе.
28 Не је зи ка пра ва, ни ти прав ног је зи ка, већ је зи ка за ко на, ка ко је ра ни је об ја шње но.
29 Art hur Ka uf mann, „Ge dan ken zu ei ner on to lo gischen Grun dle gung der ju ri stischen Her-

me ne u tik“, 600.
30 Ко мен та ри шу ћи упра во ово ста но ви ште Ка уф ма на, А. Оле ро на во ди да се пот пу но 

по гре шно сма тра да се сва ка суд ска пре су да за сни ва ис кљу чи во на чи ње ни ца ма утвр ђе ним 
у не ком по ступ ку- на про тив, она се, сход но схва та њу и са мог Ар ту ра Ка уф ма на, за сни ва и 
на су ди ји ном струч ном зна њу и схва та њу пра ва, ње го вом уну тра шњом ста њу и осе ћа ји ма 
то ком по ступ ка као и сум ња ма ко је он сам има при ли ком до но ше ња од лу ке. Вид.: An dres 
Ol le ro, „Die Rol le der Richterpersönlichkeit bei der rechtsfin dung“, u : Ve rant wor te tes Recht: die 
Rechtsphi lo sop hie Art hur Ka uf mannns [sic] : Ta gung 10. bis 11. Mai 2003 in München, (eds.) Ul frid 
Ne u mann, Win fri ed Has se mer, Ul rich Schroth,Franz Ste i ner Ver lag, 2005, 5.

31 Ibid, 12. 
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аспект од но са пра ва и је зи ка, Ка уф ман из два ја функ ци ју и зна чај је зи ка за 
пра во, од но сно ње го ву уло гу у ства ра њу спе ци јал ног је зи ка (ко ји на мер но 
не на зи ва прав ним је зи ком јер је на по чет ку не ги рао ње го во по сто ја ње), који 
ће би ти до вољ но јед но зна чан и фор ма ли зо ван и сви ма при хва тљив и ра зу-
мљив. По ла зе ћи од сво је основ не те зе о по ве зи ва њу по је ди нач ног слу ча ја са 
при па да ју ћом прав ном нор мом ко ја ће се при ме ни ти на ње га, Ка уф ман да ље 
твр ди да за ко но да вац мо ра да познаје„све“исправнепојединачнеодлуке о 
свим мо гу ћим слу ча је ви ма 32и да их син так сич ки, се ман тич ки и ло гич ки 
пре ве де на уоп ште ни, сим бо ли зо ва ни, ин дук тив ни је зик зна ко ва, по до бан 
да се при ме ни у сва ком дру гом по је ди нач ном слу ча ју33. Је ди но та ко би би ло 
мо гу ће ство ри ти апер со нал но, уоп ште но пра во као си стем зна ко ва, јед на ко 
при мен љив и ра зу мљив свим прав ни ци ма (прак ти ча ри ма, те о ре ти ча ри ма; 
за ко но дав цу, су ди ји) али и не прав ни ци ма. 

Ка уф ман ве о ма по ет ски на ста вља да ље : „По ла зи ште за чо ве ка ко ји тра-
жи се бе са мог и свет, свој свет је је зик. На по чет ку бе ше реч. Је зик је Hu ma num 
(би ће) сам по се би. Ти ме се об ја шња ва за што је је зик био озна чен као кон сти-
ту ен та ствар но сти. Ме ди ју мом је зи ка чо век при сва ја свет и при сва ја дру ге 
љу де“34, јер је зи ком се из ра жа ва ју за по ве сти, су ге сти је; је зи ком се ма ни пу ли-
ше љу ди ма и њи хо вим ста њи ма и рад ња ма. За то је зик је сте на чин из ра жа ва-
ња све та и ствар но сти, јер„правојеједансвет“.35 По што је пра во ре ла ци ја 
из ме ђу по је ди нач не си ту а ци је и за ко на, оства ри ва ње пра ва ни је ни шта дру го 
не го ус по ста вља ње од но са из ме ђу бив ства (по је ди нач ног слу ча ја) и тре ба ња 
(оно га што за кон или дру ги прав ни акт про пи су ју) пу тем је зи ка.

Исвакодневниговорнииправнистручнијезиксудводимензионални36, 
твр ди Ка уф ман. Дво ди мен зи о нал ност је зи ка се об ја шња ва по сто ја њем две 
функ ци је је зи ка:

а)оперативна,знаковнафункција – што је ка рак те ри сти ка жи вог, 
сва ко днев ног је зи ка.

32 У са мом тек сту не ма да љег об ја шње ња шта се под ра зу ме ва под овим „свим„ ис-
прав ним од лу ка ма, но ве ру је мо да је у пи та њу скуп свих пра во сна жних суд ских од лу ка, 
ко је су у ме ђу вре ме ну из вр ше не, јер су ти ме по твр ди ле соп стве ни зна чај, по сто ја ње и свр ху.

33 На по ми ње но да се ов де го во ри о ства ра њу прав ног је зи ка ин дук ци јом а не ства ра-
њем пра ви ла по на ша ња као у пре це дент ном пра ву.

34 A.Ка уф ман, „ О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, у : Ар тур Ка уф ман, Пра во и разу-
ме ва ње пра ва, 33.

35 „Не мо же мо го во ри ти о сти лу је зи ка за ко на а да прет ход но ни смо ука за ли на зна чај 
је зи ка за пра во и прав ни ке“. 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, 369–381.

36 Ово што је ре че но, ти че се од но са го вор ног је зи ка и струч ног је зи ка, при че му ов де 
тре ба да се узме у об зир са мо прав ни струч ни је зик, на ро чи то је зик за ко на. Art hur Ka uf mann 
„Hi sto rischer Dis kurs.“ In: A. Ka uf mann/W. Has se mer/U.Ne u mann (Hrsg.), Einführung in die 
Rechtsphi lo sop hie und Rechtsthe o rie der Ge gen wart. He i del berg etc.: C. F. Müller, 2011, 26–28.
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б)функцијасаопштавања (сим бо лич ка, ка рак те ри стич на за спе ци јал-
не је зи ке спе ци јал них про фе си ја, на при мер). Го вор ни је зик је бо га ти ји са-
др жа јем и има ве ћу ин фор ма тив ну и упо треб ну вред ност(jeр ко ри сти га 
це ла за јед ни ца), док дру ги, струч ни је зик има су же ну ин фор ма тив ну вред-
ност јер је упо тре бљив са мо у ужем кру гу це ле за јед ни це. Сво јим по сто ја њем 
су упу ће ни је дан на дру ги, при че му струч ни је зик, ра ди по ве ћа ња сво је 
ин фор ма тив не вред но сти и дру ги ма ван тог уског кру га љу ди, мо ра да се 
уса вр ша ва- упра во упо тре бом го вор ног је зи ка и им пле мен та ци јом ње го вог 
са др жа ја уну тар сво је са др жи не.37 Циљ овог уса вр ша ва ња је сте при ме на 
ускла ђе ног је дин стве ног је зи ка, као мо ста из ме ђу чи ње нич ног ста ња у ствар-
но сти на ко је тре ба при ме ни ти не ко пра ви ло по на ша ња и са ме нор ме ко ја 
тре ба да бу де при ме ње на. 

Је зик увек жи ви и иде у ко рак са раз во јем дру штва, или чак и ко рак 
ис пред. Због то га је ути цај сва ко днев ног, жи вог, го вор ног је зи ка по тре бан 
струч ном је зи ку (је зи ку за ко на у овом слу ча ју) јер ће он, сле де ћи по тре бу 
за соп стве ном спе ци фич но шћу, из гу би ти кон такт са ствар но шћу и по ста ти 
ме та је зик38, не ра зу мљив не са мо не прав ни ци ма, већ и мно гим прав ни ци ма, 
одво јен од сво је су шти не и сми сла. 

Ка уф ман раз ма тра и раз ли ку из ме ђу прав ног је зи ка и на уч ног прав ног 
је зи ка, тј. је зи ка ко ји ко ри сте на уч ни рад ни ци из обла сти пра ва. Су штин ска 
раз ли ка из ме ђу прав ног је зи ка и на уч ног је зи ка је у то ме што за кон ски је зик 
прописује (пре скрип тив ност прав ног је зи ка), док на уч ни је зик, за јед но са 
сви ме дру гим, смисленоописује прав ни је зик (де скрип тив ност прав ног 
је зи ка). Је зик на у ке та ко ђе има зна чај ну обра зов ну и ко му ни ка тив ну моћ, 
као је зик ин ди ви ду ал них по зи тив но-прав них на у ка, мо же ак тив но да ути че 
на прав ни је зик. Прав ни тек сто ви су – или би тре ба ли би ти – рад пра во су ђа 
и прав них струч ња ка, где сва ка ко при па да ју и љу ди ко ји се ба ве прав ном 
на у ком и те о ри јом39.Сва ка ко је ну жно и нео пхд но да те р ми но ло ги ја ко ју 
ко ри сте бу де до вољ но ујед на че на да би би ла ра зу мљи ва и прав ни ци ма прак-
ти ча ри ма и прав ни ци ма те о ре ти ча ри ма.

Је зик је дру штве на ну жност, на ста вља Ка уф ман, и исто вре ме но и па ра-
док сал на по ја ва. Док те жи мо да ујед на чи мо и јед но о бра зи мо је зик ра ди што 
бо ље и пре ци зни је ко му ни ка ци је, исто вре ме но те жи мо и ка ја сном раз ли-
ко ва њу сва ко днев ног од раз ли чи тих струч них је зи ка(па та ко и прав ног), да 
би за шти ти ли спе ци фич ност не ке про фе си је, на чин из ра жа ва ња, жи вље ња. 
Ка уф ман се сло жио са Па ска ло вом тврд њом да се у ко му ни ка ци ји, би ло 

37 А. Ка уф ман, „О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, у :Ар тур Ка уф ман, Пра во и разу-
ме ва ње пра ва, 20.

38 А. Ка уф ман, „О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, у: Ар тур Ка уф ман, Пра во и разу-
ме ва ње пра ва, 34. 

39 Art hur Ka uf mann „Hi sto rischer Dis kurs.“ 30.
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пи са ној или усме ној, не мо же ко ри сти ти по јам ко ји ни је ја сно де фи ни сан 
(или до вољ но об ја шњен) или да сви уче сни ци у ко му ни ка ци ји ни су пот пу-
но уве ре ни у ње го ву тач ност40. Зна че ње ко је не ки по јам има пре ма на у ци о 
зна че њу, на ста вља да ље Ка уф ман, не мо ра би ти иден тич но оном ко је му 
при да је на у ка о је зи ку – ко ја се ба ви зна че њи ма зна ко ва са мо стал но или у 
од ре ђе ним ску по ви ма41. Упра во због то га, ујед на ча ва ње зна че ња ре чи је 
истин ски по треб но.

„Чо век ко ји од ра ста не сре ће се са сфе ром нор ма тив ног у об ли ку ап стракт-
них нор ми под ко је би тре ба ло да суп су ми ра сво је по на ша ње, не го у нор ми 
кон крет них обра за ца по на ша ња, ко ји му се от кри ва ју у сва ко днев ној ко му ни-
ка ци ји, у кон фрон та ци ји са све том дру гих, тра ди ра њем жи вот них об ли ка. 
Та кви обра сци по на ша ња, или па ра диг ма та са из ве сним опре зом, ни су ста тич-
не, за тво ре не ве ли чи не са са др жа ји ма ко је се мо гу ап стракт но де фи ни са ти, 
не го вред но сно раз ли чи те је зич ке тво ре ви не ко је сво ју нор ма тив ну са др жи ну 
до би ја ју из си ту а ци је, па се за то у је зич кој упо тре би ме ња ју пре ма до тич ној 
си ту а ци ји. Они се не мо гу одво ји ти од сво је упо тре бе, сво је од ре ђе но зна-
че ње има ју са мо у кон тек сту си ту а ци је и у језичкојигри“42. А је зич ка игра, 
у сми слу стал ног но вог ком би но ва ња по сто је ћих сим бо ла у ци љу ства ра ња 
но вих ре чи, ре че ни ца, зна че ња је стал на игра. Чак је и чо ве ко во са зна ње о 
по сто ја њу пра ва или не пра ва(тј. по сто ја њу не че га што ни је ре гу ли са но пра вом) 
јед на је зич ка игра, на од ре ђе ни на чин. Као при мер на во ди раз лог об ја вљи ва-
ња за ко на – оба ве шта ва ње гра ђа на о по сто ја њу не чег но вог. То оба ве шта ва ње 
иде по сред но, сма тра Ка уф ман, јер иа ко про тек не va ca tion le gis, и иа ко ва жи 
да ig no ran ti am iu ris no cet, гра ђа ни ће о по сто ја њу за ко на и дру гих пра ви ла 
са зна ти по сред но, тек оба ве шта ва њем о не ком суд ском по ступ ку, о не кој 
пре су ди ко ја ће би ти до не та, јер је то кон кре ти зо ва на си ту а ци ја са ко јом се 
они мо гу или не мо гу по и сто ве ти ти. Са оп шта ва ње пу тем ап стракт них је зич-
ких фор ми у ви ду за ко на гра ђа ни ма, ко ји су на по је ди нач ном ни воу раз ми-
шља ња и по сма тра ња све та око се бе, та ап стракт на тво ре ви на ма ло или 
ни ма ло зна чи. 

Ка уф ман стал но го во ри о „животнимчињеничнимоколностима“, 
што су за пра во окол но сти кон крет ног, по је ди нач ног слу ча ја, ко ји ма тре ба 

40 Под тач но шћу од но сно исти ни то шћу Ка уф ман ов де под ра зу ме ва пот пу ну јед на кост 
из ме ђу пој ма, ре чи ко јојм се не што озна ча ва и об ја шње ња тог пој ма, од но сно ре чи, ко је је увек 
исто, и јед но знач но у сва кој ко му ни ка ци ји. Art hur Ka uf mann, „Rechtsphi lo sop hie, Rechtsthe o rie, 
Rehctdog ma tik, „ у Art hur Ka uf mann, Win fri ed Has se mer, Ul frid Ne u mann (Hrsg.): Einführung 
in Rechtsphi lo sop hie und Rechtsthe o rie der Ge gen wart (Schwer pun ktbe re ich), C.F. Müller; Au fla ge: 
8, 2010, 1.

41 Ibid.
42 А.Ка уф ман, „ О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, у : Ар тур Ка уф ман, Пра во и разу-

ме ва ње пра ва, 30.
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до зво ли ти „дауђуупроцеспроналажењаправа“43ко је ће би ти при ме ње но 
на њих, те да се „ ап стракт ни пој мо ви из нор ме мо ра ју отво ри ти пре ма жи вот-
ним чи ње нич ним окол но сти ма“44, да би та ко ство ри ли кон крет ну ствар ност, 
ка сни је оли че ну у не кој суд ској пре су ди или управ ном ре ше њу. Те жи вот не 
чи ње нич не окол но сти су узрок не ког чи ње ња или не чи ње ња, са гла сно сти 
или про ти вље ња не че му; оне су за пра во ти по ви по на ша ња ко је је по жељ но 
да за ко но да вац при ме ти, схва ти, кла си фи ку је и пред ви ди да ље по на ша ње 
адре са та у тим си ту а ци ја ма. „Иде ал за ко но дав ца је да се фо ку си ра на ти пич-
не слу ча је ве (ти по ве по на ша ња), да их аде кват но опи ше, или ба рем да пред-
ви ди сред ства за при бли жа ва ње ти пич ном жи во ту. Овај циљ се нај лак ше 
по сти же ако су ти по ви већ фо р ми ра ни и зна чај но из о штре ни сва ко днев ном 
упо тре бом (на при мер, у обла сти ма ко је се ко лек тив но об ја шња ва ју пој мом 
нај ра зли чи ти јих вр ста при стој ног до ма ћи на)“45. Ка уф ман пре ци зи ра и сам 
про цес на ла же ња пра ва: то је сва ка си ту а ци ја у ко јој ту ма че ње пра ва пре-
ва зи ла зи пу ку ди рект ну при ме ну пра ва утвр ђи ва њем ва же ћег пра ва и јед-
но став ном при ме ном не ке нор ме ди рект но на тај слу чај46. Да кле, сва ки пут 
ка да је по треб но од ре ђе ну си ту а ци ју супсумиратиподсадржинуједнеили
вишеразличитихнорми, по сто ји – на ла же ње (или пре по зна ва ње) пра ва. 
Та стал на уза јам на игра кре та ња пре да ња и кре та ња ин тер пре та то ра тек ста 
за ко на, ка ко је твр дио Га да мер а Ка уф ман по др жао ње го во ста но ви ште, чини 
су шти ну про це са на ла же ња пра ва, уто ли ко ло гич ки ду бљу и зна чај ни ју јер 
се ко ри сти ме шо ви том ин дук тив но – де дук тив ном ме то дом у свом ра ду.

На кон свих ових увод них раз ма тра ња, Ка уф ман ко нач но го во ри о то ме 
ка ко је зик ства ра пра во: на два на чи на,актомпрописивањанормеиактом
доношењаправнеодлуке.Нор ма је ап стракт на, док је прав на од лу ка, пре ма 
ње го вом схва та њу, из јед на че на „жи вот на чи ње нич на окол ност“ са ап стракт-
ном нор мом на ко ју се од но си(по је ди нач ни прав ни акт). Због то га је пра ву 
по тре бан го вор ни је зик, ко јим ће убла жи ти ефек те свог по себ ног је зи ка и 
до не кле при бли жи ти сли ку све та прав ни ка сли ци све та обич ног чо ве ка- јер 
на кра ју, ап стракт не нор ме се и обра ћа ју ви ше обич ним љу ди ма. „Нормије
увекизновапотребнаодлукадабимоглададелујекаонорма,садруге
стране,одлуцијепотребнанормаилипринципдабимогладапретен
дујенаважење“47. Њи хо ва спољ на и уну тра шња, фор мал на и ма те ри јал на 

43 А.Ка уф ман, „ О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, у:Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у-
ме ва ње пра ва, 33; „Прет ход на раз ма тра ња о прав ној ло ги ци и он то ло ги ји ре ла ци ја – за сни-
ва ње јед не пер со нал не те о ри је пра ва“ у : Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме ва ње пра ва, 89.

44 Ibid. 
45 Art hur Ka uf mann „Hi sto rischer Dis kurs“, 29.
46 Ар тур Ка уф ман, „ О про бле му прав но на уч ног са зна ња“, у : Ар тур Ка уф ман, Пра во 

и раз у ме ва ње пра ва, 161.
47 A.Kaуфман, „ О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, у:Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у-

ме ва ње пра ва, 33.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2019

205

сим би о за до ла зи по себ но до из ра жа ја при упо тре би не ких ре чи ко је у раз ли-
чи тим је зич ким све то ви ма не ма ју исто зна че ње. Та да је по треб но про на ћи 
је зич ки, сим бо лич ки, се ман тич ки и зна чењ ски ба ланс.48 „Иде ја пра ва се мо ра 
отво ри ти и ма те ри ја ли зо ва ти а са дру ге стра не жи вот не чи ње нич не окол-
но сти се мо ра ју иде а ли са ти, нор ма тив но пој мов но фор му ли са ти“, што зна чи 
да сва ка стра на у овом од но су тре ба да учи ни од го ва ра ју ћи усту пак у ко рист 
оних ко ји ма се по ру ка тре ба са оп шти ти.У су прот ном, не ма свр хе од ства-
ра ња по ру ке ка да не ће би ти са оп ште на, или ће би ти та ко са оп ште на да не ће 
би ти ра зу мљи ва.

Је зич ка игра ко ју Ка уф ман спо ми ње као „непрекиднозатварањеиотва
рањеиопетзатварањезаконскихпојмова“у ци љу из јед на ча ва ња спо ме-
ну те жи вот не чи ње нич не си ту а ци је и за кон ске нор ме, на зи ва дру га чи је и 
ди ја лек ти ком пој мов не ју ри спру ден ци је и ин те ре сне ју ри спру ден ци је. За-
ко но да вац, на и ме, има на ме ру да ка рак те ри стич не жи вот не чи ње нич не окол-
но сти што пре ци зни је из ра зи пој мо ви ма ко ји су ап стракт ни и са мим тим им 
мањ ка пре ци зно сти, док са дру ге стра не пра во су ђе мо ра те ап стракт не пој-
мо ве да по но во „раз дво ји“ и де дук тив но до ве де до ни воа по је ди нач ног кон-
крет ног слу ча ја на ко ји ће при ме ни ти ту нор му. Ова кав језичкиперпетуум
мобиле пра ти од нос је зи ка и пра ва, за пра во, он је сте су шти на од но са је зи ка 
и пра ва и пред ста вља основ ни ме ха ни зам ко ји је зик ко ри сти ка да ства ра, 
од но сно про на ла зи пра во49 

На кра ју Ка уф ман спо ми ње и урачунавање, као је зич ко ло гич ки по сту-
пак оце њи ва ња ли ца, ко ја го во ре раз ли чи тим је зи ци ма, да ли је до шло до 
кри вич ног де ла или не. Го вор ни је зик обич ног чо ве ка сво јим пој мов ним 
са др жа јем оце њу је си ту а ци ју у ко јој се на ла зи, те да је свој суд о то ме да ли 
је по чи нио не ко кри вич но де ло или не. Тај суд ће се нај ве ро ват ни је раз ли-
ко ва ти од су да су ди је, ко ји ко ри сти је зик по себ не ме та рав ни о по чи ни о че вој 
кри ви ци или ње ном не по сто ја њу, ко ји је ис ка зан дру га чи јим је зи ком од го-
вор ног, а прет ход но је про шао про цес про на ла же ња пра ва ко ји је ра ни је у 
на шем ра ду опи сан. Њи хо ви су до ви се да кле не мо ра ју по кла па ти, но иа ко 

48 „За ко но да вац би тре бао да се уз др жи од сна жних нор ма тив них и нео д ре ђе них пој-
мо ва, на ро чи то од ге не рал них кла у зу ла, јер пра во мо ра да нор ми ра а то ни је мо гу ће ако 
ко ри сти чи сто ем пи риј ске пој мо ве.Уз ово до ла зи и да се од ре ђе на реч не упо тре бља ва сву-
где у прав ном по рет ку у истом сми слу“. А.Ка уф ман, „ О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, 
у:Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме ва ње пра ва, 36. Због то га у но ви јим за ко ни ма и то не са мо 
у Ре пу бли ци Ср би ји, све че шће на и ла зи мо на са мом по чет ку за кон ског тек ста на „реч ник 
пој мо ва „ко ји се упо тре бља ва ју у са мом за ко ну, чи ме се сма њу је мо гућ ност по гре шног раз-
у ме ва ња зна че ња ре чи у тек сту. У реч ни ку су да кле, од ре ђе на де фи ни ци ја пој ма за тај за кон, 
кон текст у ком се ко ри сти и не рет ко се из те де фи ни ци је мо же до ћи и до ци ља ко ји се та квим 
су же ним, про ши ре ним или до слов ним де фи ни са њем не ког пој ма же ли по сти ћи на кра ју.

49 Ка уф ман, „О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, у: Ар тур Ка уф ман, Пра во и раз у ме-
ва ње пра ва, 43. 
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ће до не ти пре су ду ко ри сте ћи прав ни је зик, су ди ја је оба ве зан да обич ном 
чо ве ку сва ко днев ним го вор ним је зи ком исту раз ја сни. Ти ме се не ума њу је 
зна чај пра ва ко је је при ме ње но ни на ко ји на чин, већ се са мо по ве ћа ва уло га 
су ди је као сво је вр сног ту ма ча и пре во ди о ца пра ва дру гим, не у ким стран ка ма.

На и ме, по чи ни лац не ког кри вич ног де ла, ка ко Ка уф ман сма тра, има 
са мо сво ју (обич ну)свест о дру штве ној штет но сти свог де ла. По чи ни лац 
сво је не де ло не по сма тра кроз при зму ка жњи во сти или ка зне ко ју ће му суд 
од ре ди ти јер се он, ње го во по сто ја ње и чи ње ње де лик та на ла зе у пот пу но 
дру га чи јем све ту од све та су ди је, ко ји ко ри сте ћи сво ју спе ци јал ну прав ну 
свест, на кон упо зна ва ња са окол но сти ма кон крет ног слу ча ја, од ре ђу је прав ну 
ква ли фи ка ци ју не ког де ла, пре во де ћи окол но сти слу ча ја на дру ги, прав ни 
је зик и до но си од лу ку пи са ну дру гим, прав ним је зи ком.На кон што је су ди-
ја до нео од лу ку (прет по ста ви мо о ка жња ва њу по чи ни о ца, не о осло бо ђе њу) 
сле ди про цес уса гла ша ва ња две раз ли чи те пред ста ве о јед ном истом чи ну, 
при че му се уса гла ша ва ње вр ши пре ма од лу ци су ди је50. Ка уф ман цео про цес 
на зи ва паралелнимоцењивањем(стања,дела)улаичкојсфери-где  под 
ла ич ком сфе ром под ра зу ме ва са мог по чи ни о ца, а под па ра лел ним оце њи-
ва њем про цес ускла ђи ва ња и сво је вр сног си мул та ног пре во ђе ња51 ко ји су-
ди ја вр ши ка да до но си и са оп шта ва пре су ду. 

На ве де ним за вр ша ва мо овај кра так при каз схва та ња Ар ту ра Ка уф ма на 
о од но су је зи ка и пра ва, ре зул та ти ма тог од но са као и но во де фи ни са ним 
аспек ти ма то га од но са. Схва та ње овог ау то ра у ту ма че њу пра ва, по себ но у 
не мач ком пра ву је до вољ но зна чај но и обим но да за вре ђу је по се бан рад, те 
се ти ме ци ља но не ће мо ба ви ти у овом ра ду.

ЗА КЉУ ЧАК

Но ва лис је јед ном ис та као да „никонезнауправозасвојствојезика
дасебринејединоосеби“52. Је зик мо же без свих нас, док ми, на ше рад ње, 
жи во ти не мо гу без је зи ка. „Оно за шта не ма мо име, ни ти реч у сво јој све сти, 
оно за нас и не по сто ји“53. Је зик ства ра цео свет, па са мим тим и пра во као 

50 Иа ко де лу је по ма ло ком пли ко ва но, Ка уф ман цео по сту пак об ја шња ва при лич но 
по ет ски: „ Та ма гло ви та по чи ни о че ва свест о со ци јал ном зна ча ју ње го вог де ла згу шња ва се 
у про це су ко му ни ка ци је пред су дом и пре ла зи у пре ци зну су ди ји ну свест о прав ном зна ча ју 
де ла и ње го вим по сле ди ца ма“.Ibid.

51 Си мул та но пре во ђе ње са го вор ног на је зик су да и обр ну то је стал но при сут но у 
то ку суд ског по ступ ка; је ди ни ту мач, од но сно пре во ди лац је сам су ди ја, до вољ но вешт и 
ви чан из ра жа ва њу на оба је зи ка. Ка уф ман, „ О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“, 46.

52 Ци тат на ве ден пре ма : Mar tin Haj de ger, Miš lje nje i pe va nje, 219.
53 А. Ка уф ман, „ О је зич но сти и пој мов но сти пра ва“„,у: Ар тур Ка уф ман, Пра во и разу-

ме ва ње пра ва, 22, фн 29.
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је дан од де ло ва тог истог све та.54 Он је ме ди јум пу тем ко јег са оп шта ва мо, 
об ја шња ва мо наш уну тра шњи свет и пу шта мо га у спољ ни свет, али и ко јим 
де фи ни ше мо сво је схва та ње спољ ног све та и од но са у ње му. 

Од нос је зи ка, на ше ствар но сти и пој мо ва пра ва као дру штве не тво ре-
ви не, ко ји су у стал ној ди на ми ци, по кре та њу, про ме ни је пре ва зи шао пу ко 
те о риј ско про ми шља ње и ус по ста вља ње јед не је дин стве не вред но сти и по-
стао све жи вот но пи та ње. И то не са мо за прав ни ке, већ и за обич не љу де, 
јер и они мо ра ју раз у ме ти је зик ко јим се њи ма до де љу је не ко пра во и под 
ко јим усло ви ма, или од ре ђу је ка зна, на ко ји на чин и у ко ли ко ду гом тра ја њу. 
Раз ли ка из ме ђу ова два све та, и два је зи ка, две раз ли чи те тер ми но ло ги је 
оп те ре ћу је ко му ни ка ци ју и са мим тим пре нос по ру ке адре са ту – јер код ко ји 
тре ба би ти сред ство пре но са ни је до вољ но јед но зна чан, по знат и ра зу мљив 
обе ма стра на ма у про це су у истом оби му. На ве де но је по себ но зна чај но због 
то га што „пра во ди ше за јед но са је зи ком, по себ но са ре чи ма, ко је има ју моћ55 
чак и та мо где сви ути ца ји пре ста ју. „Чак и они ко ји за ми шља ју пра во, мо-
ра ју да при бег ну је зи ку ка ко би ар ти ку ли са ли и учи ни ли ефек тив ним та кав 
има ги нар ни или пер ци пи ра ни прав ни са др жај“56, сма тра Ка уф ман. То зна чи 
да је пра во у на шој све сти са мо ма гло ви та ми сао, ко ја свој жи вот до би ја је-
ди но – упо тре бом је зи ка (би ло да ту вер ба ли зо ва ну ми сао за др жи мо са мо 
за се бе или је са оп шти мо и дру ги ма усме но или пи са ним пу тем)57.

За то не ки са вре ме ни ау то ри, ко ји се ба ве прав ном лек си ко гра фи јом, 
сма тра ју да је је дан од кључ них иза зо ва у овој обла сти „хва та ње у ко штац 
са про бле мом не до ре че но сти и нео д ре ђе но сти прав них пој мо ва, те след стве но 
то ме, и са ви ше знач ним прав ним на зи ви ма ко ји има ју ви ше стру ке ре фе рен-

54 Sa bi ne Gatt & Ca ro li ne Vo it ho fer, „Ein Be i trag zum The ma Sprac he & Recht“, до ступ но 
на: http://mo men tum-kon gress.org /cms /uplo ads/do cu ments/Gatt_Vo it hu ber_2011_Pa per11_10_ 
2011_3301.pd f, Да тум при сту па : фе бру ар 2019. го ди не.

55 Ma ri jan Pavč nik, „Recht und Sprac he, Struk tu ri e rung ei ni ger of fe ner Fra gen“, Lin gu i sti ca, 
53(2), 253. До ступ но на https://doi.org/10.4312/lin gu i sti ca.53.2.253-263. Да тум при сту па : фе-
бру ар 2019. го ди не.

56 Art hur Ka uf mann : „Rechtsphi lo sop hie“, 1997, 109, 113.
57 Не мач ко ми ни стар ство прав де је из да ло 2008. го ди не при руч ник прав них тер ми на 

(Be kan ntmac hung des Hand buchs der Rechtsförmlichkeit), у ко ме се на ла зе и пра ви ла за пи са-
ње од ре ђе них прав них ака та са по себ ним ак цен том на гра ма тич ка пра ви ла и фор му прав них 
ака та (All ge me i ne Emp fe hlun gen für das For mu li e ren von Rechtsvorschrif ten). При руч ник је 
до сту пан на : http://www.bmjv.de/Sha red Docs/Dow nlo ads/DE/PDF /The men se i ten/Rechtsset zung-
 Bu e ro kra ti e ab bau/Hand buc hDer Rechtsfo erm lic hke it_deu.pdf?__blob=pu bli ca ti on Fi le, да тум при-
сту па : фе бру ар 2019. го ди не. Не мач ки прав ни тек сто ви, ду хо ви то је при ме тио Ка уф ман, ни су 
баш то ли ко угод ни за чи та ње и ин спи ра ци ју  за пи са ње књи жев ни ци ма, као што је Фран цу ски 
гра ђан ски за ко ник по слу жио Стен да лу, али је ду жност свих по сле ни ка пра ва да сво јим 
ујед на че ним на по ри ма по стиг ну ве ћи сте пен ра зу мљи во сти прав ног је зи ка и тек сто ва, него 
што је ра ни је по сто јао. 
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ци је”58, ко је је спо ми њао и сам Ка уф ман. По сти за ње пот пу не из јед на че но сти 
го вор ног и прав ног је зи ка ни је мо гу ће, твр ди он да ље, али ни је ни по треб но. 
Њи хо ва стал на ин тер фе рен ци ја и сво је вр сна кон ку рент ност са др жа ја их, 
ве ру је мо, на во ди на соп стве но кон стант но по бољ ша ње. Као јед но од мо гу ћих 
ре ше ња на ве де ног ко му ни ка ци о ног и је зич ког „су ко ба“59 ви ди мо сва ка ко 
упо тре бу раз ли чи тих је зич ких по сту па ка, про це са ту ма че ња јер је „је зик 
упра во ме диј у ко јем се пра во оства ру је“60, ко ји ну жно мо ра ју во ди ти ка 
из јед на ча ва њу не са мо пој мо ва, не го и сми сла и су шти не ре чи, пој мо ва тер-
ми на ко је ко ри сти пра во са ре чи ма, пој мо ви ма, тер ми ни ма ко ји се ко ри сте 
у сва ко днев ном је зи ку.
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TheStandpoinfofArthurKaufmanaboutRelationship
betweenLawandLanguage

Abstract: In our work, we bri efly pre sent the stand po int of ger man aut hor 
Ar tur Ka uf man abo ut the re la ti on ship of lan gu a ge and law, which at one po int 
was al so de fi ned as “the con sti tu ing of law thro ugh lan gu a ge.” Con si de ring that 
the re is no law un til the lan gu a ge gi ves it the pro per form, Ka uf man to ok a slightly 
dif fe rent stand po int from ot her aut hors re gar ding the re la ti on ship of lan gu a ge and 
law, and al so re gar ding the exi sten ce of a le gal, spe cial lan gu a ge it self. Be ca u se 
Ka uf man’s opi nion abo ut this is sue was ra rely and spe ci fi cally men ti o ned, we 
con si de red it ex tre mely im por tant, in the con text of the de ve lop ment of tho ught on 
the re la ti on ship of lan gu a ge and law and the ir mu tual in flu en ces, and be ca u se this 
qu e sti on in vol ves not only lawyers and lin gu ists, but al so phi lo sop hers, so ci o lo gists 
and ot her ex perts.

Keywords: Art hur Ka uf man, law, lan gu a ge, le gal lan gu a ge. 
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