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О ПО КРЕ ТУ PLAIN ENGLISH1*

Сажетак:Ства ра ње пра ва је сло жен про цес и про ис ти че из стал ног 
уче ња и уса вр ша ва ња по зна ва ња пра ва – ка ко те о ри је, та ко и прак се, као и 
из по зна ва ња друш твенe ствар но сти и ста во ва и на ме ра чла но ва дру штва, 
али и са ме др жа ве. Крај њи ис хо ди ства ра ња пра ва се упу ћу ју обич ним гра-
ђа ни ма, на раз у ме ва ње и по сту па ње у скла ду са сво јом са др жи ном. Ако 
ре зул тат тог про це са пре тво ри мо у ја сна, пре ци зна и уо би ча је ним је зи ком 
ис пи са на пра ви ла по на ша ња, ко ја про се чан гра ђа нин мо же бр зо раз у ме ти, 
и про цес ства ра ња пра ва и ње го ви ре зул та ти ће би ти крај њим ко ри сниц ма 
при хва тљи ви ји за при ме ну.

Упо тре ба од ре ђе не прав не тер ми но ло ги је или дру ге струч не тер ми-
но ло ги је у ак ти ма и пра ви ли ма ко ја ре гу ли шу од но се ме ђу адре са ти ма је 
ну жна, но не мо ра би ти је ди ни и ис кљу чи ви на чин ко му ни ка ци је нор мо тво-
ра ца и адре са та. До ма ћи нај по зна ти ји те о ре ти ча ри пра ва, као што су Р. 
Лу кић, Д. Ми тро вић и дру ги, стал но ис ти чу по тре бу ко ри шће ња сва ко днев-
ног, жи вог, на род ног је зи ка и до зи ра ну упо тре бу струч не тер ми но ло ги је, 
уз од го ва ра ју ћи „пре вод“ исте те тер ми но ло ги је у сва ком ак ту на сва ко-
днев ни је зик про сеч ног чо ве ка. Је ди но та ко ће пра во по ста ти ра зу мљи ви је, 
ви ше при хва ће но од стра не адре са та и ви ше по што ва но.

У овом ра ду пред ста вља мо по крет Plain En glish за ко ри шће ње упра во 
што јед но став ни јег реч ни ка при ли ком пи са ња прав них ака та, са мо на ен-
гле ском го вор ном под руч ју. Не ке пре по ру ке и смер ни це ко је про ми нент ни 
пред став ни ци овог по кре та да ју сво јим прав ни ци ма су већ при сут не у на шем 
прав ном си сте му, а не ке мо гу тек на ћи сво је ме сто и зна чај у ње му.

1 Под тер ми ном Plain En glish, у на став ку тек ста, под ра зу ме ва мо јед но став ни, сва ко-
днев ни и уо би ча је ни ен гле ски је зик. Та ко ђе, у тек сту се на во ди Plain En glish у овом об ли ку, 
ка да се озна ча ва на зив по кре та, и рlain еnglish – ка да се озна ча ва стил пи са ња.

* Овај чла нак је 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 Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
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Кључнеречи:Plain En glish, ства ра ње пра ва, јед но став ност, пре ци зност, 
ра зу мљи вост. 

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Про фе сор РичардВидик, пи сац уџ бе ни ка Plain En glish for Lawyers, 
ко ји се ко ри сти на мно гим прав ним фа кул те ти ма у САД упра во за пред мет 
но мо тех ни ке, уџ бе ник по чи ње при зна њем :

„Ми, прав ни ци не ко ри сти мо јед но ста ван ен гле ски је зик. Ми ко ри сти мо 
осам ре чи да би смо об ја сни ли оно што мо же мо и са две ре чи. Ко ри сти мо 
ви ше реч не син таг ме да из ра зи мо иде је ко је су оп ште по зна те. Те же ћи да 
бу де мо пре ци зни по ста је мо не ја сни и кон фу зни. Да би смо по ка за ли опрез у 
из ра жа ва њу, упо тре бља ва мо пре ви ше ре чи 2. На ше ре че ни це пред ста вља ју 
фра зу уну тар фра зе, при че му са мо умрт вљу је мо на ше чи та о це и до дат но 
их збу њу је мо. Ре зул тат је стил ко ји је оп те ре ћен са пре ви ше ре чи, не ја сан, 
пом пе зан и до са дан“3.

Са њим се у пот пу но сти сла же про фе сор но мо тех ни ке и пре да вач на 
кур се ви ма Plain En glish, БрајанГарнер:

„Пи са ти јед но став но и пот пу но ја сно је за пра во те шко. Из ве стан број 
љу ди уоп ште не зна да пи ше, и ни фа кул тет ска ди пло ма им ни је по мо гла да се 
по бољ ша ју, сма тра ју не ки аме рич ки ау то ри. То што сте при зна ти и по зна-
ти док тор, адво кат, про фе сор, не зна чи и да сте ве шти са ре чи ма. Не ки су, 
ре ци мо, ве шти ји у го вор ном сти лу док су не ки, са мо у пи са ном. Рет ки су 
сво ју ве шти ну из ра жа ва ња ујед на че но до ве ли до ви со ког ни воа у оба на чи на 
из ра жа ва ња. Тај јед но став ни, на род ни, сва ко днев ни и ра зу мљи ви ји је зик, ко ји 
се у окви ру ан гло- аме рич ког прав ног си сте ма на зи ва „Plain lan gu a ge„ ни је 
уоп ште не књи жев ни, а још мање про тивк њи жев ни, ни је ма ње ин те лек ту-
а лан, не со фи сти ци ран, лош, ру жан, ни ти де ти њаст“4.

Кри ти ка усме ре на на на чин пи са ња и из ра жа ва ња прав ни ка ни је уоп-
ште но ва, ни ти је ре зер ви са на са мо за под руч је ан гло сак сон ског прав ног 
си сте ма. Слич не је зич ко-стил ске иза зо ве има ју и прав ни ци у европ ско-кон-

2 Је зич ка по ја ва ко ја се у ен гле ском је зи ку на зи ва ver bo se. Пре ма:https://www.mer ri am-
web ster.com /dic ti o nary/ver bo se, да тум при сту па: април 2020.го ди не.

3 Ric hard C. Wydick, Plain En glish for Lawyers, Ca ro li na Aca de mic press, Dur ham, North 
Ca ro li na, 2006,12.

4 Gar ner, Bryan A., Le gal wri ting in plain En glish : a text with exer ci ses, The Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Ltd., Lon don 2001. Слич но ми сли и: Jo seph Kim ble, “What Plain Lan gu a ge Is 
Not”, Plain Lan gu a ge-Mic hi gan Bar Jo ur nal, De cem ber 2015, 42.
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ти нен тал ном прав ном си сте му. Та кви иза зо ви по сто је и у срп ском пра ву, и 
по ве ћа ва ју се, у по ступ ку ин те гра ци је у ЕУ и због при хва та ња европ ске 
прав не тер ми но ло ги је5. За што су ови је зич ки иза зо ви то ли ко бит ни за са мо 
пра во и ње го ву при ме ну?

За кон тре ба да бу де пре ци зан да би ње го ве по ру ке би ле схва ће не и пра-
вил но при ме ње не. Овај оп шти став ни је до во љан сам по се би. За сам про цес 
пи са ња за ко на зна чај ни ја су пи та ња: „Да ли тре ба да по сто ји раз ли ка у по гле-
ду је зич ког из ра жа ва ња прав них пра ви ла у раз ли чи тим гра на ма? Ка ко тре ба 
да се по сту пи у окви ру истог за ко на са из ра жа ва њем нај оп шти јих нор ми, а 
ка ко у по гле ду оста лих кон крет них? Да ли на си сте ма ти ку за ко на и на чин 
из ла га ња тре ба да има ути цај то, и у ко јој ме ри ши ро ке на род не ма се по зна ју 
прав на пра ви ла?“6 Сма тра се да за ко но да вац тре ба да се при др жа ва сва ко-
днев ног, жи вог, на род ног је зи ка и да од ње га не од сту па сем у оправ да ним 
си ту а ци ја ма7, при че му под на род ним је зи ком под ра зу ме ва мо јед ну од ди ја-
ле кат ски до ми нант них ва ри јан ти је зи ка, ко ја је узе та за осно ву књи жев ног 
је зи ка. На род ни је зик увек нај бо ље из ра жа ва ми сао и свест јед ног вре ме на, 
он се „увек при ла го ђа ва про ме на ма у ми шље њу, пра ти их и на ста је у про це су 
спон та ног ко лек тив ног ства ра ња“8. РадомирЛукић је сма трао, да се:

„1. Тре ба ко ри сти ти је зик ко ји је што бли жи на род ном и да се уз ње го-
ву по моћ об ја шња ва ју прав ни пој мо ви. Об ја шња ва ње прав них пој мо ва дру гим, 
срод ним или раз ли чи тим прав ним пој мо ви ма ко ји су јед на ко не ра зу мљи ви и 
не схва тљи ви адре са ти ма је кон тра про дук тив но.

2. Ми сли ко је се же ле из ре ћи пр во ин тер но што ви ше по ја сне, да би се 
исте мо гле ка сни је из ре ћи крат ким ре че ни ца ма. Ако на ма ни је ја сна не ка ми сао 
ко ју про ми шља мо, ни њен је зич ки, спољ ни об лик нам не ће би ти ја сан, чак и 
да се ко ри сти сва ко днев ни, на род ни го вор.
5 У При руч ни ку за пре во ђе ње прав них ака та Европ ске уни је, у одељ ку 2.1.3.5.2 на и ла-

зи мо на фор му ла ци ју, „Ко ми си ји тре ба по ве ри ти спро вед бе на овла шће ња“чи ме је пре ве ден 
тер мин „im ple men ting po wers sho uld be con fer red on the Com mis sion“. Сам тер мин „спро вед-
бе на“ ни је у ду ху срп ског је зи ка, иа ко је ја сна на ме ра пре во ди о ца ен гле ског де ла тек ста да се 
на ђе тер мин јед на ке ду жи не од две ре чи као и у ен гле ском ори ги на лу. „Спро вед бе ни“ је при-
дев из ве ден од гла го ла, и стрикт но гле да но, је сте иста вр ста ре чи као и „im ple men ting“ (од 
гла го ла im ple ment, исто при дев из ве ден од гла го ла). Ипак, при хва тљи ви ји би био из раз 
„овла шће ња за спро во ђе ње„ јер од го ва ра ви ше ду ху срп ског је зи ка. Из да вач При руч ни ка: 
Републикa Србијa,Вла да,Ми ни стар ство за европ ске ин те гра ци је, Бе о град, 2019, 66. До ступ-
но на: https://www.mei.gov.rs/upload/do cu ments/pre vo dje nje/pri ruc nik_pre vo dje nje_eu_19.pdf .
При ступ: мај 2020. го ди не.

6 Ми ли јан По по вић, „Бе ле шке о је зи ку и прав ној тер ми но ло ги ји са иза бра ном би блио-
гра фи јом ра до ва пи са ца на ро да Ју го сла ви је“, се па рат Збор ни ка за дру штве не на у ке Ма ти це 
Срп ске бр. 56 /1971,163.

7 М. По по вић, 162.
8 Ме ша Се ли мо вић, За и про тив Ву ка, Бе о град ски из да вач ки гра фич ки за вод Свје тлост, 

Бе о град 1990, 92-93.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020
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3. Тре ба пре ци зно од ре ди ти по на ша ње адре са та и адре са на та у за ви-
сно сти од то га на ко га се нор ме од но се. Овај зах тев је по ве зан не рас ки ди во са 
прет ход ним, тач ни је што ја сни је и пре ци зни је од ре ђе ње ми сли, са мим тим 
и за по ве сти, учи ни мо, тим пре ће је зич ки спољ ни об лик би ти ја сни ји и при мен-
љи ви ји.

4. Из вр ши про ве ра ра зу мљи во сти је зи ка, пу тем прет ход ног по ка зи ва ња 
обич ном гра ђа ни ну и про ве ри ти се пре ко нач ног ста вља ња у за ко но дав ни 
по сту пак тог пред ло га ак та, ње го ва ра зу мљи вост“9.

Иза зо ви су на ма прав ни ци ма, без об зи ра на при пад ност раз ли чи тим 
прав ним си сте ми ма, исти. Због то га је упо зна ва ње до ма ће струч не јав но сти 
са по кре том Plain(Le gal) En glish зна чај но јер нам мо же по мо ћи да уви ди мо 
(но мо тех нич ке) гре шке ко је (мо жда) чи ни мо и у на шем прав ном си сте му и 
да ти нам но ве иде је ка ко да те иза зо ве пре ва зи ђе мо.

2. КРА ТАК ИСТО РИ ЈАТ НА СТАН КА ПО КРЕ ТА  
PLAIN (LE GAL) EN GLISH

Исто ри јат ових на по ра не по чи ње 70-их го ди на 20. ве ка, ка да је за бе-
ле же на пр ва ја сно из ре че на др жав на по др шка овом по кре ту, већ мно го ра-
ни је. По сле Дру гог свет ског ра та, ис кљу чи во прав ни и не ра зу мљи ви жар гон 
је на зван Gob bledygook10 – је зик ко ји је не ра зу мљив, у ко ме има пре ви ше 
ап сурд них тех нич ких из ра за ко ји се чи не бит ни ма и тај но ви ти ма – за пра во 
бе сми слен је зик. Већ 1946. го ди не, пи сац ОрсонВелс је у свом есе ју под на-
зи вом „По ли ти ка и ен гле ски је зик“ јав но ис та као опа сност упо тре бе „ру жног 
и не пра вил ног“ ен гле ског је зи ка. Де фи ни сао је јед но став на пра ви ла упо тре-
бе је зи ка, ко ја гласе11: „Ни кад не ко ри сти те ме та фо ру, ана ло ги ју или не ку 

9 Ра до мир Лу кић, Ме то до ло ги ја пра ва, Прав ни фа кул тет, Бе о град 1987, 53.
10 Термин је „ско вао“ Ма у ри Ма ве рик 1944. го ди не, ина че члан Пред став нич ког до ма 

Кон гре са САД у пе ри о ду од 1935-1939го ди не. Овим тер ми ном је де фи ни сао све оне на ред-
бе упу ћи ва не то ком Дру гог свет ског ра та, ко је су би ле на пи са не „те шким“ за раз у ме ва ње 
сти лом, уз ко ри шће ње пу но ре чи и по себ но тех нич ких тер ми на не ја сних обич ним љу ди ма. 
„Ме мо ран ду ми мо ра ју би ти на пи са ни оно ли ко крат ко ко ли ко им то по тре ба за ја сно ћом 
до зво ља ва. По мор ски офи цир ко ји је из ве стио да је „ под мор ни ца при ме ће на, иста по то-
пље на“ је ис при чао це лу при чу, без упо тре бе су ви шних ре чи. Тај Gob bledygo ok стил из ра-
жа ва ња са мо пра ви љу де бу да ла ма. Пре ста ни те да “фи на ли зи ра те уго во ре“, „ука зу је те на 
про гра ме“ уме сто да их из вр ша ва те“. Из ја ва об ја вље на у :The Pittsburgh Press – March 31, 
1944, p.2. До ступ но на: https://news.go o gle.co m /new spa pers?nid =1144&dat =19440331&id=Lwke-
A A A A I BAJ&sjid=mU wE A A A A I BAJ&pg =6649,4291444. Да тум при сту па : мај 2020. го ди не.

11 George Or well: Po li tics and the En glish Lan gu a ge,First pu blis hed: Ho ri zon. – GB, Lon don. 
– April 1946. До ступ но на: https://www.or well.ru /li brary/es says/po li tics/en glish/e_po lit/.При-
ступ: мај 2020. го ди не.
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дру гу стил ску фи гу ру ко ју би сте ина че у усме ном го во ру ко ри сти ли; ни кад 
не ко ри сти те не ку ду жу реч ка да већ и кра ћа реч мо же до вољ но об ја сни ти 
пред мет; кад год је мо гу ће, из ба ци те ре чи ко је су су ви шне; ни кад не ко ри-
сти те па сив ка да мо же те ак тив(гла го ла); ни кад не ко ри сти те стра ну реч, 
на уч ни из раз или жар гон ску реч ако их је мо гу ће за ме ни ти ен гле ским (сва-
ко днев ним) ре чи ма.“ Ор сон Велс је сма трао да кр ше ње би ло ког од ових 
пра ви ла са му ко му ни ка ци ју чи ни вар вар ском.

На зах тев Ри зни це Ње го вог ве ли чан ства, 1948. го ди не, СирЕрнест
Говерс је на пи сао при руч ник за за по сле не у Ри зни ци, у ци љу спре ча ва ња 
ко ри шће ња до та да слу жбе ног, ком пли ко ва ног ен гле ског је зи ка12. Овај при-
руч ник је до био и свој на ста вак 1951. го ди не, у ви ду но вог при руч ни ка под 
на зи вом The ABC of Plain Words in 1951. 

У САД, по крет Plain en glish је 1963. го ди не за по чео ДејвидМелинкоф, 
про фе сор на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Лос Ан ђе ле су (UC LA School 
of Law), сво јом књи гом под на зи вом „Је зик пра ва“ (The Lan gu a ge of the Law). 
У њој се по ста вио као ис кљу чи ви про тив ник ко ри шће ња ком пли ко ва ног 
прав нич ког жар го на за пи са ње прав них ака та на ме ње них ши ро ком кру гу 
љу ди и пр вен стве но не у ким стран ка ма.13 Ме лин коф је сма трао да прав ни ци 
по сма тра ју свој ком пли ко ван је зик као део соп стве ног иден ти те та, и да сма-
тра ју да би ње го вим упро шћа ва њем јед но став но из гу би ли свој иден ти тет 
прав ни ка. Књи га про фе со ра Ме лин ко фа је по кре ну ла ши ро ку јав ну рас пра-
ву у САД о овој те ми, а пр ва по бе да је из во је ва на 1.1. 1975. го ди не, ка да је 
Град ска бан ка Гра да Њу јор ка пред ста ви ла сво ју (по тро шач ку) ме ни цу на пи-
са ну упра во plain еnglish сти лом. Тим струч ња ка из обла сти пра ва, еко но ми-
је и лин ги ви сти ке је прет ход ну вер зи ју ме ни це, ко ју су сма тра ли при лич но 
не чи тљи вом и не ра зу мљи вом, пре ра дио та ко да мо же по ста ти јед но став ни ја 
за упо тре бу 14. Две го ди не ка сни је (1977), др жа ва Њу јорк је би ла пр ва фе де-
рал на др жа вау САД ко ја је зах те ва ла да сви ку по про дај ни и уго во ри о за ку пу 
бу ду на пи са ни plain еnglish сти лом.

И пред сед ни ци САД су се ак тив но укљу чи ли у кам па њу про мо ви са ња 
plain еnglish сти ла пи са ња прав них ака та. Пред сед ник САД Ри чард Ник сон 
је зах те вао пи са ње прав них ака та „ла ич ким је зи ком“ ( for lay pe o ple). Пред-
сед ник Кар тер је 1978. го ди не из ја вио да др жав ни ак ти мо ра ју би ти пи са ни 
је зи ком ко ји ће да ва ти ве ћи и бо љи ефе кат и би ти јед но став ни за раз у ме ва-

12 Sir Er nest Go wers, Pro lo gue, from The Com ple te Plain Words, до ступ но на:http://www.
our ci vi li sa tion.com /smart bo ard/shop/go wer se/com ple te/chap1.htm. При ступ: мај 2020. го ди не.

13 По след ње из да ње ове књи ге је иза шло пост хум но 2004. го ди не, 4 го ди не на кон 
смр ти про фе со ра Ме лин ко фа.

14 На во ди о овом до га ђа ју пре ма: Carl Fel sen feld, The  Plain En glis h Mo ve ment: Pa nel 
Di scus sion, Ca na di an Bu si ness Law Jo ur nal, 6/1981-1982, 408-446.
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ње они ма на ко је се од но се 15. Ипак је про фе сор ЏозефКимбл, са Тhe Tho mas 
Co o ley Law School за по чи ња њем по себ не ко лум не у струч ном ча со пи су 
адво кат ске ко мо ре Ми чи ге на 1984. го ди не, дао пра ви под стрек у упо тре би 
јед но став ног ен гле ског је зи ка. Ко лум на по сто ји и да нас, а као ко лум ни сти се 
по ред про фе со ра Ким бла по ја вљу ју и дру ги ис так ну ти за ступ ни ци ове иде је.

Још је дан зна ча јан из вор по др шке plain еnglish сти лу пи са ња прав них 
ака та, по ред свих до са да на бро ја них, је ча со пис Cla rity16из Ау стра ли је, чији 
из да вач је исто и ме на ме ђу на род на ор га ни за ци ја, усме ре на та ко ђе на про мо-
ци ју plain еnglish сти ла, и то не са мо у пра ву. Нај ви ше су, ипак, усме ре ни на 
јед но став ност из ра жа ва ња и пи са ња прав них тек сто ва (прав них ака та, пре-
су да, чак и на уч них чла на ка). У ту свр ху ор га ни зу ју број не се ми на ре, спро-
во де кам па ње и има ју по себ но акре ди то ва не про гра ме и ау тор ски за шти ћен 
си стем пи са ња прав них ака та на овај на чин.17

По крет за при ме ну јед но став ног ен гле ског је зи ка у пра ву по след њих 
де це ни ја узи ма ма ха и ме ња сли ку о пра ву, ње го вом на стан ку и при ме ни18 
на је дан дру га чи ји на чин. До ста фа кул те та у САД је, уви дев ши ње гов зна чај, 
увр сти ло ова кве кур се ве у сво је про гра ме ре дов них сту ди ја као оба ве зне19. 
При ме тан је и тренд по нов ног пи са ња – не ких суд ских пре су да ко ри шће њем 
овог јед но став ни јег је зич ког ала та, да би се сте пен ра зу мљи во сти пра ви ла 
по ве ћао ме ђу сту ден ти ма и прав ни ци ма прак ти ча ри ма. У ту ак ци ју су се 
укљу чи ли и са ми нај ви ши др жав ни ор га ни у не ким др жа ва ма, уви дев ши да 
не мо гу аде кват но да спро во де пра ви ла ко је не раз у ме ју они ко ји ма се за-
пра во и обра ћа ју, а не рет ко их ни са ми прав ни ци не раз у ме ју.

Са дру ге стра не, мно ги ста ри ји прав ни ци, адво ка ти, су ди је, прав ни и лин-
гви стич ки струч ња ци 20 оштро се опи ру уво ђе њу овог „но ви те та“, јер га 

15 На во ди пре ма : Jo an ne Loc ke, A Hi story of Plain Lan gu a ge in the Uni ted Sta tes Go vern-
ment (2004),до ступ но на: https://www.pla in lan gu a ge.gov /abo ut/hi story/plain -lan gu a ge-in-the -
go vern ment/. При ступ: мај 2020. го ди не.

16 На сај ту : https://cla rity-in ter na ti o nal.ne t/cla rity-jo ur nal/th e-cla rity-jo ur nal/ је до ступ на 
ар хи ва свих бро је ва овог ча со пи са, по чев од пр вог бро ја об ја вље ног 1983. го ди не. Да тум 
при сту па лин ку: мај 2020. го ди не 

17 Emi lia Bo leszczuk, “Plain Lan gu a ge So lu ti ons to the Pro blems оf Le ga le se- a ca se study 
of Wills“, Com pa ra ti ve Le gi lin gu i stics5/2011, 68.

18 Mark Adler ,“The Plain Lan gu a ge Mo ve ment“, у:The Ox ford Hand bo ok of Lan gu a ge and 
Law,Eds. Law ren ce M. So lan and Pe ter M. Ti ers ma, Ox ford, 2012,34-38.

19 У Ау стра ли ји се, при ме ра ра ди, одр жа ва ју та кви кур се ви већ 20 го ди на. Не ки ау то ри 
сма тра ју да је од у век би ло прав ни ка ко ји су се за ла га ли за јед но ста ван и ја сан на чин из ра жа-
ва ња, са мо да их у вре ме ну иза нас –ни је би ло до вољ но. Mic he le Asprey, Plain Lan gu a ge for 
Lawyers, The Fe de ra tion Press March, 2010, 17.

20 Од но си се на прав ни ке, адво ка те и су ди је у САД, и остат ку ен гле ског го вор ног под-
руч ја. Иа ко их лич но не име ну ју, већ на во де као но си о це нај ви ших су диј ских функ ци ја, о 
њи ма го во ре и Б. Гар нер, и Р.Ви дик у сво јим де ли ма ко је смо спо ме ну ли у ра ду, на ви ше 
ме ста. Ипак, упу ћу је мо на сле де ће ра до ве, ко ји су из у зет но кри тич ки усме ре ни пре ма овом 
по кре ту: Ra bea Assy,„Can the Law Spe ak Di rectly to its Su bjects? The Li mi ta tion of Plain Lan-
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сма тра ју уна за ђи ва њем про фе си је. „Инерт ност, не ком пе тент ност, ста тус, 
осе ћај мо ћи ко ји до би ја ју ко ри шће њем „је зи ка“ ко ји са мо они раз у ме ју, тро-
шко ви и ри зик бр жег за вр ша ва ња спо ро ва“ су кључ ни раз ло зи за др жа ва ња 
прав не не ра зу мљи ве тер ми но ло ги је и на чи на пи са ња 21. За пра во не по сто ји 
у 21. ве ку ви ше ни је дан до вољ но ра зу ман или дру штве но при хва тљив раз лог 
да се за др жи ре ликт про шло сти ко ји оте жа ва ко му ни ка ци ју, у си ту а ци ја ма 
ка да тре ба до сти ћи прав ду, а не по ка за ти ве шти ну ба ра та ња не ра зу мљи вим 
ре чи ма.22 Прав да је, ка жу, спо ра, али на спо рост не тре ба да ути че број ре чи 
упо тре бље них у не кој пре су ди, ни ти вре ме по треб но за раз у ме ва ње дис по-
зи ти ва пре су де 23.

Не ке аме рич ке су ди је сма тра ју да је по треб но би ти пр во до бар, са ве стан 
и па жљив чи та лац да би сте мо гли би ти јед на ко та кав и пи сац. Сти ца ње ове 
ве шти не се не од ви ја по стрикт ним пра ви ли ма, јер ни ства ран жи вот ко ји 
се пре тва ра у прав не фор му ла ци је ни је увек по про пи са ним пра ви ли ма. 
По треб но је раз ви ти по се бан уну тра шњи осе ћај за про на ла же ње пра вих 
ре чи и ре че нич них кон струк ци ја ко ји ма се мо же пре ци зно и крат ко об ја сни-
ти си ту а ци ја, ми шље ње или пре су да; где јед ном про чи та но, мо же би ти ла ко 
за пам ће но, пре при ча но и пре ци зно пре не то да ље, сма тра су ди ја ЏонРо-
бертс24.СамишљењемсудијеРобертсаупотпуностисеслажемо.

Поредовог,назваћемогаунутрашњегелементаписањаправних
аката,којипочиванаодговорунапитањека ко тре ба пи са ти прав не ак те, 
по сто ји и спољ ни еле мент пи са ња прав них ака та. Осно ву овог спољ ног еле-

gu a ge“, Jo u r nal of Law and So ci ety (2011) Vo lu me 38 pp 376-404; Jack Sta rk,„Plain Lan gu a ge,“ 
до ступ но на: https://www.ncsl.org/le gi sla tors-staff/le gi sla ti ve-staff/re se arch-edi to rial-le gal-an d-
com mit tee-staff/ju ne-2012-plain-lan gu a ge.aspx; Crump, D,“Aga inst Plain En glish: The Ca se for 
a Fun cti o nal Ap pro ach to Le gal Do cu ment Pre pa ra tion“,33 Rut gers L.J. 713 (2001-2002)и мно ги 
дру ги. Ро бин Пен ман, на при мер, је чак осам го ди на спро во ди ла са сво јим ти мом ис тра жи-
ва ња о ефи ка сно сти ака та ко ји су пи са ни „ре дов ним“, прав ним ком пли ко ва ним је зи ком и 
plain еnglish сти лом са дру ге стра не. Узев ши као при ме ре при руч ни ка за ста но дав це, тим 
ис тра жи ва ча са Ин сти ту та за ис тра жи ва ње ко му ни ка ци је у Ау стра ли ји је за кљу чио да је 
при руч ник пи сан „ре дов ним“ уо би ча је ним прав ним реч ни ком по мо гао про цен ту ал но ве ћем 
бро ју ста но да ва ца и за ку па ца ста но ва, не го онај при руч ник пи сан јед но став ни јим је зи ком. 
Robyn Pen man, „Plain en glish,Wrong so lu tion to an im por tant pro blem”, Au stra lian Jo ur nal of 
Com mu ni ca tion, vol. 19, 3/1992, 1-18.

21 Та кав је зик се на зи ва le ga le se, из вор: https://www.mer ri am-web ster.com /dic ti o nary/
le ga le se. Да тум при сту па : април 2020. го ди не.

22 Ca rol M. Bast,“Lawyers sho uld use plain lan gu a ge“, Flo ri da Bar Jo ur nal 10/95, 12.
23 Мо же мо ов де до да ти и вре ме по треб но за раз у ме ва ње обра зло же ња не ке пре су де. 

Док је за пре су де у европ ско кон ти нен тал ном прав ном си сте му ка рак те ри стич но ви ше на-
во ђе ње чи ње ни ца и до ка за ко је суд сма тра до ка за ни ма, не по бит ни ма и са мим тим ва лид-
ни ма за од лу чи ва ње и до но ше ње од лу ке ка ква је и до не та, у обра зло же њи ма пре су да из 
ан гло а ме рич ког прав ног си сте ма че сто мо же мо на ћи из но ше ње од ре ђе них прав них ста во ва 
и ми шље ња по сту па ју ћих су ди ја.

24 „In ter vi ew with Chi ef Ju sti ce John G. Ro berts Jr.“, Scri bes J Leg Wri ting 13/2010, 39-40.
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мен та чи не уве ре ња, ста во ви, ми шље ња прав ни ка о то ме за што не што 
тре ба ра ди ти на од ре ђе ни на чин у овом про це су. На ве де на уве ре ња, ста во-
ви и ми шље ња про ис ти чу из те о риј ског по зна ва ња пра ва и исто вре ме но из 
прак тич не при ме не пра ва и лич них, сте че них ис ку ста ва тих прав ни ка. Нека 
од тих уве ре ња су се пре но си ла на но ве ге не ра ци је прав ни ка, без по себ ног 
обра зло же ња за што је са др жи на тог уве ре ња баш та ква. Ве за на не рет ко и 
за исто риј ски кон текст на стан ка тог уве ре ња, не ка су мо жда оп ста ла из раз-
ло га по што ва ња пре ма оним сјај ним умо ви ма ко ји су их фор ми ра ли, иа ко 
су се окол но сти у ко ји ма се са да по сту па зна чај но про ме ни ле.Та ква уве ре ња 
су по ста ли „ми то ви“, ко је је по жељ но раз мо три ти са ста но ви шта са вре ме ног 
пра ва, дру штва и дру гих зна чај них чи ни ла ца и уви де ти ко ли ко су, за пра во, 
исти ни ти.

3. МИ ТО ВИ И ЗА БЛУ ДЕ О ЗНА ЧА ЈУ ПРАВ НОГ  
КОМ ПЛИ КО ВА НОГ ЈЕ ЗИ КА

Су ди ја ЏералдЛебовиц25 је де фи ни сао „10 ми то ва“ ко је пра те рас пра-
ву о то ме да ли је бо љи оби чан ен гле ски је зик или прав ни ен гле ски је зик 
(ко ји је је зич ки и струк ту рал но ком пли ко ва ни ји). Не ки од тих ми то ва, од-
но сно пред ра су да, су са др жин ски бли ски истим пред ра су да ма ко је ва же и 
у на шем пра ву и по себ но на шој но мо тех ни ци. Пра во ко је на ста је као ре зул-
тат пред ра су да у по гле ду сво је са др жи не, али и у по гле ду свог на чи на ства-
ра ња, јед но став но ни је до бро пра во, ни за јед ну стра ну у том про це су. У 
да љем тек сту на во ди мо све ми то ве ко је је пре по знао су ди ја Ле бо виц, же ле-
ћи да и чи та о ци на шег ра да пре по зна ју бар не ке од њих у сво јој прав ној 
прак си и окру же њу.

Је дан од пр вих ми то ва ко ји су ди ја Ле бо виц на во ди је да „стил пи са ња 
ни је та ко ва жан у прав ном пи са њу“. Прак са, на во ди он, ипак твр ди су прот но. 
Ни је мо гу ће би ти до бар прав ник без ја сног на чи на из ра жа ва ња соп стве них 
ми сли, по себ но пи са ним пу тем.26 Ка да усме но са оп шта ва те сво је ми шље ње 
и при ме ти те да не ко ме ни је ја сно, мо же те га од мах до дат но об ја сни ти, ко-
ри сте ћи и дру га сред ства ко му ни ка ци је, кон клу дент не рад ње, то на ли тет 
свог гла са, лич ну фа ци јал ну екс пре си ју.На пи са но је, већ те же об ја сни ти јер 

25 Су ди ја Џе ралд Ле бо виц је и про фе сор на Форд хам Прав ном фа кул те ту у САД од 
2011. Де таљ на би о гра фи ја, као и по пис ра до ва и лин ко ви ка њи ма су до ступ ни на сле де ћој 
стра ни ци:https://www.ford ham.edu/in fo/24260/le gal_wri ting_fa culty/5865/ho n_ge rald_le bo vits. 
Да тум при сту па: мај 2020. го ди не.

26 Hon. Ge rald Le bo vits, “Le gal, Wri ting Myths“, Plain Lan gu a ge Mic hi gan Bar Jo ur nal, 
Fe bru ary 2011, 50.
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та квом тек сту не до ста ју ти зву ко ви, бо је и дру ги зна ци ко ји га усме но по ја-
шња ва ју.

Мит бр. 2 гла си: „Кре а тив ност је кључ на за до бро прав но пи са ње“. У 
ствар но сти, сем ка да су у пи та њу тзв. те шки слу ча је ви 27 пра во не це ни кре-
а тив ност, је ди но це ни и на гра ђу је ло ги ку и ис ку ство. Оли вер Вен дел Холм с28 
је јед ном ре као да пра во ни је по сао ко јим се мо гу ба ви ти пе сни ци или умет-
ни ци. То је про фе си ја ство ре на за оне ко ји пу но раз ми шља ју 29.Они су спо соб-
ни да се одво је од соп стве них емо ци ја и ра ци о нал но из не су не ко ми шље ње, 
те же ћи то ме да га из ра зе до вољ но ја сно и пре ци зно да би би ло ра зу мљи во 
дру ги ма.

Мит бр.3 гла си: да „До бри прав ни пи сци пи шу за се бе и да им пре си о-
ни ра ју дру ге“30. На рав но, то је гре шка. Прав ни пи сац пи ше за сво је чи та о це, 
сма тра су ди ја Ле бо виц. Он тран сфор ми ше сво је иде је у ре чи и пред ста вља 
их су ди ји и до не кле су прот ној стра ни. Да кле, пра ва и је ди на пу бли ка сва ког 
адво ка та је сте су ди ја, не то ли ко ње гов ко ле га са дру ге стра не, или у слу ча-
ју пи са ња за ко на, пу бли ка су адре са ти, са ми гра ђа ни ко ји не мо ра ју уоп ште 
би ти прав но „пот ко ва ни“, не го им је по треб но да раз у ме ју од мах шта се од 
њих тра жи и да та ко из бег ну ка жња ва ње. Ако за ко но пи сац на пи ше дуг и 
не ра зу мљив и пре ви ше стру чан текст, про се чан адре сат ће од мах ну ти ру-
ком, ре ћи да ни шта не раз у ме, а чим не раз у ме то он да си гур но не ва ља, и 
не ће ни по што ва ти но ва пра ви ла.

Су ди ји Ле бо ви цу је по себ но ин те ре сан тан мит бр.4:“Пи са ти ду га чак 
под не сак је да ле ко те же не го пи са ти кра ћи (због ду жи не)“. Исти на је, на-
во ди он, упра во су прот на: На пи са ти не што крат ко и са же то, што је су шти-
на и не оста вља про сто ра би ло ка квој не до у ми ци је за пра во те же. Тре ба 
по ра сти до јед но став но сти. 

Сле де ћа пред ра су да је да све што сте са зна ли о не ком слу ча ју, све 
окол но сти и чи ње ни це сме сти те у исти текст под не ска31. Ово је јед на од 
нај ве ћих за блу да, јер ствар ност из суд ни ца го во ри да тре ба оста ви ти не што 
и за сам ток усме ног по ступ ка, као до дат ни ар гу мент у ко рист ва ше стран ке.

Пoгрешно је да ље сма тра ти да се акт мо ра на пи са ти што пре (чак и 
ка да по сто ји при ме ре ни, до вољ но дуг рок за пи са ње) и на рав но, та ко на пи-

27 Hon. Ge rald Le bo vits, 51.
28 Је дан од нај по зна ти јих су ди ја Вр хов ног су да у САД (1902-1932. на тој по зи ци ји), 

пен зи о ни сан у сво јој 90. го ди ни. Ис кљу чив прав ни по зи ти ви ста,по знат по свом де лу The 
Path of the Law, об ја вље ном у Har ward Law Re vi ew 10/1897,и сво јим брит ким, са же тим опа-
ска ма ко је су се од но си ле ка ко на ње го ве ко ле ге и др жав ни ке ко је је у то ком свог ра да су-
сре тао, та ко и на окол но сти слу ча је ва ко ји ма се ба вио.

29 “Тhe law is not the pla ce for the ar tist or the po et. The law is the cal ling of thin kers.”Ци-
тат пре ма тек сту: Hon. Ge rald Le bo vits ,“Le gal,Wri ting Myths“, 52.

30 Hon. Ge rald Le bo vits, 52.
31 Ibid.
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са но што пре по сла ти.32 Прак са го во ри су прот но, да је по жељ но кре ну ти 
што пре у про цес ра да да би има ли до вољ но вре ме на за ко рек ци је. Јед ном 
на пи са но увек мо же би ти ко ри го ва но на бо ље. Са про те ком вре ме на до ла зе 
но ве иде је и мо гућ но сти за бо ље и кра ће де фи ни са ње или опи си ва ње не че га. 
У ве зи с тим је и пред ра су да да до брим прав ни ци ма ни су по треб не ко рек-
ци је већ на пи са ног, јер ка да прав ник не што на пи ше то већ је сте „за кон“33. 
За пра во,до бар прав ник је онај ко ји је у ста њу сам се бе да ис пра ви и ко ри-
гу је и ти ме пру жи при мер и оста ли ма да сва ки акт мо же би ти на пи сан бо ље, 
са же ти је и ја сни је од пр ве вер зи је. Пр ву вер зи ју би ло ког тек ста (па и на уч-
ног члан ка) нај те же је на пи са ти. Ко рек ци је су мно го лак ше и увек упра вље не 
на бо љи ква ли тет тек ста.

Вре ме ко је про тек не из ме ђу пи са ња пр ве вер зи је под не ска и оне ко ју 
ће те по сла ти су ду, или за ко но дав ног ор га ну или адре са ту, кључ но ће ути-
ца ти на ква ли тет ва шег ак та, упра во због прет ход но на ве де них разлогa. 
Про тек вре ме на да је мо гућ ност емо тив ног одва ја ња од на пи са ног и тре ба га 
ко ри сти што ефи ка сни је.

Не ке од на ве де них пред ра су да су ре зул тат ра ни је увре же ног схва та ња 
да кван ти тет не че га исто вре ме но од ре ђу је ње гов ква ли тет. Са вре ме ни свет 
до ка зу је упра во су прот но-да  ма ње по ста је више34, и кван ти тет је пре по ка-
за тељ по вр шно сти и не зна ња ко је се ма ски ра ло го ро ич ним из ра жа ва њем. За 
јед но став ност је по треб но мно го ве ће уме ће и раз ви је но ана ли тич ко раз ми-
шља ње, од пу ког фак ти ци стич ког пам ће ња по да та ка. Упра во за то и фор-
мал не обра зов не уста но ве на ен гле ском го вор ном под руч ју све че шће ин си-
сти ра ју на раз во ју ове ве шти не (ко ри шће ња и уса вр ша ва ња јед но став ног 
прав ног је зи ка).

4. ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА ПИ СА ЊЕ ПРАВ НИХ АКА ТА УПО ТРЕ БОМ  
PLAIN EN GLISH И ЊИ ХО ВА ПРИ МЕН ЉИ ВОСТ  

У СРП СКОМ ПРА ВУ

Не ко ли ко де це ни ја се по ку ша ва да се (ен гле ски) прав ни је зик, и са мим 
тим прав ни ак ти по јед но ста ве и по ста ну ра зу мљи ви ји чи та о ци ма, адре са-
ти ма, али и прав ни ци ма те о ре ти ча ри ма и прак ти ча ри ма. Про фе сор Ри чард 
Ви дик је де фи ни сао основ на пра ви ла упо тре бе plain En glish на чи на пи са ња 

32 Ibid.
33 Ibid.
34 Less is mo re, из ре ка ко ја се при пи су је пе сни ку из 19. ве ка Ро бер ту Бра у нин гу а ка-

сни је и ар хи тек ти Лу дви гу Ми е су фон Ро хеу, ко ји је уста но вио ар хи тек тон ски ми ни ма ли зам. 
Су шти на је иста: на пра ви ти не што ма ње а до вољ но ле по, или у је зи ку: ре ћи ма ло а до вољ но 
ра зу мљи во.
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прав них ака та35. На гла ша ва мо да се ова пра ви ла од но се на упо тре бу ен гле-
ског прав ног је зи ка. Њи хо во раз у ме ва ње је пра ће но при ме ри ма из ен гле ског 
је зи ка. Не ка од тих пра ви ла већ по сто је у на шем пра ву, а не ка би смо мо гли 
и уве сти због што бо ље ко му ни ка ци је из ме ђу адре са та и адре са на та.

1.Тре ба из бе га ва ти су ви шне ре чи. Ен гле ски је зик по зна је две вр сте ре-
чи, глав не ре чи и ре чи ко је иду уз глав не ре чи као што су од ре ђе ни или 
нео д ре ђе ни члан, ве зни ци и слич но(glue words36). Глав не ре чи но се зна че ње, 
док по моћ не ре чи чи не це лу ре че нич ну кон струк ци ју ис прав ном по ве зу ју ћи 
ре чи ме ђу соб но. Без њих, ре че ни ца би би ла бе сми сле на и гра ма тич ки не ис-
прав на. Њи хо ва упо тре ба је, да кле, ну жна и нео п ход на. Ако је њи хо ва про-
пор ци ја у од но су на глав не ре чи ве ли ка, он да има мо ло ше кон стру и са ну 
ре че ни цу. За пра во, све је јед на ве ли ка слагалица37, сма тра про фе сор Ви дик, 
где тре ба пра вил но укло пи ти сва ки део. Та ко ђе тре ба из бе га ва ти и од ре-
ђе не вр сте иди о ма (word wa sting idi o ma38), па уме сто the fact that she had died 
-чи ње ни ца да је она умр ла,јед но став ни је је ре ћи:ње на смрт- her de ath39.

Да ље, тре ба се фо ку си ра ти на уче сни ка или уче сни ке, рад њу и на обје-
кат на ко га се од но си та рад ња- да кле, упи та ти се бе „ко ко ме шта тач но 
ра ди у овој ре че ни ци“, и по но во на пи са ти ре че ни цу из прав ног ак та усред-
сре див ши се са мо на ова три основ на еле мен та. Ре че ни ца It is pos si ble for the 
co urt to mo dify the jud ge ment (мо гу ће је да суд из ме ни пре су ду) се мо же на пи-
са ти та ко да the co urt can mo dify the jud ge ment (суд мо же из ме ни ти пре су ду40).

Упо тре ба си но ним них ре чи или це лих из ра за и син таг ми у ис тој ре че-
ни ци, је дан за дру гим, оте жа ва раз у ме ва ње, про ду жа ва чи та ње, а не зна чи 
ни шта. Упо тре ба фра за true and cor rect (тач но и ис прав но) и pe a ce and qu i et 
(мир и ти ши на) упра во је та ква 41. 

35 На по ме на: основ на пра ви ла упо тре бе plain englishначина пи са ња прав них ака та, 
као и ко мен та ре и об ја шње ња, на во ди мо пре ма по след њем из да њу уџ бе ни ка про фе со ра 
Ви ди ка: Ric hard C. Wydick, Plain En glish for Lawyers, Ca ro li na Aca de mic press, Dur ham, North 
Ca ro li na, 2006.

36 Број glue words у јед ној ре че ни ци је у ен гле ском је зи ку ве ћи не го што је у срп ском 
је зи ку, због че сте упо тре бе нео д ре ђе ног чла на а, од ре ђе ног чла на the, и ре чи ко јом се озна-
ча ва пар ти тив ни ге ни тив -of . R.C. Wydick, 24.Та кву си ту а ци ју не ма мо у срп ском је зи ку и 
срп ској но мо тех ни ци. 

37 At that po int of ti me (у то вре ме)- then (та да), by re a son why(због тог раз ло га) – be ca u se 
of (за то, за то што), in con nec tion with(у ве зи са тим)-with (са), in fa vor of (у ко рист не ко га) – for 
(због не ког, због, за).

38 R.C. Wydick, 33.
39 Ibid.
40 R.C. Wydick, 34.
41 Про фе сор Ви дик оправ да ва ова кву упо тре бу си но ни ма исто риј ским раз ло зи ма. 

Прав ни ци су ра ни је у Ен гле ској мо ра ли да бу ду то ли ко ја сни и ко ле га ма прав ни ци ма али 
и обич ном на ро ду ко ји је ко ри стио на род ни ста ро ен гле ски. Ова кви „ је зич ки двој ни ци“ су 
по те кли упра во из те на ме ре и има ју ал тер на тив на зна че ња упра во у прав ном ен гле ском и 
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2. Ко ри сти ти основ не из вор не ре чи, не но ми на ли за ци је42. Пра во је део 
ре ал ног све та у ко ме жи ви мо и по тре ба за ап стракт ним име ни ца ма тре ба 
да бу де ма ња у прав ним тек сто ви ма. Жи вот је при лич но јед но ста ван – ко ла 
се су да ра ју (на су прот уче шћу у су да ру или чи ње њу су да ра), ту жи о ци ту же 
(иа ко је уста љен тер мин под но си ти ту жбу, или уту жи ти), су ди је од лу чу ју 
(уме сто што го во ри мо да до но се од лу ку, спро во де по сту пак од лу чи ва ња 43) 
и слич но или пре су ђу ју и слич но. Упра во су ови гла го ли основ не ре чи ко је 
тре ба што че шће ко ри сти ти, а не њи хо ве по и ме ни че не об ли ке. 

3. Ко ри сти ти гла го ле у ак ти ву, не у па си ву44. У пр вом слу ча ју су бјект 
за и ста ра ди не што што до во ди до не ке по сле ди це. Са дру ге стра не, ре че ни-
ца у па си ву је и ду жа и мо же би ти не ја сна и ви ше сми сле на. Ако ка же мо да 
је лоп та уда ре на, не ја сно је ко ју је уда рио, да ли је за и ста уда ре на, ка да је 
уда ре на, ка ко је уда ре на, шта се де си ло по сле удар ца, где је лоп та оти шла, 
да ли је не ко га по вре ди ла и слич но. С тим у ве зи је по се бан са вет, да се при-
ли ком пи са ња за ко на ко ри сти пре зент као гла гол ско вре ме, и да се сва ка реч 
ко ри сти у свом об ли ку јед ни не45, ако ни је из ри чи то по треб но спо ме ну ти је 
у мно жи ни 46. 

4. Пра ви ти крат ке ре че ни це.47 Не ки ау то ри са ан гло сак сон ског прав ног 
под руч ја кри ти ку ју ко ле ге због ду жи не ре че ни ца ко је има ју у сво јим ак ти ма. 
Као да же ле да у јед ној је ди ној ре че ни ци оно ме ко их слу ша или чи та да ју 
све ре ле вант не ин фор ма ци је од јед ном, па не ка чи та лац од лу чи шта ће са 
њи ма и ка ко ће их схва ти ти. Пре по ру ка про фе со ра Ви ди ка је да ре че ни ца 
има 25 ре чи (на ен гле ском је зи ку, ра чу на ју ћи и од ре ђе не и нео д ре ђе не чла-

ста ро ен гле ском. Те шко се прав ни ци од ри чу ова квих фра за- ра ни је су до бро про ла зи ле и 
до но си ле до бре суд ске ис хо де па за што би ме ња ли оно што је успе шан ре цепт? R.C. Wydick, 
44.У срп ском прав ном је зи ку не ма мо та квих је зич ких ду бле та.

42 О ово ме го во ри и: Jo seph Kim ble, „Hun ting Down No u ners”. Plain Lan gu a ge  Mic hi gan 
Bar Jo ur nal, Fe bru ary 2007, 44.

43 При ме ри на ве де ни и код R.C. Wydick, 46.
44 R.C. Wydick, 51. Ово пра ви ло на ла зи мо у Је дин стве ним ме то до ло шким пра ви ли ма 

за из ра ду про пи са (“Сл.гла сник РС”, бр. 21/2010) у чл.41. :“Гла го ли се у про пи су упо тре бља-
ва ју, по пра ви лу, у са да шњем вре ме ну и у ак тив ном об ли ку.“Из у зет но, мо же се ко ри сти ти 
про шло вре ме, ка да у окви ру пре чи шће ног тек ста за ко на тре ба ис ка за ти ро ко ве за уса гла-
ша ва ње под за кон ских ака та са про пи сом (чл. 56. Је дин стве них ме то до ло шких пра ви ла за 
из ра ду про пи са).

45 У ен гле ском је то пра ће но и по себ ном вр стом скра ћи ва ња- сло во а мо же исто вре-
ме но озна ча ва ти и број, ко ли чи ну од јед ног или мо же озна ча ва ти нео д ре ђе ни члан, у сми слу 
не ки, би ло ко ји, је дан од тих та мо нео д ре ђе них у мно штву.Ти ме се у ен гле ском је зи ку ре-
че нич на кон струк ци ја сма њу је фор мал но за још јед ну реч, чи та ње исте нор ме се опет фор-
мал но вре мен ски скра ћу је а са др жи на и зна че ње оста ју исти.

46 Прин цип ко јег се при др жа ва и до ма ћа но мо тех нич ка прак са.Код нас, иста фор му-
ла ци ја у Је дин стве ним ме то до ло шким пра ви ли ма за из ра ду про пи са у чл.42 : “ Из ра зи се у 
про пи су упо тре бља ва ју у јед ни ни,осим ако при ро да ства ри не зах те ва дру га чи је.“

47 R.C. Wydick, 60.
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но ве, ве зни ке и реч це), јер је то мак си мум ко ји се мо же чи та ти и раз у ме ти 
без по но вље ног чи та ња 48. 

5. Тре ба би ра ти ре чи са нај ве ћом па жњом, та ко да њи хо ва ком би на ци-
ја бу де нај бо ља мо гу ћа и исто вре ме но нај ја сни ја49. Са по себ ном па жњом 
тре ба опи са ти из у зе так или из у зет ке од пр во бит ног пра ви ла, или усло ве за 
оства ри ва ње не ког пра ва или оба ве зе.50. Ену ме ра ци ја усло ва као и из у зе та-
ка, њи хо во фи зич ко раз два ја ње у по себ ним ре до ви ма пи са ња мо гу ви зу ел но 
и те мат ски по мо ћи у то ме51.

6. Из бе га ва ти shot gun ning-на во ђе ње ви ше уза стоп них из ра за ко ји су 
си но ним ни по свом це лом оби му или де лом оби ма свог зна че ња. На во ђе њем 
свих си но ни ма се про ши ру је обим зна че ња не ког пој ма.52 До ово га до ла зи 
углав ном због стра ха за ко но дав ца да ће се су ди ја, ко ји по сту па у не ком слу-
ча ју, ве о ма уско за др жа ти на не кој рад њи ко ја озна ча ва пре кр шај, и да ће 
од лу чи ти да та рад ња ни је из ри чи то пред ви ђе на као пре кр шај, ни ти мо же 
би ти под ве де на под би ло ко ји дру ги из раз спо ме нут у ак ту као пре кр шај.
На ве де но се мо же пред у пре ди ти на во ђе њем свих тих си но ним них из ра за 
са мо на јед ном ме сту у окви ру ак та, на по чет ку нпр. за ко на у окви ру на во-
ђе ња зна че ња по себ них тер ми на ко ји се ко ри сте у том за ко ну.

7. Из бе га ва ти ви ше стру ке не га ци је у ре че ни ца ма53, би ло да су ди рект но 
ис ка за не или кроз дру гу реч ко ја има не га тив но зна че ње. Не га ци ја по ни шта-
ва сва ку сле де ћу реч, па би смо ушли у круг ра чу на ња да ли ће на кра ју опет 
би ти не га ци ја или не. За што ре ћи „ни је за бра ње но“, ка да је јед но став ни је 
ре ћи „до зво ље но је“ или „мо гу ће је“?

48 Нег де то не ће би ти мо гу ће, због на бра ја ња не ких еле ме на та или вр ста чи ње ња, на 
при мер. Та да је пот пу но оправ да но да у ни зу сто ји и ви ше од пре по ру че них 25 ре чи. R.C. 
Wydick, 64. У до ма ћој те о ри ји и прак си не по сто ји сли чан нор ма тив. Ипак, по сто ји те жња 
ка са оп шта ва њу те ме у кра ћим ре че ни ца ма, сем ка да је због на бра ја ња об ли ка не ке рад ње, 
или еле ме на та не ког по сла, по треб но да се ре че ни ца-про ду жи.

49 У но мо тех нич кој прак си ау то ра, би ло је зах те ва др жав них ор га на да се не упо тре би 
не ка реч ко ја има не га тив ну ко но та ци ју, већ не ка дру га, си но ним на реч или це ла син таг ма. 
Та ко је при ли ком ства ра ња ака та ко ји се од но се на на си ље пре ма же на ма, из бе га ва на кон-
струк ци ја „бор ба про тив“, и ко ри шће на „пре вен ци ја“, „спре ча ва ње“- иа ко су у ак ти ма по ред 
рад њи пре вен ци је би ли опи са ни и пре кр ша ји и ка зне за на ве де не пре кр ша је. Сма тра ло се 
да „бор ба про тив“ има не га тив ну ко но та ци ју,

50 Та ко ђе тре ба из бе га ва ти и ne sted mo di fi ers – об ја шње ња не ког пој ма ко ја су сме ште-
на уну тар дру гог об ја шње ња. Сва ко об ја шње ње ко је ни је пот пу но, отва ра јед ну но ву пе тљу 
раз ми шља ња у на шем мо згу. Пре ви ше отво ре них „пе тљи“, од но сно при ча, успо ра ва или 
по не кад и бло ки ра про цес раз ми шља ња и у крај њој ли ни ји до во ди до не ра зу ме ва ња, збу-
ње но сти и не пра вил ног по сту па ња. R.C. Wydick, 69.

51 У Је дин стве ним ме то до ло шким пра ви ли ма за из ра ду про пи са су ово ме по све ће ни 
чла но ви 19-30.

52 Про фе сор Ви дик на во ди као при мер тер ми не: tor tu red (под врг нут тор ту ри), tor men ted 
(му чен), bullyed (мал тре ти ран). R.C. Wydick,80.

53 R.C. Wydick, 85.
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8. Не ко ри сти ти сек си стич ки реч ник и реч ник дис кри ми на ци је, би ло 
упо тре бом од ре ђе них ре чи са мо у јед ном ро ду или чи та вих ре че ни ца да 
би се из ра зи ло не ко ми шље ње ко је мо же би ти дис кри ми на тив но, по ни жа-
ва ју ће и дру го54. Упо тре ба јед ног гра ма тич ког ро да се не сма тра дис кри ми-
на тив но м55.

9. Ин тер пунк ци ја је ве о ма важна56.У до ба пр вих прав них ака та, где 
про фе сор Ви дик ми сли на ста ре Гр ке и Ри мља не, за ре зи ма је озна ча ва но 
ме сто за драм ску па у зу у го во ру и да ли се текст да ље чи та гла сно или ти ше. 
У ен гле ском је зи ку ка пи та ли за ци ја сло ва 57 у 17. ве ку је по ста ла ва жна, јер 
се име ни це че сто у на сло ви ма пи шу ве ли ким сло вом. У срп ском прав ном 
је зи ку, за рез, од но сно за пе та, има зна чај ну уло гу и тре ба би ти оба зрив са 
ко ри шће њем исте.58

БрајанГарнер59сматрадасесвипринципиупотребеједноставног
правногјезикамогугруписатиутригрупепринципа:

–обликовањенашихмисли
–претварањемислиуреченице
–изборправихречи
Уоквирупрвегрупепринципа–обликовањанашихмисли,овај

ауторговориоследећимпринципима:

54 Ен гле ски је зик има исто тер ми не за озна ча ва ње му шког или жен ског ро да, с тим да 
у срп ским про пи си ма има мо од ред ни цу у по след ње вре ме, упра во из раз ло га сма ње ња оп-
те ре ће ња тек ста за ко на, да све што је на ве де но у гра ма тич ком му шком ро ду исто вре ме но 
озна ча ва при род ни му шки и жен ски род, и да се упо тре бом гра ма тич ког ро да ни на ко ји 
на чин не по ни жа ва жен ски род. Је дин стве на ме то до ло шка пра ви ла за из ра ду про пи са то 
пред ви ђа ју у чл.43, а на ла зи мо ову од ред бу и у мно гим дру гим про пи си ма: За кон о ду ал ном 
обра зо ва њу (“Сл. гла сник РС”, бр. 101/2017 и 6/2020) у чл.3. го во ри о упо тре би му шког гра-
ма тич ког ро да, као и За кон о осно ва ма си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња(“Сл. гла сник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. за кон, 10/2019, 27/2018 – др. за кон и 6/2020) у чл.1.став 6. 

55 У ен гле ском је зи ку, озна ка при род ног ро да се озна ча ва са he/she, јер гла гол ски об-
ли ци у тре ћем ли цу јед ни не су иден тич ни и у пре зен ту се за вр ша ва ју на –s. У срп ском је-
зи ку, тре ће ли це јед ни не би има ло раз ли ку на став ка гла го ла на ин фин тив ној осно ви са мо 
у про шлом вре ме ну и гла си ло би: ра дио/ра ди ла/ ра ди ло, или ра дио/ла .Због скра ћи ва ња 
тек сто ва, при ме њу је се у пи са њу прав них ака та, по себ но оп штих, гра ма тич ки му шки род, 
на на чин ка ко је опи са но у фн. 55 на шег ра да.

56 Richard C.Wydick, 80.
57 Ка пи та ли за ци јом се ов де сма тра упо тре ба ве ли ког сло ва, иа ко ни је у пи та њу реч на 

по чет ку ре че ни це.
58 У чл. 25. став 3 Је дин стве них ме то до ло шких пра ви ла за из ра ду про пи са сто ји да: 

„Од ред бе чла на и ста ва увек се за вр ша ва ју ин те р пунк циј ским зна ком „тач ка”, а од ред бе 
тач ке, под тач ке и али не је ин тер пунк циј ским зна ком „тач ка и за пе та”ил и „за пе та”, а на 
кра ју тек ста увек се ста вља тач ка“.

59 Gar ner, Bryan A. Le gal wri ting in plain En glish: a text with exer ci ses, The Uni ver sity of 
Chi ca go Press, Ltd., Lon don 2001.
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1.Акоиматенештодакажете,добропрвопромислитештајето
тачноштожелитедакажете60.Штојевамајаснијапорукакојужелите
другимадапренесете,тоћеињеноуобличавањеречимабитилакше.

2.Свакописањеправногактаподелитеуфазе61.Структурисање
вашегпосланаовајначинћевамвећдатиодређениоквирукометреба
дасекрећетеидатиупутствокојимделомовогзадаткатребаукоммо-
ментудасебавите.БетиСјуФлауерс (Betty Sue Flo wers)62 је ове фа зе ра да 
на зва ла на сле де ћи ин спи ра ти ван на чин:

(1) Mad man, лу дак, кре а тив ни дух ко ји ге не ри ше иде је;
(2) Ar chi tect, ар хи тек та, пла нер ко ји се тру ди да це ла струк ту ра бу ду ћег 

ра да од но сно ак та де лу је без бед но и ра зу мљи во;
(3) Car pen ter, др во се ча од но сно гра ди тељ ко ји по чи ње рад на те ре ну, 

по рав на ва те рен, пра ви пр ве ар хи тек тон ске пра ве угло ве и спра то ве;
(4) Jud ge, су ди ја, ко ји про ве ра ва да ли је не што про пу ште но или не што 

од ура ђе ног мо же да кре не по гре шним пу тем или да се по ква ри.
Сва ка од ових уло га пред ста вља по себ ну ин те лек ту ал ну функ ци ју ко-

ју пи сац не ког ак та тре ба да има раз ви је ну да би по сао био ура ђен ефи ка сно 
и ефек тив но. При ме ње но на вре мен ски пе ри од од сат вре ме на пи са ња ак та, 
у пр вој уло зи про во ди те 10 ми ну та као Mad man, 5 ми ну та као ар хи тек та, 25 
ми ну та као гра ди тељ и 10 ми ну та као су ди ја, на рав но са крат ким па у за ма 
из ме ђу, се одво ји ли од прет ход не ин те лек ту ал не ак тив но сти 63. По сма тра ње 
јед ног ак та са раз ли чи тих гле ди шта, мо же са мо до при не ти ње го вом ква ли те ту.

3. Ма те ри јал ко ји ће те ко ри сти ти при ли ком пи са ња по ре ђај те хро но-
ло шким ре до сле дом и гру пи ши те оне ма те ри ја ле ко ји су ме ђу соб но ви ше 
по ве за ни не го са дру гим ма те ри ја ли ма и чи ње ни ца ма64. Та ко ће те ис при ча ти 
при чу аде кват ним ре до сле дом, од нај оп шти јег ка по себ ном и спе ци фич ном 
и чи та о ца ва шег ак та аде кват но при пре ми ти на са му са др жи ну.

4. Ко ри сти те на сло ве, под на сло ве и дру ге вр сте ену ме ра ци ја да би сте 
пра вил но озна чи ли шта ко јим ре до сле дом иде и ко ји под на слов ком на сло ву, 
од но сно обла сти при па да65. На ве де но је из у зет но зна чај но због ци ти ра ња 
од ре да ба за ко на и дру гих прав них ака та, на ко је се по зи ва пи сац дру гог 
прав ног ак та, а по себ но у окви ру пре су да.

60 В.А. Gar ner, 22.
61 В.А. Gar ner, 25.
62 Betty S. Flo wers, „Mad man, Ar chi tect, Car pen ter, Jud ge: Ro les and the Wri ting Pro cess“, 

Pro ce e dings of the Con fe ren ce of Col le ge Te ac hers of En glish 7–10 (1979), 44.
63 На ве де но под се ћа на тзв. Ди зни је ву стра те ги ју кре а тив но сти, ко ју је осми слио Волт 

Ди зни, до ступ но на: https://on li ne.vi sual-pa ra digm.co m/know led ge/di sney-cre a ti ve-stra tegy/
what-is-di sney-cre a ti ve-stra tegy/. Да тум при сту па : ја ну ар 2020. го ди не.

64 В.А. Gar ner, 30.
65 В.А. Gar ner,32.
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Пра ви ла за пре тва ра ње ми сли у ре че ни це су пре ма Гар не ру сле де ћа:
5. Из бе га вај те су ви шне ре чи66, по себ но ако су си но ни ми. Ко ри сти те 

са мо јед ну реч, ко ја се нај че шће ко ри сти.
6. Ре че ни ца мо же има ти нај ви ше до 20 ре чи (сем ако не мо ра да са др жи 

не ко на бра ја ње, ко је је по жељ но ви зу ел но раз дво ји ти од остат ка тек ста)67.
7. Ре че ни ца мо ра у се би да има су бјек та рад ње и рад њу ја сно ис ка за не 

као и об је кат68. Све оста ло је ире ле вант но.
8. Ко ри сти те ак тив и ре че ни це у ак тив ном гла гол ском вре ме ну, не у 

па си ву69. За из ра жа ва ње у ак ти ву је по треб но ис ко ри сти ти ма ње ре чи, лак-
ше се ус по ста вља хро но ло шки ре до след рад њи, из ла зи се у су срет чи та о цу 
те ре че ни це да од мах по сле су бјек та сле ди рад ња ко ју он тре ба или не тре ба 
да учи ни. Са мо пи са ње је жи вот ни је и при хва тљи ви је.

9. Ко ри сти те ре чи ко ји ма се ја сно из ра жа ва ју иде је70. Без ме та фо ра, и 
дру гих стил ских фи гу ра. По жељ но је ко ри сти ти ре чи из сва ко днев ног го-
во ра у што ве ћем оби му.

10. Из бе га вај те ви ше стру ке не га ци је71.Гар нер се и ов де сла же са про-
фе со ром Ви ди ком, да ви ше стру ке не га ци је до во де до збу ње но сти чи та о ца, 
да ли не што тре ба да ура ди или да не ура ди. За то је бо ље из бе га ва ти их.

11. За вр ша вај те ре че ни це са ем па ти јом, по себ но ако опи су је те до га ђај 
ко ји је за вр шио са ло шим ис хо дом. У слу ча ју смр ти не ке осо бе,тре ба ода ти 
по част жр тви, не стиг ма ти зо ва ти је још јед ном.72 Због то га се по себ но су ди-
ја ма на ла же да из сво јих пре су да из ба це ре чи ко ји ма жи во пи сно опи су ју 
нпр. ме ха ни зам усмр ћи ва ња не ке осо бе, ста ње жр тве у мо мен ту ње ног на ла-
же ња и слич но. Пре су да се ба зи ра на фак ти ма и ли ше на је емо ци ја. Ем па ти ја 
да је при се бан и тон по што ва ња .

12. На у чи те да ко ри сти те по јед но ста вље ни го вор73- ре чи ко је су до вољ но 
прав не, али и ра зу мљи ве остат ку ва ших чи та ла ца

13. Ко ри сти те пре ци зне ре чи, сма њи те број ре чи ко је озна ча ва ју по моћ ни 
гла гол „би ти“74. У ен гле ском је зи ку у оп ти ца ју је чак осам об ли ка гла го ла 
„би ти“; пре по ру чу је се упо тре ба са мо „ве ли ких че ти ри“75 – је (тре ће ли це 

66 Bryan A. Gar ner, 37.
67 Sher man, Lu ci us Adel no A nalytics of li te ra tu re: A ma nual for the ob jec ti ve study of En glish 

pro se and po e try.” Bo ston: Ginn and Co., 1893.
68 В.А. Gar ner, 39.
69 В.А. Gar ner, 42.
70 В.А. Gar ner, 44.
71 Гар нер на во ди као при мер син таг му no fe wer than- (не ма ње од), ко ја се успе шно 

ме ња са ре чи ма at le ast (нај ма ње, Bryan A. Gar ner, 36.
72 Pa trick Ba rry ,“Edi ting and Em pathy“, Mic hi gan Bar Jo ur nal, May 2018, 46.
73 В.А. Gar ner, 45.
74 В.А. Gar ner, 47
75 B.A. Gar ner,50.
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јед ни не пре зен та), је су (тре ће ли це мно жи не пре зен та), био и би ли (тре ће 
ли це јед ни не и мно жи не пер фек та) -is, are, was, и we re. На ве де ни об ли ци се 
сма тра ју до вољ ни ма за пре но ше ње објек ти ви зи ра не и до вољ но ра зу мљи ве 
по ру ке сва ком чи та о цу, од но сно адре са ту.У срп ском је зи ку је уо би ча је на 
при ме на са мо два од ова че ти ри об ли ка: је (за де фи ни са ње не че га у оба ве зној 
јед ни ни) и су (за де фи ни са ње не че га у мно жи ни).

14. Но ми на ли за ци је од но сно по и ме ни че не гла го ле „пре тво ри те“ по но-
во у име ни це и гла го ле кад год је то мо гу ће76.На пи ши те да је не ко пре кр шио 
пра во, не да је из вр шио пре кр шај пра ва.

15. По јед но ста ви те и сма њи те број ре чи у од ре ђе ним фра за ма77. У ен гле-
ском упо тре ба ре чи of ко ја пред ста вља пар ти тив ни ге ни тив мо же би ти по не-
кад пре ко мер на, те се гу би кон цен тра ци ја у пра ће њу са др жи не тек ста нор ме.

По себ но зна чај не са ве те Гар нер да је у окви ру пра ви ла за из бор пра вих 
ре чи:

1. Све што на пи ше те учи ни те јед на ко из го вор љи вим78. Те сти рај те на-
пи са но та ко што ће те га про чи та ти на глас и чу ти са мог се бе ка ко зву чи те79 
или ко ли ко вам то на пи са но уоп ште има сми сла и ко ли ко вам је ра зу мљи во80. 
Чи тљи вост тек ста за ви си и од са др жин ског еле мен та (ком плек сно сти реч-
ни ка ко ри шће ног при ли ком пи са ња и син так се), и ње го ве ви зу ел не пре зен-
та ци је (ве ли чи на фон та, про ред, по сто ја ње па су са, не ких гра фич ких при ка-
за и слич но).Чи тај те га на глас и у се би и бр жим тем пом не го што ина че 
чи та те. Ако ја сно чу је те и раз у ме те сва ку реч, за и ста сте на пи са ли до бру 
нор му (или пре су ду).

2. До бро је ва шу по след њу вер зи ју тек ста да ти „обич ним чи та о ци ма“ 
на про ве ру (ко ји ни су прав ни ци)81. Ова ко ће те, сма тра ју за ступ ни ци по кре-
та Plain Lan gu a ge, те сти ра ти ра зу мљи вост соп стве ног ак та. Та кви чи та о ци 
– као што ће би ти и чи та о ци ва шег прав ног ак та, нај бо ље ће вам скре ну ти 
па жњу на не ја сно ће у тек сту ко је у да љој ре ви зи ји тек ста мо же те про ме ни ти.82 

76 В.А. Gar ner,52.
77 В.А. Gar ner,58.
78 В.А. Gar ner, 59.
79 B.A. Gar ner, 63.
80 Чи тљи вост (раз у ме ва ње на пи са ног и про чи та ног тек ста) се утвр ђу је по мо ћу раз ли-

чи тих фак то ра: бр зи не схва та ња про чи та ног, ви дљи вост тек ста (ви зу ел на) на да љи ну, ви-
дљи вост тек ста пу тем пе ри фер ног ви да, ви дљи вост тек ста пу тем тех ни ке треп та ја ока, 
бр зи на чи та ња (ко ја се по ве ћа ва са ве ћим сте пе ном раз у ме ва ња тек ста), итд. Ви ше о ово ме: 
Wil li am H. Du Bay, “The Prin ci ples of Re a da bi lity“, 25 Au gust 2004, до ступ но на:https://fi les.
eric.ed.gov/full text/ED490073.pdf, Да тум при сту па : ја ну ар 2020. го ди не.

81 В.А. Gar ner,64.
82 Cheryl M. Step hens,“ Plain Lan gu a ge Le gal Wri ting: Part I – Wri ting as a Pro cess“, March 

04, 2014, до ступ но на: https://www.cba.org/Pu bli ca ti ons-Re so ur ces/CB A-Prac ti ce-Link/Young-
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Ис ку ство прак ти ча ра ка же да су по треб не бар две ре ви зи је основ ног тек ста 
да би он мо гао би ти за до во ља ва ју ћег ни воа раз у ме ва ња за чи та о це ко ји ма 
је упу ћен.

5. РАЗ ЛО ЗИ „ЗА „ И „ПРО ТИВ“ УПО ТРЕ БЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОГ  
ПРАВ НОГ ЈЕ ЗИ КА И ЈЕД НО СТАВ НОГ ПРАВ НОГ ЈЕ ЗИ КА

Plain lan gu a ge чи не јед но став не, крат ке ре че ни це. Иа ко га сма тра ју ма-
ње пре ци зним, због јед но став но сти и сва ко днев но сти ре чи ко је ко ри сти, 
за пра во је мно го ра зу мљи ви ји и по жељ ни ји пре но си лац по ру ке не го ком-
пли ко ва ни прав ни је зик. По што упо тре бу прав ног је зи ка зах те ва ју прав ни 
ак ти, због спе ци фич но сти по ја ва и од но са ко ји ма се ба ве, за то се исти мо гу 
и мо ра ју об ја сни ти уо би ча је ним, сва ко днев ним ре чи ма83.

Ду жи на ре че ни це не зна чи ну жно и по сти за ње ве ће ра зу мљи во сти исте. 
Упра во је су прот но. Са дру ге стра не, вре ме ко је се уште ди у то ку пи са ња 
јед но став ним је зи ком, мо же би ти ко ри сно утро ше но на про ме не пр во бит ног 
тек ста, у ци љу по сти за ња ње го ве ве ће ра зу мљи во сти. Та ко ђе, ду жа ре че ни-
ца, са по ве ћа њем сво је ду жи не по ве ћа ва и ве ро ват но ћу за са др жин ску или 
тех нич ку гре шку у њој. 

За ступ ни ци схва та ња да се тра ди ци о нал ни прав ни је зик мо ра одр жа ти, 
на во де као раз лог ње го вог одр жа ња да је то је зик при ви ле го ва них љу ди, и 
да га не мо гу раз у ме ти због то га „не у ки“љу ди 84. Упо тре бом тог је зи ка „уче-
них љу ди“ ис ка зу је се њи хо ва су пер и ор ност и по тре ба за по што ва њем њи-
хо вог ви шег (са знај ног, на уч ног, шко ло ва ног) ста ле жа. Они су по треб ни 
„не у ким љу ди ма“ као сво је вр сни пре во ди о ци са др жа ја ко ји им се упу ћу је; 
ко ри шће ње plain En glish сти ла уки да по тре бу по сто ја ња прав ни ка. 

Пра во се нај ви ше обра ћа „не у ким љу ди ма“. Због њи хо ве до бро би ти и 
на ста је, те због то га мо ра би ти и ви ше при ла го ђен њи ма. Струч не рас пра ве 
и „ви со ки“ го вор мо гу би ти при ви ле ги ја док то ра на у ка и оних ко ји се пра-
вом ба ве са на уч не и ис тра жи вач ке стра не.Та кви тек сто ви не од го ва ра ју 

Lawyers/2014/Plain-Lan gu a ge-Le gal-Wri ting-Part-I-%E2%80%93-Wri ting-as-a, Да тум при сту па: 
ја ну ар 2020. го ди не.

83 Jo seph Kim ble,„30 Years and Co un ting”, Plain Lan gu a ge Mic hi gan Bar Jo ur nal, Јa nu ary 
2014, 38. У Је дин стве ним ме то до ло шким пра ви ли ма за из ра ду про пи са, у чл. 31 сто ји да „у 
про пи су тре ба упо тре бља ва ти Ре чи са вре ме ног срп ског је зи ка у њи хо вом уо би ча је ном зна-
че њу“. Упо тре ба струч них из ра за из од ре ђе не обла сти је мо гу ћа, ка да то зах те ва при ро да 
про пи са (чл.32), као и упо тре ба стра них ре чи, ка да не по сто ји аде кват на реч у спр ском је зи ку 
(чл .33).

84 Та кав став на ла зи мо код : Jack Stark,Plain Lan gu a ge, до ступ но на: https://www.ncsl.
org/le gi sla tors-staff/le gi sla ti ve-staff/re se arch-edi to rial-le gal-an d-com mit tee-staff/ju ne-2012-
plain-lan gu a ge.aspx, Да тум при сту па: мај 2020. го ди не.
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про сеч ном чо ве ку, ко ји је у стал ној жур би, не ки ви ши ни во обра зо ва ња му 
је скуп и не до сту пан из дру гих раз ло га и ко ји јед но став но же ли бр зо да са-
зна шта тре ба да ра ди.

Лак ше је усме ри ти по на ша ње љу ди та ко што ће мо им да ти текст ак та 
ко ји је ја сан, не го да то чи ни мо тек стом ак та ко ји не раз у ме ју. Љу ди се обич-
но бо је оно га што не раз у ме ју. Ве о ма бр зо, про тив оно га што не раз у ме ју, 
поч ну да се бу не, и пра во гу би свој сми сао као ре гу ла то ра дру штве них од-
но са85, а по ста је узроч ник но вих не ми ра.

По след њу по др шку у ни зу, упућену86 пр вен стве но аме рич ким прав ни-
ци ма прак ти ча ри ма да по јед но ста ве је зик соп стве них ака та, упу тио је и 
пред сед ник САД Ба рак Оба ма, пот пи си ва њем ак та ко јим се про па ги ра упра-
во пи са ње јед но став ним је зи ком (The Plain Wri ting Act of 201087). У овом 
за ко ну се из ри чи то зах те ва од свих др жав них ор га на да све др жав не ак те 
пи шу упо тре бом “plain lan gu a ge,” ко ји је де фи ни сан као „ја сно, пре ци зно, 
до бро ор га ни зо ва но пи са ње прав них ака та, ко је сле ди и дру ге до бре при ме-
ре прак се аде кват не од ре ђе ним су бјек ти ма и ци ља ној пу бли ци“88. Нај јед но-
став ни је ре че но – сва ки акт мо ра би ти на пи сан та ко да га сва ко про сеч но 
обра зо ван мо же раз у ме ти. У том сми слу се од 2010. го ди не у САД спро во де 
кон ти ну и ни ра не еду ка ци је за по сле них у ад ми ни стра ци ји на свим ни во и ма. 
У сва ком др жав ном ор га ну су по себ но за ду же не осо бе-по ве ре ни ци ко ји над-
зи ру овај про цес еду ка ци је из ну тра, али и при ме ну но вих пра ви ла пи са ња 
пре ма спо ља.

Мно ге ве ли ке адво кат ске фир ме на ен гле ском го вор ном под руч ју има-
ју по себ на оде ље ња ко је на зи ва ју „plain lan gu a ge units” – оде ље ња за пи са ње 
јед но став ним прав ним је зи ком, чи ја је је ди на уло га да све слу ча је ве фир ме 
пре во де, тј. пре пи су ју упо тре бом „plain lan gu a ge“. Исто вре ме но, мно га удру-
же ња прав ни ка као и ло кал не и ре ги о нал не адво кат ске ко мо ре на це лом 
ен гле ском го вор ном под руч ју су се укљу чи ле или по кре ћу са мо стал но по-
себ не еду ка ци је за сво је чла но ве ка ко би овла да ли но вом ве шти ном јед но-
став но сти из ра жа ва ња и пи са ња. Све че шће се у по ну ди услу га адво кат ских 
кан це ла ри ја на ла зе и већ уна пред ство ре не фор ме прав них ака та на пи са них 
упра во јед но став ним прав ним је зи ком, чи ме адво кат ске кан це ла ри је на овај 
на чин, да ју ћи услу гу ко ја је но ва, бо ре се на из у зет но кон ку рент ном тр жи-
шту адво кат ских услу га. По себ не ко ми си је за ре фор му прав них си сте ма 

85 Jo seph Kim ble, „ 30 Years and Co un ting“, 42.
86 Joanne Loc ke, A Hi story of Pla in Lan gu a ge in the Uni ted Sta tes Go vern ment (2004), 

до ступ но на: https://www.pla in lan gu a ge.gov /abo ut/hi story/plain-lan gu a ge-in-the -go vern ment/
87 H.R.946 – Plain Wri ting Act of 2010, до ступ но на: https://www.con gress.gov /bill/111th-

con gress/ho u se-bill/946
88 Ори ги нал на де фи ни ци ја гла си: “wri ting that is cle ar, con ci se, well-or ga ni zed, and 

fol lows ot her best prac ti ces ap pro pri a te to the su bject or fi eld and in ten ded au di en ce.”
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од ре ђе них др жа ва уну тар САД у сво јим стра те ги ја ма и мно гим дру гим ак ти ма 
ин си сти ра ју на при ме ни овог јед но став ног је зи ка 89.

Став да је је ди но струч но и тех нич ко пи са ње прав них ака та до бро пот пу-
но је ра зу мљив. На кон го ди на ула га ња у сво је обра зо ва ње, по ла га ње број них 
ис пи та и уса вр ша ва ња сва ки прав ник, као ве ро ват но и ле кар или ин же њер, 
же ли да по ка же све ту, сво јој око ли ни, су прот ној стра ни- ко ли ко зна, шта 
све зна и да на не ки на чин по ра зи свог про тив ни ка пред ста вља њем ве ли-
чан стве но сти свог зна ња. Ве ру је мо да по сто ји ова кав „мрач ни“ део у сва ком 
прав ни ку, ко ји ће га на го ва ра ти да из бег не јед но став ност соп стве ног из ра-
жа ва ња јер би јед но став но шћу им пли ци рао сво ју про сеч ност, а про сеч ност 
је да нас че ста и сма тра се да во ди у не у спех. Прав на прак са, али и прав на 
те о ри ја све ви ше сто је на пот пу но су прот ном ста но ви шту- јед но став ност је 
ве шти на ко ја се по себ но мо ра учи ти, ве жба ти и још му ко трп ни је по сти за ти 
од пу ког го ми ла ња ин фор ма ци ја ко јем смо из ло же ни од по чет ка сту ди ја.

По сти за ње јед но став ног је за пра во мно го те же не го по сти ћи не што 
ком пли ко ва но. Тре ба мно го ви ше ра ди ти да би сво је соп стве не ми сли до ве ли 
у ред, по јед но ста ви ли их пр во се би, а он да и дру ги ма. Пут до јед но став но сти 
до ла зи пре ко пла ни не су ви шног, пре ко број ног, на го ми ла ног зна ња, ко је се 
вре ме ном се лек ту је, од ба цу је оно не по треб но, да би оно нај по треб ни је мо гло 
да бу де је зич ки уоб ли че но и схва ће но у пот пу но сти.

Са ве ти пред ста вље ни у овом ра ду, ко ји по ти чу од пред став ни ка по кре-
та Plain Le gal En glish пред ста вља ју до бру осно ву и за оп шту, сва ко днев ну 
ко му ни ка ци ју, ван оне струч не прав не ко јој су пр во бит но на ме ње ни. Њи хо-
ва при мен љи вост и ко ри сност су са мим тим ве ће. Не ки од њих су одав но 
им пле мен ти ра ни у на шем прав ном си сте му и но мо тех нич кој прак си, као 
што смо на ве ли у број ним при ме ри ма.

Та ко ђе, по сто ји и про стор за раз вој и дру гих ве шти на бит них за не сме-
тан про ток ин фор ма ци ја, као што су ак тив но чи та ње и уче ње (и ак тив но 
слу ша ње у не ком сми слу), утвр ђи ва ње тач них чи ње ни ца и њи хо вог вре мен-
ског сле да ко ри шће њем отво ре них пи та ња, и слич но. Раз вој ових ве шти на 
мо же би ти те ма не ког сле де ћег ра да, у кон тек сту по бољ ша ња ко му ни ка ци-
је и пре но ше ња по ру ка из ме ђу ства ра о ца пра ва и адре са на та.

89 На во де се слу ча је ви Вик то ри је у Ау стра ли ји, Но вог Зе лан да, и Ир ске, у де лу: Pe ter 
Butt, „What is plain lan gu a ge law and why use it? Spe a king Pla inly: Plain Lan gu a ge Law for Non-
Lawyers“, 12th Sep tem ber 2002, текст до сту пан на : http://www.law fo un da ti on.net .au/ljf /app /&id
=/2FD34F71BE2A0155CA25714C001739DA, да тум при сту па: април 2020. го ди не.
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AboutthePlainEnglishMovement

Abstract: Cre a ting law is a com plex pro cess. It stems from the con stant le-
ar ning and re fi ne ment of know led ge of law – both the ory and prac ti ce; from re-
cog ni zing so cial re a lity and at ti tu des and in ten ti ons of mem bers of so ci ety, but 
al so kno wing the sta te it sel ffrom the in si de. The ul ti ma te out co mes of the pro cess 
of cre a tion of law are “sent” to or di nary ci ti zens, in or der to un der stand them 
and act ac cor ding to the ir con tent. If we tran sla te the re sult of this pro cess of 
law-ma king in to cle ar, pre ci se and com mon lan gu a ge writ ten ru les of con duct 
that the ave ra ge ci ti zen can qu ickly un der stand, both the law-ma king pro cess and 
its re sults will be mo re ac cep ta ble to end-users.

The use of spe ci fic le gal ter mi no logy or ot her pro fes si o nal ter mi no lo gi es in 
the le gal acts and ru les go ver ning the re la ti ons bet we en the ad dres se es need not 
ne ces sa rily be the so le and ex clu si ve chan nel of com mu ni ca tion bet we en the law 
ma kers and the ad dres see. Do me stic best-known law the o rists con stantly emp-
ha si ze the need ofu se everyday, li vely, folk lan gu a ge, with pro perly “do sed”us e 
of pro fes si o nal ter mi no logy,with ap pro pri a te” tran sla tion “of the sa me ter mi no-
logy in every act in to the everyday lan gu a ge of the ave ra ge per son. Only in this 
way, law will be co me mo re un der stan da ble, mo re ac cep ted by the ad dres see and 
mo re re spec ted in the so ci ety.

In this pa per, we in tro du ce the Plain En glish mo ve ment, in spi red by use of 
the sim ple vo ca bu lary when wri ting le gal acts (only in En glish-spe a king co un tri es). 
The re com men da ti ons and gu i de li nes that pro mi nent re pre sen ta ti ves of this mo-
ve ment ma ke to the ir lawyers can be ap plied al so in our, do me stic law and in the 
pro cess of cre a ting our law.

Keywords: Plain En glish, law ma king, sim pli city, pre ci sion, in tel li gi bi lity. 
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