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ПРА ВО НА РУ ДАР СКОМ ЗЕ МЉИ ШТУ  
У СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ СР БИ ЈИ

Сажетак: Циљ ра да je да осве тли прав ни ре жим зе мљи шта у ру дар-
ским кра је ви ма сред њо ве ков не Ср би је, те да ис тра жи у ко јој ме ри је срп ско 
пра во ре цеп ци ја са ског и шта је ra tio le gis чла на 123. Ду ша но вог за ко ни ка, је-
ди ног у тој ко ди фи ка ци ји у ко јем се спо ми њу Са си. Упо тре бље но је је зич ко, 
си стем ско и исто риј ско ту ма че ње из во ра, као и њи хо ва ре гре сив на и ком па-
ра тив на ана ли за.

Кључнеречи: ру дар ско пра во, Ду ша нов за ко ник, За ко ник о руд ни ци ма, 
ру дар ска кон це си ја, оку па ци ја зе мљи шта.

1. УВОД

По че так срп ског сред њо ве ков ног ру дар ства се да ти ра у три на е сти век 
и ве зу је за до ла зак Са са. Пре ма рас по ло жи вим из во ри ма, пре до ла ска у Ср-
би ју, они се ја вља ју као ру да ри у Че шкој и Угар ској, а не што ка сни је и у 
су сед ној Бо сни. Став да су њи ма при ли ком те се о бе у Ср би ји би ле да те из-
ве сне при ви ле ги је се че сто сре ће у исто ри о гра фи ји,1 али није уте ме љен у 
из во ри ма. Ме ђу тим по себ ним пра ви ма се на во де суд ске по вла сти це, пра во 
на са мо у пра ву и ис по ве да ње ри мо ка то лич ке ве ре, али и пра ва ис тра жи ва ња 
и екс пло а та ци је ру де. Том по след њем пра ву је по све ћен овај рад.

Ка ко се сло же на при вред на де лат ност као што је от ко па ва ње ру да мо-
ра ла од ви ја ти пре ма од ре ђе ним пра ви ли ма, у сред њем ве ку на ста је по себ но 

1 Нпр. Би ља на Мар ко вић, За кон о руд ни ци ма де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа: пре вод и 
прав но и сто риј ска сту ди ја, Бе о град 1985, 30–31; Ђор ђе Бу ба ло, Ду ша нов за ко ник, Бе о град 
2010, 195, 208; Ср ђан Шар кић, „Мо же ли се го во ри ти о за шти ти жи вот не сре ди не у сред њо-
ве ков ној Ср би ји“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 1/2014, 45. Де таљ ни је 
вид. Ан дре ја Ка тан че вић „Да ли су Са си има ли при ви ле ги је у ме шо ви тим спо ро ви ма у 
сред њо ве ков ној Ср би ји“, Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, 2/2015, 108 фн. 4.
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ру дар ско пра во, чи ји се по че ци ве зу ју се за де фи ни са ње ре гал них пра ва ца ра 
на екс пло а та ци ју на ла зи шта сре бра и со ли Рон каљ ским за ко ни ма до не тим 
1158. го ди не. У на ред ном ве ку по чи ње де таљ ни је прав но уре ђе ње европ ских 
руд ни ка, па и оних у ко ји ма су ра ди ли Са си. Та ко на ста ју и три из во ра пра-
ва ко ја би пре ма вре ме ну и ме сту до но ше ња и за јед нич кој са ској оби чај ној 
осно ви вре де ло по ре ди ти са сред њо ве ков ним срп ским пра вом. То су:

• ру дар ско пра во Бан ске Шћав ни це (нем. Schem nitz, Scheb nitz; мађ. Selmec-
bánya), ме ста у да на шњој Сло вач кој, ко је је до нео угар ски краљ Бе ла 
IV Ар па до вић (1235–1270);

• ру дар ско пра во Ји хла ве (нем. Iglau), ме ста у Че шкој, ко је је сре ди ном 
три на е стог ве ка до нео краљ Вац лав I Пше ми сло вић (1230–1253)2;

• ру дар ско пра во Кут не Хо ре (нем. Kut ten berg), та ко ђе ме ста у Че шкој, 
ко је је око 1300. го ди не до нео Вац лав II Пше ми сло вић (1278–1305), по-
зна то под на зи вом Jus re ga le mon ta no rum3.
У сред њо ве ков ној Ср би ји се та ма те ри ја уре ђу је За ко ни ком о руд ни ци ма 

де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа (1389–1427) и чла ном 123. Ду ша но вог за ко ни ка. 
По ме ну ти прав ни спо ме ни ци са др же слич не нор ме, што ће би ти ко ри шће но 
при ли ком ком па ра тив не ана ли зе срп ских из во ра.

2. ЗА КО НИК О РУД НИ ЦИ МА

Иа ко се спор око зе мље у ру дар ским под руч ји ма по ми ње и у ра ни јем 
Ду ша но вом за ко ни ку, пр во ће се раз ма тра ти од ред бе мла ђег За ко ни ка о руд-
ни ци ма де спо та Сте фа на.4 То се чи ни ка ко због по тре ба ре гре сив не ана ли-
зе, та ко и због чи ње ни це да је у ка сни јем прав ном спо ме ни ку пра во на зе мљу 
де таљ но ре гу ли са но, док се у Ду ша но вом за ко ни ку са мо шту ро спо ми ње 
спор око ње. У но во брд ском за ко ни ку се о то ме ка же:

2. За ȣзбыєнїє шȣрфа:~:~ 
Кои сє шо урˢфь ко ритˢцємˢ изˢмєкѥ, тре ти дьнь тко сєднє на шȣрˢфь да 

ѥ (4) нѥговь· а на коємˢ соу [мѣ]стȣ цигнѣ, има ро ка, s·̃ нєдѣль а по томь тко 
га оузбїє да є нѥговь· и комȣ є дра го дѣло вѣ да ва ти да да ва:~

3. Ѡ рȣпахъ:~:~
А ро у па коа ѥ има ла рȣдоу, и да ла є оурˢборь· и има, и ̃сєжˢнь· и лєжа ла 

є, а·̃ го ди ноу, и, s·̃ нєдєлѥ· Сва ко моу є сло бод на пщєωна ти· и кои гваркь ωт 

2 Скра ће ни ца JI (Jus Igla vi en se).
3 Скра ће но JRM.
4 О са др жи ни и вре ме ну до но ше ња Ан дре ја Ка тан че вић, „Да ти ра ње За ко ни ка о руд-

ни ци ма де спо та Сте фа на и са др жи на ње го вог ћи ри лич ног пре пи са“, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, 51/2016, 221‒337.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2020

1067

старєхˢ приспѣ да има своє дѣловѣ· ако ли нє бо удѣ гвар ка, да моу сє да глас 
за, г·̃ понєдєлˢникє· ако догѥ и по ста ви ди нарє на хємпалˢкь· да има по ло ви ноу 
дѣловє· ако ли нє до идє за, г·̃ понєдєлˢникє и нє да ди нарѣ оу трѣтї понє дєлˢникь, 
да є лихь свє своє дѣловѣ· и вєкѥ да ихь нє ищє:·5

Пре ма сло ву за кон ског тек ста, по сто ја ла су три раз ли чи та слу ча ја гу-
бит ка пра ва на екс пло а та ци ју ру де на од ре ђе ном зе мљи шту. Пр во, уко ли ко 
је вр ше но от ко па ва ње на за мљи шту, а ни је на ђе на ру да, пра во се гу би у ро ку 
од три да на од пре стан ка ра до ва. Дру го, ако су на зе мљи шту по ста вље не 
озна ке („циг не“)6, он да се пра во гу би ло по сле шест не де ља од кра ја ра до ва. 
Тре ће, по сле про на ла ска ру де и пла ћа ња ре гал не да жби не (ур бор), пра во на 
екс пло а та ци ју се гу би ло по сле про те ка ро ка од го ди не и шест не де ља пре ма 
ци ти ра ном ћи ри лич ном пре пи су. Ла ти нич ни пре пис ту про пи су је рок од 
го ди не и шест ме се ци.7 

Ка ко се мо же ви де ти, За ко ник у сво јим по чет ним чла но ви ма пре ре гу-
ли ше гу би так кон це си је, не го ње но сти ца ње.8 Шта ви ше, чи ни се да се сти-
ца ње пра ва про пи су је тек уз гред, а да је глав ни циљ од ре да ба да про пи ше 
на чин ње го вог пре стан ка. То ука зу је да је у прак си до ста спо ро ва иза зи ва ло 
пи та ње да ли је не чи је пра во екс пло а та ци је на јед ној пар це ли пре ста ло, те 
да ли га је сто га на ис тој пар це ли сте као не ко дру ги. 

Екс пло а та ци о но пра во на зе мљу је би ло вре мен ски огра ни че но. Екс-
пло а та ци ја је мо ра ла у јед ном тре нут ку да пре ста не, јер ле жи шта ру да ни су 
бес ко нач на и мо гу би ти по тро ше на. Про те ком од ре ђе ног ро ка од пре стан ка 
от ко па ва ња, пре ста ја ла је и кон це си ја, од но сно пра во ко је вла сни ци на пу ште-
ног руд ни ка има ју на зе мљи. Ме ђу тим, от ко па ва ње на јед ном ме сту пре про-
на ла ска ру де мо гло је да тра је и не ко ли ко го ди на,9 а до на пу шта ња от ко па 
мо гло је до ћи из ра зно ра зних раз ло га. То се мо гло до го ди ти због по гре шног 
уве ре ња да су руд на ле жи шта ис цр пље на, због не до ста та ка сред ста ва да се 
рад на ста ви, због бо ја зни за лич ну си гур ност у не мир ним вре ме ни ма итд. 
Ка ко је ру дар ство би ло вр ло зна чај на при вред на гра на, ка ко за др жа ву, та ко 
и за вла да ра ко ји је од ње уби рао ре га ли је, у слу ча је ви ма на пу шта ња ко па 
је би ло ва жно да се у бу дућ но сти омо гу ћи ње го во по нов но отва ра ње.

Пра ви ла За ко ни ка о руд ни ци ма се у ве ли кој ме ри по ду да ра ју са нор ма ма 
по ве ље Бе ле IV:

5 Ни ко ла Ра дој чић, За кон о руд ни ци ма де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, Бе о град 1962, 
38. Пре вод на са вре ме ни срп ски вид. Б. Мар ко вић, 13–14.

6 Н. Ра дој чић, 88.
7 Си ма Ћир ко вић, Ла ти нич ки пре пис Ру дар ског за ко ни ка де спо та Сте фа на Ла за ре-

ви ћа: увод, текст, пре вод и ко мен та ри, Бе о град 2005, 20, 41.
8 О ре кон струк ци ји сти ца ња кон це си је вид. Б. Мар ко вић, 43.
9 Си ма Ћир ко вић, „Пред у зет ни штво и ру дар ско пра во“, Ста ро срп ско ру дар ство, 

Бе о град Но ви Сад 2002, 79. 



1068

Др Ан дре ја Б. Ка тан че вић, Пра во на ру дар ском зе мљи шту у сред њо ве ков ној Ср би ји (стр. 1065–1078)

(13) ... Mer habnn wir ge seczt, das ein schwrf frey wng ha be bys on den drittn 
tag; vnd wi rrt er denn nicht ge pawt, so mag mon In ver ge ben mit Rec htte, wer da 
kwmbt vnd In be ge rrtt.10

(4) ... Ein Perg oder ein Stollnn die ge messnn sind, vnd dar noch wust vnd 
vnpaw haft ge sehnn werdnn, die sol mon kwnndnn of fen nlich, sechs Sun tag, das die 
kwmmen, der die Per ckwerch sind ge wesnn. Ist oder das der si bennt Son tag fur-
kumbt, vnd das mon ni e mandn do ar be ittnn fin det, so habnn die ge swo ren vnd der 
Per ckma i ster das frey zu uor gebnn wer do kumbt.11

Слич ност са срп ским пра вом је очи глед на. Пре клу зив ни рок за гу би так 
пра ва у слу ча ју да је от ко па ва ње са мо за по че то је три да на. Уко ли ко је руд ник 
из ме рен рок је шест уза стоп них не де ља, при че му се ми сли на да не у сед мици.

Сли чан на чин гу бит ка кон це си је уре ђу је и ји хлав ско пра во, ко је про пи сује:

JI IV, III A: Item si mons vel stol lo qui men su ra ti fu e rint et po stea de ser ti, sex 
di e bus do mi ni cis proc la ma ri de bet, ut hi qu o rum mon tes sunt, la bo rent; si ve ro 
sex to12 die do mi ni co tran sac to non la bo ra ve rint, tunc ur bo ra rii as sump tis ju ra tis 
proc la ma tos mon tes ascen de re de bent, et si ip sos de ser tos in ve ne rint, pra e dic ti 
ur bo ra rii mon tes il los li be re por ri ge re pos sunt cui vo lunt.13

Слич ност из ме ђу че шког и срп ског пра ва је до ста ви дљи ва, баш као и 
она из ме ђу срп ског и угар ског. Сва три прав на спо ме ни ка уре ђу ју гу би так 
кон це си је ње ним не вр ше њем по сле од ре ђе ног ро ка, и то над зе мљи штем 
ко је је из ме ре но. Из раз ји хлав ског пра ва „mons men su ra tus“, шћав нич ког 
„Stollnn die ge messnn sind“ је ве ро ват но исто што „мѣсто на коємˢ соу цигнѣ“ 
у но во брд ском за ко ни ку, од но сно реч је о по вр ши ни зе мље ко ју је пред став ник 
вла сти из ме рио и на њој по ста вио озна ке.14 Рок је исти и ње го ва ду жи на је 

10 „Sel mecz városnak IV. Béla király korában szer kez tett városi és bánya–jogkönyve. Év 
nélkül”, Wen zel Gusztáv, Mo nu men ta Hun ga ri ae hi sto ri ca. Co dex di plo ma ti cus Ar pa di a nus con-
ti nu a tus (Mo nu men ta), Pest 1862, 224. „Још смо про пи са ли да, уко ли ко би шурф био на пу штен 
три да на и по том не ко пан, мо же се са пра вом пре да ти оно ме ко ту до ђе и ко па га.”.

11 Ibid., 221. „Руд ник или штол на ко ји су из ме ре ни, па по сле ви ђе ни пу сти и не ко па ни, 
тре ба да бу ду јав но огла ше ни шест не де ља, да до ђу они чи ји је руд ник био. Уко ли ко на сту-
пи сед ма не де ља и не на ђе се ни ко да ту ра ди, за кле ти и ста ре ши на тре ба да га [рудник или 
штолну] сло бод но пре да ју оно ме ко ту до ђе.”.

12 У пре пи су Б рок је се дам не де ља. „Jus Igla vi en se”, Her me ne gild Ji re ček, Co dex ju ris 
bo he mi ci I, Prag 1867, 116.

13 Ibid. „Та ко уко ли ко руд ник или штол на бу ду из ме ре ни, па по сле то га на пу ште ни, 
ду жан је да огла ша ва шест не де ља, да ра де они чи ји су руд ни ци. Али уко ли ко по сле ше сте 
не де ље не би ра ди ли, та да ур ба ра ри са за кле тим тре ба да до ђу у огла ше не руд ни ке и, ако 
би их на шли пу сте, ре че ни ур ба ра ри те руд ни ке сло бод но мо гу да по ну де ко ме же ле.”.

14 Ћир ко вић пред ла же чи та ње „на коємˢ соу стȣцигнѣ“, где би сту циг на би ла „уре ђај 
за из вла че ње“ ру де. С. Ћир ко вић (2005), 50–51. Ка сни ји тур ски пре вод ту по ми ње от ко па-
ва ње „би са га ма то јест ви тлом“, од но сно „хор ном“. Fe him Spa ho, „Tur ski ru dar ski za ko ni“, 
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шест уза стоп них не де ља (да на у сед ми ци), с тим што пре ма јед ном од пре-
пи са по ве ље Вац ла ва I рок из но си се дам не де ља. Ме ђу тим, срп ско пра во са-
др жи и јед ну зна чај ну раз ли ку. На и ме, док се у Шћав ни ци и Ји хла ви мо ра ла 
учи ни ти об ја ва у слу ча ју да је реч о из ме ре ном зе мљи шту („sol mon kwnndnn 
of fen nlich“, „proc la ma ri de bet“), у Но вом Бр ду та ква оба ве за ни је по сто ја ла.

Jus re ga le mon ta no rum, осла ња ју ћи се на пој мов ни апа рат рим ског права 
и по дра жа ва ју ћи до не кле стил кла сич них рим ских ју ри спру де на та, пра во 
сти ца ња кон це си је уре ђу је по себ ним од ред ба ма:

JRM II, I, 2: Per oc cu pa ti o nem hoc mo do jus ac qu i ri tur. Cum qu is spe duc tus 
mon ta no rum, qu ae so lum mon tes ex co lit et mon ta nos ad la bo rem in ci tat, in cam po 
li be ro, in quo ubi li bet et cu i li bet est li ci tum la bo ra re et me tal lum qu a e re re, spa ti um 
ad ar gen ti fo di nam oc cu pat fa ci en dam, sta tim hoc ju re mon ta no rum su um fa cit et 
adeo for te in eo jus ac qu i rit, qu od ab eo non po te rit, dum mo do ibi dem con ti nue 
la bo ret, si ne ju ris or di ne amo ve ri.15

JRM II, I, 4: Con ces si o ne ve ro sic jus ac qu i ri tur, ut qu i cun que la bo ran ti um 
pri mo for tu na si bi fa ven te me a tum in ve nit, ip sum ab ur bu ra ri is vel a me a tu um con-
ces so re su sci pi at, dan do eis dem tan tum unam XXXII. par tem mo re con su e to … 
sta ti mque scri bi se cum die et ho ra di ei ...16

Пра во Ку тен бер га раз ли ку је два на чи на сти ца ња. Пр ви, ко ји на зи ва 
оку па ци јом, по сто ји он да кад не ко поч не ра до ве на сло бод ном по љу, од но сно 
ме сту на ко ме ни ко дру ги не от ко па ва. Пра во тра је све док ње гов ти ту лар 
не пре кид но из во ди ра до ве на тој по вр ши ни зе мљи шта. Та нор ма под се ћа на 
члан 2. За ко ни ка о руд ни ци ма (пре ма Ра дој чи ће вој ну ме ра ци ји). Дру ги на чин 
сти ца ња по сто ји кад не ко про на ђе ру ду, пла ти ур бор (ко ји је у Че шкој из но си 
три де сет дру ги део)17, те се те чи ње ни це за пи шу у еви ден ци ју. Ту је ла ко пре-
по зна ти слу чај де фи ни сан у чла ну 3. но во брд ског пра ва (пре ма Ра дој чи ће вој 
ну ме ра ци ји), где се по ми ње „ро у па коа ѥ има ла рȣдоу, и да ла є оурˢборь“. 

Gla snik ze malj skog mu ze ja u Bo sni i Her ce go vi ni, 25/1913, 173, 179. Ме ђу тим, ком па ра тив на 
ана ли за го во ри у при лог Ра дој чи ће ве те зе, јер се на од го ва ра ју ћим ме сти ма у шем нич ком 
и ку тен бер шком пра ву не спо ми њу уре ђа ји. Ако би се при хва ти ла Ћир ко ви ће ва ар гу мен-
та ци ја, то би ука зи ва ло на осо бе ност срп ског пра ва.

15 „Jus re ga le mon ta no rum”, Her me ne gild Ji re ček, Co dex ju ris bo he mi ci I (Jus re ga le), Prag 
1867, 318. „Оку па ци јом се не овај на чин сти че пра во. Ко во ђен ру дар ском на дом, ко па руд-
ни ке на том зе мљи шту и по жу ри ру да ре на рад, на сло бод ном по љу, на ко ме је увек и сва ком 
до зво ље но да ра ди и тра жи ме та ле, оку па ци јом сти че по вр ши ну по треб ну за руд ник сре бра. 
Од мах је чи ни сво јом пре ма ру дар ском пра ву и та ко на њој та ко сти че пра во, да га ње га 
не ће мо ћи ли ши ти без за по ве сти пра ва, док год би ту не пре кид но ра дио.”.

16 Ibid. „Кон це си јом се ова ко сти че пра во да, чим би ло ко од рад ни ка во ђен сре ћом се би 
на ђе ка нал [кроз зе мљу до руде], он тај про лаз до би ја од ур бу ра ра или од кон це со ра, ко ји ма 
тре ба да дâ са мо три де сет дру ги део по оби ча ју ... од мах се бе упи су је уз дан и час ...“.

17 Спор но је да ли је то ре гал но пра во по сто ја ло у Че шкој пре до ла ска Са са. A. Zycha, 144.
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3. ДУ ША НОВ ЗА КО НИК

Је ди но ме сто у Ду ша но вом за ко ни ку у ко ме се по ми њу Са си је члан 
123. Он гла си:

123. О трьговѣх: Што соу ко удѣ посєкли Са си горѣ до сїєгазїи събо ра, 
то узїи зємлю да си имаю. Ако соу ко моу властѣли ноу без͛ прав͛ды оузєли 
зємлю, да сє со удѣ съ нимь властѣлє За ко номь Свєта го краля. А ωт сьда на-
прѣда  Са синь да нѣ сѣче; а што сєчє, ωно газїи да нє тєжи, ни людїи да нє сагя, 
тьк͛мо да стои по у ста, да растє го ра. Ник то да нє за бра ни Са си ноу горѣ; ко ли-
ко ѥсть трѣбє трьгоу то ли козїи да сѣчє.18

При ли ком ре ви зи је Ду ша но вог за ко ни ка тај члан је из о ста вљен,19 те је 
био на сна зи од 1349. до 1354. го ди не. Ја вља се са мо у При зрен ском и Ра ко-
вач ком пре пи су. Иа ко кра так и на пр ви по глед про тив ре чан, он је вре дан 
из вор о по сто ја њу спо ро ва о зе мљи у ру дар ским под руч ји ма. Сло жен је и са-
др жи не ко ли ко нор ми, од ко јих ће сва ка би ти по себ но раз ма тра на.

3.1. Сти ца ње сво ји не над кр че ви ном оку па ци јом

Ка ко из тек ста из во ра сле ди, по сре ди је спор око кр че ви не на ко јој је ра-
ни је по сто ја ла го ра, а ко ју су Са си оба вља ју ћи сво ју де лат ност по се кли. Реч је 
о шум ском по ја су, ко ји се про сти ре од 500 до 1000 ме та ра над мор ске ви си не.20 
Пре ко 1000 ме та ра су би ли па шња ци, „пла ни не“ тер ми но ло ги јом срп ског 
сред њо ве ков ног пра ва.21 Пре ма рас по ло жим из во ри ма, пре до но ше ња Ду ша-
но вог за ко ни ка у сред њо ве ков ној Ср би ји на ви си на ма бит но ис под 1000 ме-
та ра по сто ја ли су руд ни ци на Руд ни ку22, у Треп чи23 и у Ја ње ву24. Бр ско во25, 
Но во Бр до26 и Ро го зно27 су се на ла зи ли на ви си на ма од око 1000 ме та ра или 

18 Ђ. Бу ба ло, 99. Пре вод вид. ibid. 195.
19 Ibid.
20 Ми лош Бла го је вић, „Го ре“, Лек си кон срп ског сред њег ве ка (Лек си кон срп ског) (ур. 

Си ма Ћир ко вић, Ра де Ми хаљ чић), Бе о град 1999, 119–120.
21 Ми лош Бла го је вић, „Пла ни не“, Лек си кон срп ског, 519–520.
22 Пр ви по мен 1293. го ди не. Вла де та Пе тро вић, „Руд ник“, Лек си кон гра до ва, 245–247. 

О ру дар ству у руд ни ку вид. Ми ха и ло Ди нић, За исто ри ју ру дар ства у сред ње ве ков ној Ср бији 
и Бо сни II, Бе о град 1962, 1–26.

23 Пр ви по мен 1303. го ди не. Вла де та Пе тро вић, „Треп ча“, Лек си кон гра до ва, 300–301.
24 Пр ви по мен 1343. го ди не. Алек сан дар Узе лац, „Ја ње во“, Лек си кон гра до ва, 123.
25 Пр ви по мен 1243. го ди не. Вла де та Пе тро вић, „Бр ско во“, Лек си кон гра до ва и тр го ва 

сред њо ве ков них срп ских зе ма ља (Лек си кон гра до ва) (ур. Си ни ша Ми шић), Бе о град 2010, 59–60.
26 Пр ви по мен 1326. го ди не. Алек сан дра Фо сти ков, „Но во Бр до“, Лек си кон гра до ва, 

198–202. О ру дар ству у Но вом Бр ду вид. М. Ди нић, 27–95.
27 Пр ви по мен 1303. го ди не. Ема Миљ ко вић, „Ро го зна“, Лек си кон гра до ва, 244.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2020

1071

ви шим. Ка ко се мо же ви де ти, ве ро ват ни је је да су спо ро ви око кр че ви на 
на ста ли у око ли ни Треп че, Руд ни ка или Ја ње ва, јер су се ти кра је ви на ла-
зи ли у по ја су го ре, од но сно шу ме, не го у оним ру дар ским под руч ји ма ко ја 
су би ли у пла ни на ма,28 на ко ји ма ве ро ват но ни је по сто ја ло пра во сво ји не у 
вре ме ка да су се отва ра ли руд ни ци.

У сред њо ве ков ној Ср би ји зе мља је мо гла би ти res nul li us, те као та ква 
по доб на за сти ца ње оку па ци јом. То се че сто де ша ва ло са кр че ви на ма, од но-
сно оном зе мљом са ко је је по се че на шу ма.29 С дру ге стра не, да би се Са си 
ба ви ли ру дар ством, мо ра ли су да се ку шу ме из два раз ло га. Пр во, ка ко би 
осло бо ди ли ме сто за бу ду ће руд ни ке, а дру го, да би обез бе ди ли др во, ма те-
ри јал нео п хо дан за под гра ду и да љу про из вод њу. Из гле да да су ру да ри крчили 
по вр ши не под шу мом и на њи ма сти ца ли не са мо пра во от ко па ва ња и екс пло-
а та ци је ру де, већ оку па ци јом и пра во сво ји не. Оп шта тен ден ци ја Ду ша но вог 
за ко ни ка је би ла да се сти ца ње сво ји не зе мље оку па ци јом огра ни чи, или 
са свим уки не. Та ко се о пла ни на ма го во ри да мо гу би ти са мо ца ре ве, вла-
сте ли но ве или цр кве не, где из гле да да су све пла ни не ко је ни су вла сте лин-
ске и цр кве не про гла ше не за ца ре ве.30 Сли чан ефе кат се по сти же и нор мом из 
чла на 123: „што сєчє, ωно газїи да нє тєжи, ни людїи да нє сагя, тьк͛мо да стои 
по у ста, да растє го ра“, што зна чи да се кр че ви на ви ше не сти че у сво ји ну 
оку па ци јом,31 па се на њој не мо гу на се ли ти љу ди. У на шој ли те ра ту ри је 
не ко ли ко пу та по ста вља но пи та ње шта је био ra tio le gis та квог ре ше ња. 

Та ра нов ски је твр дио да су Са си до та да бес прав но за по се да ли кр че ви не, 
те да „ни је ту За ко ник ишао за прин ци пом ле гал но сти не го опо р ту но сти“, 
те да је та ко „узур па ци ја Са са би ла по за ко ње на“.32 Ме ђу тим, сам Та ра нов ски33 
на во ди слу ча је ве кр че ви на из вре ме на кра ља Ми лу ти на и ца ра Ду ша на (око 
1350. го ди не пре ма Но ва ко ви ћу34), на ко ји ма су по диг ну ти ма на сти ри, што 
зна чи да сти ца ње сво ји не кр че ви не го ре оку па ци јом ра ни је ни је би ло за бра-

28 У но во брд ском За ко ни ку о руд ни ци ма се не по ми њу го ре, од но сно шу ме. То мо же 
да ука же на ак ту ел ност прав ног про бле ма че тр де се тих го ди на че тр на е стог ве ка и по тре бу 
да се он та да ре ша ва. На и ме, да су се спор на пи та ња по ста ви ла у Бр ско ву, ко је је на ста ло 
век ра ни је, ве ро ват но би до 1349. го ди не већ уве ко ли ко би ла ре ше на, а њи хо во по нов но 
уре ђе ње не по треб но.

29 Те о дор Та ра нов ски, Исто ри ја срп ског пра ва у Не ма њић кој др жа ви, Бе о град 1996, 624–
629; Ра де Ми хаљ чић, „Од ред бе о кр че ви ни“, Сред њо ве ков но пра во у Ср ба у огле да лу исто риј-
ских из во ра, Бе о град 2009, 208–212; Ср ђан Шар кић, „Ори ги нар ни на чи ни сти ца ња сво ји не 
у сред њо ве ков ном срп ском пра ву“, Ви зан тиј ски свет на Бал ка ну II (ур. Бо ја на Кр сма но вић, 
Љу бо мир Мак си мо вић, Ра ди вој Ра дић), Бе о град 2012, 421. 

30 Члан 81. Ду ша но вог за ко ни ка. Т. Та ра нов ски, 628; Ђ. Бу ба ло, 91, 178.
31 Т. Та ра нов ски, 629; Ђ. Бу ба ло, 194; Ср ђан Шар кић (2014), 50.
32 Т. Та ра нов ски, 629.
33 Ibid., 626.
34 „Цр ква Анаг но ста Дра го ја“, Сто јан Но ва ко вић, За кон ски спо ме ни ци срп ских др жа ва 

сред ње га ве ка, Бе о град 2005, 758–759



ње но. Шта ви ше, пре ма сло ву Ду ша но вог за ко ни ка, из гле да да је та кво сти-
ца ње би ло за бра ње но са мо Са си ма, од но сно вла сни ци ма руд ни ка.

Ма р ко вић сма тра да је пре Ду ша но ве ко ди фи ка ци је по сто јао пи са ни из вор 
пра ва ко ји је из ри чи то до зво ља вао Са си ма сти ца ње сво ји не оку па ци јом кр че-
ви не, те да је „те шко по ве ро ва ти да је ова кво пра во би ло утвр ђе но са мо не ком 
нор мом оби чај ног пра ва“.35 Ме ђу тим, на осно ву оно га што зна мо о сти ца њу 
сво ји не оку па ци јом ла за,36 оно је пре 1349. го ди не би ло до зво ље но сви ма, а не 
са мо Са си ма, под усло вом да је зе мљи ште ни чи ја ствар, од но сно да на ње му 
прет ход но не по сто ји сво ји на дру гог ли ца, а ни је би ло уре ђе но пи са ним пра вом.

Бу ба ло сма тра да се ту Са си ма „за бра њу је да сти чу имо вин ско пра во на 
зе мљи“37, што ни је у скла ду са ре жи мом ру дар ске кон це си је, ко ји је по сто јао 
у срп ском сред њо ве ков ном пра ву. На и ме, Са си ма се ту не до зво ља ва да сти чу 
сво ји ну, али им се и да ље до пу шта да стек ну пра во от ко па ва ња и ис тра живања 
ру де, ко је је та ко ђе имо вин ско пра во на зе мљи. О по сто ја њу та квог пра ва и 
ње го вом кон ти ну и те ту го во ри чи ње ни ца да се оно ја вља у прав ним спо ме-
ни ци ма на ста лим на осно ву са ског ру дар ског пра ва век пре, али и у За ко ни ку 
о руд ни ци ма, ко ји је на стао око по ла ве ка по сле Ду ша но вог за ко ни ка. 

Шар кић ве ру је да су по сто ја ла два мо ти ва за про пи си ва ње чла на 123. 
Пр ви би био у пре ва зи ла же њу „су ко ба из ме ђу Са са и вла сте ле око сво ји не 
над пла ни на ма“ ко ји су се све ви ше ја вља ли по што „пра во сво ји не на пла-
ни на ма све ви ше пре ла зи у ру ке вла сте ле и ма на сти ра“.38 Ме ђу тим, Ду ша нов 
за ко ник ту го во ри о пра ву сво ји не на ис кр че ним го ра ма, а не на пла ни на ма. 
Дру ги мо гу ћи раз лог до но ше ња би пре ма Шар ки ћу мо гао би ти у за шти ти 
шу ме и жи вот не сре ди не, што се мо же про чи та ти у ре чи ма „да стои по у ста, 
да растє го ра“. Као до дат ни ару мент за то се ко ри сти чи ње ни ца да ра ко вач ки 
пре пис и вла сте ли бра ни да на се ља ва ју љу де на кр че ви на ма.39 

Чи ни се да би за та кав про пис мо гао да се на ђе још је дан раз лог и то 
по мо ћу си стем ског ту ма че ња Ду ша но вог, с јед не, и де спо то вог за ко ни ка, с 
дру ге стра не. На и ме, пре ма За ко ни ку о руд ни ци ма ру дар ска кон це си ја је 
огра ни че ног тра ја ња. Она по сто ји до про те ка ро ка, чи ја ду жи на за ви си од 
то га ко ли ко су ра до ви од ма кли, од но сно од чи ње ни ца да ли је от ко па ва ње 
са мо за по че то, да ли су по ста вље не озна ке на зе мљи шту, те да ли је про на-
ђе на ру да и пла ће на да жби на вла да ру. Пре клу зив ни рок те че од тре нут ка 
ка да је руд ник на пу штен, од но сно од мо мен та ка да су об у ста вље ни ра до ви. 
Ме ђу тим, пра во сво ји не на ис кр че ној и оку пи ра ној зе мљи не за ста ре ва про-
те ком ро ка, већ је у на че лу веч но. При том не тре ба смет ну ти са ума да се 

35 Б. Мар ко вић, 31.
36 Вид. фн. 25.
37 Ђ. Бу ба ло, 195.
38 С. Шар кић (2014), 50.
39 Ibid., 51.
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ра ди о по тен ци јал но ве о ма вред ној зе мљи у пре де ли ма бо га тим ру да ма, на 
ко јој мо жда по сто је ле жи шта сре бра и зла та. Та ко би у прак си мо гло да дође 
до то га да Са си ис кр че шу ме, зе мљу стек ну у сво ји ну, ка ко би на њој сте кли 
трај ни мо но пол, а не са мо ру дар ску кон це си ју огра ни че ног тра ја ња. Уко ли-
ко би се на тој зе мљи на се ли ли љу ди (нпр. за куп ци), у спо ру би се те шко 
мо гло до ка за ти да је на њој пре ста ло ис тра жи ва ње ру де, те да су по че ли да 
те ку пре клу зив ни ро ко ви де фи ни са ни по ме ну тим чла но ви ма За ко ни ка о 
руд ни ци ма. Осим то га, то би мо гло да има за по сле ди цу и од ла га ње екс пло-
а та ци је ру де. На и ме, Са си, вич ни пре по зна ва њу зе мље ис под ко је се на ла зе 
ру де, мо гли би да је оку па ци јом стек ну у сво ји ну, да екс пло а та ци ју ру де на 
њој оста ве за ка сни је (нпр. ка да са ку пе до вољ но сред ста ва да је по кре ну или 
до ђу мир ни ја вре ме на), а да дру ге у ме ђу вре ме ну оне мо гу ће у то ме. На тај 
на чин би тр пе ли вла да ре ви при хо ди, чи ји је ур бор био зна ча јан део. Чи ни 
се да је за бра на та кве мо но по ли за ци је зе мљи шта би ла и је дан од глав них 
мо ти ва до но ше ња но во брд ског за ко ни ка, по што се од ред бе о то ме на ла зе на 
ње го вом са мом по чет ку, са мо што је то ура ђе но де таљ ни јим нор ма ма. 

3.2. Пра во се че

На кра ју чла на су ре чи: „Ник то да не за бра ни Са си ноу горѣ; ко ли ко ѥсть 
трѣбе трьгоу то ли козїи да сѣче“. Оне се тра ди ци о нал но ту ма че као пра во 
ру да ра да се ку шу ме ра ди обез бе ђе ња др ве та као ма те ри ја ла нео п ход ног за 
сред њо ве ков но ру дар ство.40 Ме ђу тим, до 1349. го ди не у сред њо ве ков ној 
Ср би ји руд ни ци су се на ла зи ли и на кр че ви на ма. Сто га се по ме ну те ре чи 
мо гу ту ма чи ти као на ред ба да ни ко не бра ни ру да ри ма да се ку шу ме не само 
за по тре бе др ве та, већ и као за бра на да би ло ко бра ни Са си ма да ис тра жу ју и 
екс пло а ти шу руд не де по зи те у шу ма ма, ко ји има ју пра во да их у ту свр ху и 
кр че. Та ква на ред ба је ва жи ла чак и за вла сни ка шу ме. Да кле и вла сте лин је 
мо рао да до зво ли у сво јим шу ма ма ис тра жи ва ње и екс пло а та ци ју ру де. Та ко би 
члан 123. мо гао да пред ста вља пре ци зи ра ње пра ва ру дар ске кон це си је, ко је 
ни је ну жно би ло на ште ту ру да ра. Из гле да да се по тре ба за бли жим уре ђе њем 
ја ви ла он да ка да се ру да по че ла на ла зи ти на вла сте лин ској зе мљи, што ни је 
био слу чај у по чет ку, јер је она на ла же на ни на чи јој или на вла да ре вој зе мљи.

У при лог та квом ту ма че њу би го во ри ла и упо ред на ана ли за чла на 16. 
по ве ље Бе ле IV Ар па до ви ћа Бан ској Шћав ни ци, где се ре гу ли ше та ква оба-
ве за вла сте ли на:

(16) ... Ist das ie mant hwttnn oder Mwllnn pa wet auf ei nes he rrnn ai gen, do 
das per ckwe rich auf le it, es sein halt ga i stlic he oder wel tlic he he rrn, so ist das perck-
werchs fre i he it, das er ke i uen Czins da uon ne men sol. Auch auf we lichs he rrn aignn 

40 Т. Та ра нов ски, 629; Б. Мар ко вић, 31; Ђ. Бу ба ло, 195; С. Шар кић (2014), 49.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2020



1074

Др Ан дре ја Б. Ка тан че вић, Пра во на ру дар ском зе мљи шту у сред њо ве ков ној Ср би ји (стр. 1065–1078)

perck werch fwndn wirt vnd ge messnn, der selb he rr nymbt da uon das drit te tail der 
Vr bar, vnd was das sel big per ckwe rich holcz be darff ynn die gru ebnn vnd zu al ler lay 
not turfft, das sol vnd mag in de r sel big he rr mit nic hte nicht we renn.41

Ка ко текст ка же, сло бод но је да се от ко па ва и тра жи ру да на зе мљи вла-
сте ли на (све тов ног или ду хов ног), ко ји то не мо же на пла ти ти. Осим то га, он 
је у оба ве зи да до пу сти се чу сво је шу ме за по тре бе др ве та за руд ник. Те 
од ред бе шћав нич ке по ве ље при лич но под се ћа ју на члан 123. око јед ног ве ка 
мла ђег Ду ша но вог за ко ни ка.42 

И по ве ља Вац ла ва II Пше ми сло ви ћа Кут ној Хо ри са др жи слич не нор ме. 
Она пр во про кла му је сло бо ду да се тра жи ме та ли на зе мљи43, без об зи ра на 
то где је и чи ја је:

JRM II, I, 2 … in cam po li be ro, in quo ubi li bet et cu i li bet est li ci tum la bo ra re 
et me tal lum qu a e re re...44

За тим она про пи су је и пра во да се бес плат но се че шу ма са из ме ре ног 
руд ног по ља, на ко ме по сто ји кон це си ја:

ЈRM II, III, 2. In su per de ne mo ri bus ac sil vis ejus dem he re di ta tis, in qua mons 
men su ra tur, om nia il la lig na gra tis mon ta ni re ci pi ant, qu ae qu an tum in ar gen ti fo-
di nis fu e rit op por tu na.45

Још јед ном ру да ри, однoсно кон це си о на ри, има ју пра во да се ку шу ме 
и до би је но др во ко ри сте за по тре бе ру дар ске про из вод ње. Сто га се мо же 
за кљу чи ти да нор ме сва три прав на спо ме ни ка има ју за јед нич ки ко рен у 
са ским оби ча ји ма.

С тим у ве зи по ста вља се и пи та ње да ли је вла сте ла има ла не по сред ног 
ин те ре са за отва ра ње руд ни ка на свом зе мљи шту, те да ли је њој при па дао 
део при хо да. У шћав нич кој по ве љи се од ре ђу је да уко ли ко ру да бу де на ђе на, 
вла сте ли ну при па да тре ћи на ур бо ра, та ко да он не ма са мо оба ве зе да тр пи 
ис тра жи ва ње на свом зе мљи шту и се чу сво јих шу ма, већ и ја сно де фи ни са но 

41 Mo nu men ta, 225. „Уко ло ко не ко жи ви или ко па на зе мљи вла сте ли на, на ко јој се на-
ла зи руд ник, би ло да је реч о зе мљи ду хов ног или све тов ног вла сте ли на, по сто ји сло бо да 
ко па ња, та ко да он од то га не мо же на пла ти ти да жби ну. Та ко ђе, вла сте лин на чи јој зе мљи 
се руд ник на ла зи и бу де из ме рен, узи ма од то га тре ћи ну ур бо ра и оно др во ко је је по треб но 
том руд ни ку у ко пу и за све по тре бе, то не тре ба и не мо же тај вла сте лин да за бра ни.”.

42 То је при ме тио још Ра дој чић. Н. Ра дој чић, 28.
43 О то ме у Че шком пра ву вид. А. Zycha, 176–193
44 Jus re ga le, 318. „... на сло бод ном по љу, на ко ме је увек и сва ком до зво ље но да ра ди 

и тра жи ме та ле ...”.
45 Ibid. „Осим то га, из лу го ва и шу ма оног по се да, на ко ме је из ме рен руд ник, ру да ри 

до би ја ју све др во без на кна де, оно ли ко ко ли ко је то по треб но у руд ни ци ма.”.
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пра во на део до би ти, од но сно тре ћи ну ур бо ра. Исто пра ви ло је по ста вље но 
и у пра ву Кут не Хо ре46:

ЈRM II, III, 4: ... do mi no rum jus est re ci pe re ter ti am par tem il li us oc ta vae 
par tis, qu ae ur bu ra no mi na tur...47

Ме ђу тим, срп ски из во ри о та квом пра ву вла сте ле ћу те. Ниг де у са чу-
ва ним све до чан стви ма не сто ји да при ход од руд ни ка (ур бор, ур бу ра) узи ма 
би ло ко осим за куп ца ре гал них пра ва и вла да ра. По сле смр ти ца ра Уро ша 
(1355–1371), то пра во пре ла зи на об ла сне го спо да ре, што се мо же пра ти ти у 
из во ри ма.48 Сто га се мо же прет по ста ви ти да сред њо ве ков на срп ска вла сте-
ла ни је има ла пра во на део ис ко па не ру де са свог вла сте лин ства.

На осно ву слич но сти и раз ли ке из ме ђу ста ри јег угар ског и че шког пра-
ва, с јед не стра не, и са дру ге мла ђег срп ског пра ва, мо же се за кљу чи ти да је 
ру дар ско пра во у Ср би ји по чи ва ло на са ским оби ча ји ма, али да је у срп ској 
сре ди ни до жи ве ло и свој sui ge ne ris раз вој.49

3.3. Спор Са са и вла сте ле

По се бан про пис чла на 123. го во ри о спо ро ви ма Са са и вла сте ле око 
зе мље, ко ји ка же: „Ако соу ко моу властѣли ноу без͛ прав͛ды оузєли зємлю, да 
сє со удѣ съ нимь властѣлє За ко номь Свєта го краля“. На и ме, вла сте лин је сте 
био ду жан да тр пи екс пло а та ци ју ру де на сво јој зе мљи, али из гле да да су 
Са си по ку ша ва ли да при сво је и кр че ви не вла сте лин ских шу ма, те да на њима 
стек ну сво ји ну. У том слу ча ју се при ме њи ва ла нор ма из За ко на Све тог кра-
ља, од но сно кра ља Ми лу ти на. За кон Све тог кра ља се у Ду ша но вом за ко ни-
ку спо ми ње још и у чла но ви ма 152. и 153. ко ји ре гу ли шу са став ме шо ви те 
по ро те. Сто га се обич но сма тра да ра ни ји члан по во дом са ста ва по ро те упу-
ћу је на та два ка сни ја чла на. Ме ђу тим, мо гу ће је да се под За ко ном Све тог 
кра ља под ра зу ме ва дру ги про пис, или чак дру ги акт.50 

4. ЗА КЉУ ЧАК

За ко ник о руд ни ци ма у сво јим по чет ним чла но ви ма при мар но ре гу ли ше 
гу би так при вре ме не кон це си је, про те ком ро ка од пре стан ка ње ног вр ше ња. 

46 О пра ви ма вла сни ка зе мље на ко јој је руд ник у че шком пра ву вид. A. Zycha, 188–192.
47 Ibid., 328. „... пра во вла сни ка је да до би ју тре ћи ну оне осми не, ко ја се на зи ва ур бор ...”.
48 Вид. Ан дре ја Ка тан че вић, „За куп ца ри на у сред њо ве ков ној Ср би ји“, Νομοφύλαξ. Збор-

ник ра до ва у част Ср ђа на Шар ки ћа (ур. Тaмара Илић, Мар ко Бо жић), Бе о град 2020, 258–259.
49 Слич но Ан дре ја Ка тан че вић „Ин сти тут ур ба ра ра у сред њо ве ков ној Ср би ји“, Ба-

шти на 51/2020, 263–279.
50 Де таљ ни је о то ме вид. Ан дре ја Ка тан че вић (2015), 113–114.



1076

Др Ан дре ја Б. Ка тан че вић, Пра во на ру дар ском зе мљи шту у сред њо ве ков ној Ср би ји (стр. 1065–1078)

Слич но сти са ра ни јим угар ским и че шким пра вом ука зу ју на за јед нич ку 
са ску осно ву, ко ја је ре ци пи ра на у сред њо ве ков ној Ср би ји. Ме ђу тим, у срп-
ском пра ву из о ста нак оба ве зе об ја вљи ва ња код сти ца ња кон це си је на озна-
че ном зе мљи шту на ко ме је она прет ход но по сто ја ла, по ка зу је са мо стал ни 
раз ви так.

Ду ша нов за ко ник за бра њу је Са си ма сти ца ње пра ва сво ји не оку па ци јом 
на кр че ви на ма, те им оста вља мо гућ ност да сти чу са мо ру дар ске кон це си је. 
Мо тив за то је, из ме ђу оста лог, из бе га ва ње трај не мо но по ли за ци је вред ног 
зе мљи шта бо га тог ру да ма, што би има ло не по вољ не по сле ди це по при вре ду 
зе мље и вла да ре ве при хо де. За ко ник исто вре ме но про кла му је пра во да се ру да 
тра жи и ис ко па ва и у шу ма ма фе у да ла ца, те да се у њи ма се ку др ва за потре-
бе руд ни ка. Слич ност са по ве ља ма Бе ле IV Бан ској Шћав ни ци и Вац ла ва II 
Кут ној Хо ри ја сно ука зу ју на прав ни тран сплант. Ме ђу тим, срп ски из во ри 
не го во ре о пра ву вла сни ка на тре ћи ну руд не ре га ли је од ру де ис ко па не на 
ње го вом зе мљи шту, па у Ср би ји та кво пра во ве ро ват но ни је по сто ја ло.
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Le gal Re gi me of Land in the Mi ning Are as of Me di e val Ser bia

Abstract: The aim of the re se arch is to cast light on the le gal re gi me of the 
mi ning area land in me di e val Ser bia and to an swer to what ex tent Sa xon cu sto mary 
mi ning law was ac cep ted in this aspect and what the ra tio le gis of ar tic le 123 of 
Du šan’s Co de was?

It se ems li kely that un til the enac tment of Du šan’s Co de it was pos si ble to 
oc cupy land cle a red for mi ning pur po ses and to ac qu i re pro perty of the mi ning 
area, which was pre vi o usly res nul li us. Ho we ver, Du šan’s Co de chan ged this rule 
prеscribing only the pos si bi lity of ac qu i ring the ti me li mi ted mi ning con ces sion, 
which was mo ti ved by pos si ble per ma nent mo no po li za tion of the land in the mi ning 
are as. At the sa me ti me, the Co de proc la i med the right of ore se arch and ex plo ra-
ti on on the fe u dal lords’ land. Si mi la ri ti es to the ol der Hun ga rian and Czech law 
in di ca tes le gal tran splan ta tion.

The mi ning con ces sion was re gu la ted in De spot Ste fan’s Mi ning Co de for 
No vo Br do, which prеscribed de ta i led ru les for lo sing the con ces sion in the ca se 
of ne glec ting the mi ning ac ti vity. Ba sed on si mi la ri ti es one can as su me that the se 
ru les we re mostly the re cep tion of the Sa xon cu sto mary mi ning law, al so writ ten 
in la te me di e val mi ning laws of Hun gary and Czec hia. Ho we ver, the small dif fe-
ren ces may show that af ter one and a half cen tury the Ser bian mi ning com mu nity 
in tro du ced its own uni que ru les. 

Re se arch is ba sed on lin gu i stic, syste ma tic and hi sto ri cal analysis of the 
so ur ces as well as the re gres si ve analysis and com pa ra ti ve met hod. 
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