
ДИСКУСИЈА
МЕСТО ПРИВРЕДНОГ ПРАВА У СИСТЕМУ НАТТТЕГ ПРАВА

Разграмичење привредног од грађанског права — Појам трго-вин- 
ског поела код насПоводом чланка проф. Илића „Место привредног права y систе- му социјалистичког права ФНРЈ” објављеног y Годишњаку Правног 

факултета y Сарајеву за 1953, проф,- Јакшић je покренуо о том про- блему дискузију y Аналима Правно-г факултета y Београду (бр. 2 за 1955), изпосећи врло интересантне погледе и корисне предлоге. Сма- трајући да je покреиута дискусија врло важна, покушали бисмо да своја излагања надовежемо на поменуто расправљање проф. Јакши- ћа. Притом би ce осврнул.и на два важна питања која су тамо истак- чута: на питање разтраничења привреднот и грађанског права и y вези с тим на проблем појма трговинског посла y нашем праву.Мислимо, пре 'Свега, да je проф. Јакшић исправно указ!ао да, и поред истоветности назива, дојму нашег данаитњег права не треба супротст.ављати појам немачког „Wirtschaftsrecht”, које je израз др- жавне интервенције y привреди и које може донекле, и то само y формалном смислу, имати сличнасти са нашим привредним правом из периода административног управљања привредом, као шго je то истакнуто и y чланкЈу проф. Илића. Наше привредно право треба упоређивати и супротстављати га, као што je наглашено, трговин- ском праву буржоаског права, имајући y виду сву садржинску ра- злику која резултира из разлике друштвено-економеких односа, који чине предмет регулисања ових грана права. Исто тако, као што je указао и дроф. Илић, са нашим привредним правом нема ништа за- једничко ни „гфивредно драво“ чије je формирање безусловно поку- шано y совјетској правној теорији, a које je ишло за тим да цело имовинско право сведе да управљање привредом од стране државе, замењујући притом трађанско-правне елементе административно- правним.Истоветноет назива у.предњим случајевима крије суштинске раз- лике. У вези са преласком наших привредних предузећа на слободно заклучиваље уговора и променом карактера њиховог пословања, y нашој правној науди истицани су и дредлози (проф. Балог) за усва- јање назива „трговинско право” и код нас. Међутим, како je већ ука- зано (проф. Растовчан) трговина y нашем систему нема онај значај који има y калиталистичксм привредном систему, да би њоме обеле- жили целу ову грану права. С друге стране, и појам „трговинског прчва“ y буржоаском праву толико je широк, да би и тамо више од- говарао назив привредно право. Ипак, назив „привредно право” може 



ДИСКУСИЈА 39да ce схвати врло широко, што може увек давати места дискусији око одређивања граница ове гране права. Нарочито постоји схватање код људи [у пракгаи да ce дод привредним правом обухвати све при- вредно законодавство, сви прописи који ce односе на привреду. Јасно je да ce таква схват.ања не могу усвојити. Привреда толико широко задире y друштвени живот да једна грана права не би могла даобу- хвати све оно што ce y праву односи на принреду. Полазећи од схва- тања, Koie преовлађује y нашој правној науци, да je пјривредно право грана имовинхжоглправа и то она кој.а најситштије речеио регулише промет добара y привреди, оно би требало да ce бави статусом при- вредних ортанизација, као главних учесника y привредном дромету (зашто само њих о том випе доцније) и њиховим правним послови- ма, y ком ce оно обиму данас углавном и удучавд код нас. На тој основи, мислимо, требало би сироводити и разграничење од других правних дисциплина, које такође садрже прапиее о привреди. Наро- чито je важно спровести разтраничење од грађанског права које ce исто тако бгви регулисањем имовинскот промета.Као што je познато, проблем разграничења грађанскот и трго- винског права задаје велике тешкоће и y буржоаском праву, због врло тесне везе ових двеју трана права, тешкоће које ce достављајју код нае. Опште узевши, ове гране права односе ce као оишта (гра- ђанско право) према посебној (трговинско право). Грађанско ираво je супсидијарни извор трговинског ирава. (Румунски трговачки законик од 1887 даје трађанском праву првенство као извору права и пред трговачким обичајима.) Општа теорија облитација, специјално о уго- ворима, служи као супстрат установа трговачког права. Због таквог односа ових двеју прана права, као што знамо, поставило ce питање оправданости постојања трговинског права уопште. Покушај да ce трговинско право окарактерише као право које ретулише односе y трговини може ce сматрати као неуспео, с једне стране, з&ог непре- цизности и неодређености самог појма трговине, a с друге стране, јер ce и на односе y трговини могу примењивати правила грађанског драва, као супсидијарнОг извора за регулисање односа y трговини. Затим, il само трговинско право како je постављено не обухвата ин- ституте који ce односе-само на трговину. Поред института који на- лазе примену искључиво y трговинском промету, напр. заштите фир- ме, жига.и сл., трговинско право обухвата и институте који истина имају претежну примену y тртовини али ce могу применити и y гра- ђанскоправним односима, случај напр. са меницом, као и институте који су y основи заједнички и трговинском и грађанском праву, исти- иа, са извесним посебним обележјима y свакој од сдаих грана, напр. куповина и продаја или осигурање. Због тога као и збот испредле- тености односа y робном промету заиста не може бити речи о стро- гом разграничењу ових двеју грана права. Све ово важи утлавном и за однос нашег грађанског и привредног права, где je та испрепле- теност још већа y вези са правом управљања привредних организа- ција, које дретставља једну категорију грађанског права a које



40 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАчини основу и привредног права, и y вези са овим различитим имо- винским режимом појединих Рредстава привредних ортанизација, чиме ce бави и грађанско право. ,Ипак, тамо где je најважније опровести ово разграничење, на терену послова који настају из робне размене, буржоаско право ус- пело je да издвоји извесне послове као чисто трговачке, служећи ce појмом „трговинског (трговачког) пбсла”, усвојеним y в-еКини буржо- аских права. Истина, и овде ce није успело створити један јединстве- ни појам, комерцијалност посла није подједнако одређена y свим иравима, што je такође, као што je познато, послужило противници- ма дуализма у приватном праву за приговор да ce не може повући сигурна' демаркациона линија између грађанског и трговинског пра- ва. Али, без обзира како je појам трговинског посла одређен y поје- диним правима, остаје као једна од његових најважнијих функција разграничења примене y овој области правила тртовинског и грађан- ског права. Реч’ може бити, разуме ce, само о „основним“ трговин- ским пословима, јер су акцесорни трговачки послови грађанско- правне природе. Поставља ce питање да ли овакав појам треба усвојити и y нашем.имовинском праву за разграничење области при- мене привредног . од грађанскот права, и y случају усвајања овог појма да ли усвојити објективни или субјективни систем за наше право.Појам трговинског посла среће ce y нашој правној теорији. Проф. Балог ce служи појмом „посао привредног ирава” (мада сматра да би иоправ-нији назив био „трговински посао”), који назив усваја и проф. Илић, a проф. Јакшић говсри о „привредним (трговинским) пословима”. Наше ново законодавство,' пак,'не познаје тај појам y смислу како га схвата теорија. Међутим, дотреба за таквим или не- ким сличним појмом појдвила ce прдликом организовања нашег но- вог привредног судства, када je било нужно y области послова на- сталих из размене робе. извести разграничење надлежности између редовних (грађанских) и прмвредних судова. Закон о привредним су- довима послужио ce појмом „привредног спора“. Стављањем. рас- прављања спорова y привреди пред посебне оудове стало ce на гле- диште да у надлежност нових „привредних” судова не треба став- љати све имовинске спорове привредких организација, као што je to било за време- док су ce спорови растављали пред државном арби- тражом, него (поред спорова за накнаду штете) оне који имају ..дривредни” карактер, који су дакле „привредни спорови”. Међу- тим, при одређивању који су спорови привредни Закон ce не служи појмом трговинског (односно привредног) посла, иако без сумње спо- рови из ових послова, спадају y привредне спорове, него набрајањем најважнијих трговинских послова, поред набрајања осталих случа- јева који улазе y појам привредног спора. На овакав став Закона утицала je управо и неизграђеност појмова нашег материјалног пра- ва (в. Голдштајн: Неки проблеми правосуђа, Архив за правне w дру- 
штвене науке, бр. 3—4/1954, стр. 392). Закон заиста није могао усво- 



ДИСКУСИЈА 41јити појам трговинскот посла, док ce тај појам не рашчисти y нашој правној теорији.Да ли можда појам „привредног спора” може да задовољи по- требе наше правне теорије y погледу одређивања области примене привредног права и његовог разграничења од грађанскот дтрава? Пре свега, нужно je размотрити како je овај појам опредељен y Закону. Као што смо видели, Закон о привредним судовима, није пошао од неке ошпте дефиниције, јер ce сматрало да би даиање такве дефини- ције y једном .организационом закону крило y себи опасност од не- потпуности и недовољне одређености. Из истих разлога сматрало ce да треба одбацити и други метод, метод лојединачног набрајања. Ме- сто тога Закон ce послужио набрајањем већег броја спорова, да ce што исцрпније обухвате типични спорови из надлежности привред- ног суда и тиме „у највећој мери смањи могућност различитот тума- чења” (в. Голдштајн: цит; чланак, стр. 392). (Овакво опредељивање дојма привредног спора остало je и y досадашњим пројектима зако- ника о грађаиском судсксм поступку.) Међутим. овако опредељен по- јам привредног спора, ако би мстао и да задовољи потребе привред- ног судства, не може y потпуности задовољити -потребе наше теорије. На првом месту његова неодређеност која ce ипак није могла избећи и поред исцрпног набргјавва. Закон. завршава прспис y коме ce го- вори о привредном сдору (чл.. 4) да ce као пр-ивредни спорови сма- трају и „други слични спорови од значаја за привреду”. С те стране, овај појам овако опредељен не задовољава теорију y напред наве- деном смислу. (Овакво опредељивање може бити .незгодно и за прак- су, иако можда није било начина да ce ово избегне,. јер и поред ис- црпног набрајања, .ипак моту да ce појаве и други случајеви „од значаја за привреду“, a да ли су они такви то тек треба установити, што y крајњој линији може да одведе ствар до највишег суда, збот евентуалног сукоба или одбијања надлежности, што je за праксу не- згодно.) Он за теорију није погодан ни са друге тачке гледања, јер, je он, уколико ce тиче спорова из уговора обухватио напр. и спорове. из купопродаје граЈђанског права, из утовора о делђг, из уговора о по- слузи, што су све уговори грађанског права. (Уствари ти би послови одговарали „акцесорним” послсвима трговинског пргва.) Ово долази отуда што je појам „привредног спора” процесноправне .природе,,као што показује и сам његов назлв, то je лојам једног закона који .треба да постави организацију наше привредне судбености, и он има за циљ не да одреди домен примене привредног права, него надлежност привредног суда, што нхсу исте ствари (о чему ce поиекад не води довољно рачуна y пр-авној литератури). Надлежност привредног суда je много шира од области привредног пргва: оиа обухвата и расирав- љање извесних грађанжоправних уговорз, дривредне преступе, све спорове за накнаду штете и др.Ипак, појам прквредног спора несумњиво je од користи и за нашу правну теорију y погледу одређивања обласТи привредног права. Закон je ту, између осталог, обухватио основне трговинске по- 



42 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАслсве, a такође и важније случајеве акцесорних трговинских по- слова. Појам трговинског посла, дакле, код нас ce стварно јавља и y законодавству, иако посредно и теориски недовољно одређено. И Оп- ште узансе за промет робом служе ce појмом „послови промета ро- бом", који уствари претстављају једну подврсту трговинских посло- ва. — Све ово мислимо- указује нам на потребу усвајања појма трго- винског посла (можда под називом „привредни шосао”) и y нашем привредном законодавству, са давањем одређеног и тачног опреде- љења овог појма и крута ових послова, специјално основних трго- вачких послова. Што ce тиче појма акцесорног трговинског посла, он je више важан за разграничење грађанске и привредне јурисдик- ције. (Код овог појма, који задаје доста тешкоћа y пракси, трговачки законици, као што je позиато, долазе од претпоставке да je посао y сумњи увек трговачки. Мислимо да би ce ово могло усвојити ј за по- слове наших привредних организација, када постаји сумња да ли je одређенх посао „од зиачаја за привреду“.)Ако станемо на гледиште о потреби усвајања y нашем привред- ном законодавству појма трговинског (привредног) посла, поставља ce питање који систем притом усвојити: објективни или субјективни, питање које je поставио проф. Јакшић. Нама изгледа свакако овај други систем као лотичнији и оправданији.Појам објективног трговинског досла, као што je познато, увео je y трговачко законодавство француски Code de commerce. Увођење овог појма дошло je y тежњи да ce .отклони сталешки караетер тр- говачког права, што ce указало потребним после декрета од 1791, којим je укинута корпоративна организација трговине. Хтело ce створити право трговине a не трговаца (Code „de commerce“!), па ce тражио појам посла који je већ сам no себи трговачки, без обзира ко га врши и да ли y виду занимања или случајно. Творцима Code de commerce изгледао je на првом месту таквим посао препродаје намирница и друге робе, јер je то заиста не само основни посао трговине него и први посао y њеном развоју. Овај тзв. објективни сисгем Француског трговачког законика, као што je познато, усво- јен je y великом броју трговачких законика који су доцније доно- шени. Немачки трговачки законик од 1897 усваја надротив субјек- тивни систем при одређивању појма трговинског посла. Рекло ce да ce Немачки трговачки законик вратио средњевековној концеп- цији: трговачки посао je посао трговца. Међутим, као што je пра- вилно примећено, он ce само вратио професионалној тачки гле- дања, али он није усвојио средњевековну концепцију него концеп- цију капиталистичког предузећа. У једној земљи са високим разво- јем свих грана привреде и високим културним нивоом становни- штва, оно што je могло оправдати дуализам y приватном праву јесте само нарочита организација трговачког предузећа. (Да je тежиште на организацији види ce нарочито из § 2 и 3 Законика.) Заиста, може ce бранити дуализам, може ce дрихватити да ce не ставе под иста правила послови предузећа — која имају специјалну техничку 



ДИСКУСИЈА 43и пословну организацију за обављање тих послова — бирое, ма- гације, камионе, телефоне, стручне иадрове, развијену трговачку мрежу преко трговачких путника и трговачких посредника итд. — и послови осталих учесника y промету који то све немају или имају y далеко мањој мери. Гледиште Немачког трговачког зако- ника усвајају доцније и други новији трговачки законици: Пољ- ски трговачки законик од 1933 и посебно наш бивши тртовачки за- кон од 1937. У посебној организацији изведеној директно само ради бољег обављања трговине виде и аутори неких других буржоаских права (Escarra) оправдање за дуализам. Па и сам историски развој трговачког драва потврђује ову поставку да je спецјална органи- зација обављања одређене привредне делатности била осиова за признавање трговачког карактера те делатности. Док су канонисти и средњовековни комерцијалисти сматрали трговином само при- бављање производа од ироизвођача и њихову препродају потро- шачима y истом неизмељеном виду, појам трговине обухвата доц- није не само препродају робе y измењеном виду него и друге при- вредне делатности како je која област привреде стала на капита- лагстичку оргаиизацију — случај на/тр. са осигурањем, превозом, да би после под власт трговачког .права дошли чак и послови ру- дарског обрта (у већим обиму), издавачки послови и др.Посматрајући ствар овако са гледишта специјалне организа- ције за професионално обављање привредне делатности, онда нам код нас, с обзиром да ce тртовинска и индустриска као и добар део других привредних делатности развија само преко привредних ор- ганизација које су организоване управо и само за обављање одре- ђених привредних послова и с обзиром на различите пословне мо- гућности, на различити степен развијености као и степен обравова- ностаг других учесника y јпривреди, дуализам изгледа потауно оправ- дан. Под таквим околностима тешко je свести све учеснике y про- мету добара под иста правила, као што je то код нас већ истакнуто (в. Голдштајн: цит. чланак3 стр. 390). Као субјекти приврвдног права, тј. они, за које треба да важе посебна правила y промету, правила привредног права, која ce одликују већом строгошћу и др., јављају нам ce само наше привредне организације, и као послови које треба посебно регулисати, дати им посебни „привредни (трто- вински)“ карактер, само послови које обављају те дривредне ор- ганизације. Нема никаквог разлога подвргавати под та строжија правила остале субјекте који немају те пословне могућности и ту организацију и не познају начин пословања, због неког „објектив- ног“ трговинског карактера њиховог посла. Према томе не постав- ља ce питање поделе на апсолутне (објективне) и релативне трго- винске послове. (И проф. Балог одбацује категоризацију трто- винских дослова на апсолутне и релативне.) Постоје као привредни послови само послови привредних организација.Овде треба имати y виду и други важан разлог који ce код нас истиче за издвајање привредних организација као субјекта при- 



44 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАвредиог права и њихових послова, чињеницу да су они органи управ- љања друштвеном имовином. По свом карактеру и свом значају друштвена имовина захтева специјалну заштиту и специјално по- ступазље y случају спора. Поред осталог, ово je био најважнији ра- злог да ce под привредну јурисдикцију додведу и политичко-тери- торијалне јединице и установе са самосталним финансирањем као органи управљања општенародном имовином, a да ce из привредне јурисдикције искључе они учесници y привреди који то нису, напр. приватне занатлије.Сви ови моменти били су одлучујући при одређивању домена наше привредне јурисдикције. Ми смо y погледу јурисдикције (са малим изузецима) већ, тако да кажемо, на терену субјективног си- стема који би само требало извести до краја и y нашем матери- јалиом праву. Тиме ce, што je такође важно, не би морало. задирати или бар не битно y садашњу организацију нашег привредног суд- ства. — Свакако да ова питања захтевају једну далеко опсежнију дискусију и разматрање. Намера нам je била само да ce већ запо- чета дискусија настави и да ce задочне с третирањем појединих одређених проблема y вези са местом и границом нашег привред- ног права. Несумњиво je да те границе неће остати увек исте, али за правилан развој ове гране права нужнб je већ сада чвршће по- ставити и одредити њене основне појмове и институте.Др. Владимир Капор

СВОЈИНА У ЕКОНОМСКОМ СМИСЛУ И ИМОВИНА1. — У нашој правној литератури обрађена су два питаша: пи- тање шта je својина y економском смислу и y каквом je односу са својином y правном смислу, и питање појма имовине и односа из- међу ње и својине (у правном смислу). У расправама о овим пита- њима није дошло до анализе односа између својине y економском смислу и имовине. Третирање односа ових цојмова према својини y правном смислу имало je за последицу недовољно обрађен њи- хов међусобни однос. Рекли смо недовољно обрађен, зато што и читалац који површно прати одговарајућу литературу може да y н.ој запази супротна више мање имплицитна, гледишта.У свом раду „Družbena lastnina kot temelj naš'oga pravnega sistema” (Правнии, Љубљана, 1954, бр. 10—12) проф. Фижгар сматра, позивајући ce пре свега на једног чешког аутора, да економском појму својине одговара' оно шго су коментатори Аустриског грађан- ског законика назвали имовином (стр. 253). Са друге стране, y једном чланку под насловом „Својина и имовина“ (Анали Правног факул- 
тета y Београду, 1953, бр. 1) проф. Гамс настоји да резервише по- јам имовине за скуп релативних права (позитивних и негативних), или да ce послужимо његовим начином изражавања, за означавање 


