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ОСНОВИ РАЗЛИКОВАЊА „ЈАВНОГ” И „ПРИВАТНОГ” ПРАВА

У целокупном историјском развитку правне мисли, бар оном који носи печет европске традиције од античког доба до наших дана, па и y одговарајућем историјском искуству и пр- авној пракси, сразмерно лако ce може запазити непрекидно нас- тојање да ce на неки начин истакне потреба и могућност раз- ликовања „јавног” и „приватног” права. Међутим, истовремено je тешко, па y крајњој линији и немогуће, проникнути и раз- открити оне мање или више. скривене сплетове најразличитијих разлога и повода оваквог разликовања. Услед тога намеће нам ce и утисак да je неизбежан и карактеристичан парадокс: што ce више и. непосредније огледа и потврђује својеврсна (само)разумљивост, уобичајеност, природност, оправданост итд. оваквог разликовања, те ce све мање и некако удаљенијб предо- чавају они сложени и дубински основи овог разликовања. Баш овај парадокс може да буде и повод и подстицај да ce прили- ком сваког третирања разликовања „јавног” и „приватног" пра- ва првенствено обрати пажња. на оно што има, или ce само сматра да има, улогу и својство основа дотичног разликовања. To значи да нема неког већег значаја уочавање и констатова- ње чињенице да су ce уврежила оваква или онаква схватања о овом традиционалном разликовању, a ни покушаји да ce до- тична схватања реконструишу и систематизују, али зато има изванредно велики научни значај сваки покушај да ce сагледа- ју и разјасне основи овог разликовања. При томе, међутим, сложеност ових основа ипак не спречава да ce y њима или y вези с њима разликују два главна. низа момената: један низ сачињавају сви објективни моменти укорењени y друштвено- историјским околностима, y стварном животу и односима, y реалности друштвених склопова уопште и y државно-правном поретку нарочито, што све има карактер узрока и стварних разлога испољавања одговарајућих разлика y самом праву; други низ, пак, сачињавају субјективни моменти постављени првенствено y разним облицима друштвене свести, y погледима 747



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)одређених друштвено-политичких снага, појединих струја и пр- едставника правне мисли. Разуме ce, кад je реч о овоме, све то односи ce и на сва она настојања! да ce занемари или потпу- но оповргне ово разликовање. Зато ce може рећи да| y свим (не) разликовањима „јавног" и „приватног” права искрсавају на- изглед неразмрсиви сплетови објективних узрока и разлога, реалних чинилаца и остварења итд. што je све пропраћено и одговарајућим теоретским остварењима, резултатима и дома- шајима правне мисли. У свему томе треба тражити оне дубље корене и постојећих стварних разлика y самом праву, али и повода и мотива некаквих класификација, покушаја да ce про- нађу више или мање подешена мерила за оцену стварног ста- ња y праву извесне епохе или одређене замље, a самим тим и заонованости односних анализа и класификација које y вези с тимј настају.
1. Неопходне напоменеС обзиром на то задатак овога текста мора ce ограничити само на покушај указивања на неке од поменутих момената, јер ce y његовим оквирима и не може извршити ни неопходан захват y иначе веома широку и готово непрегледну проблема- тику, a ни извести одговарајућа дубинска аналаза, са понира- њем y све слојеве који ce налазе испод површине не само -нај- сложенијих већ и наизглед простијих питања. Тако нешто из- искује свестрана разматрања и аргументацију, што овом при- ликом мора изостати. Самим тим, покушај указивања на основе разликовања „јавног” и „приватног” права претвара ce y ос- 

новно, a то ће рећи елементарно и претходно обавештење о карактеру ове проблематике на основу кога ce може истаћи и једно сопствено виђење и заузимање ставова поводом дотак- нутих питања.1. — И овом приликом, као уосталом увек и свуда када ce ради о научним разматрањима и свему ономе што их прати, пре свих других искрсавају терминолошка питања која ce мо- рају на неки начин решити. Њихово решење, пак, своди ce на критичко процењивање или претресање ваљаности, адекватнос- ти и прихватљивости самих израза јавно право, с једне стране, и приватно право, с друге стране. He улазећи y испитивање ни њиховог историјоког порекла ии језичких особености, можемо само констатовати да су очигледно ухватили дубоке корене y целокупној правној мисли и правној пракси. Самим тим je по- тврђена и утврђена. и некаква њихова употребљивост, али исто- времено и сразмерно томе они су постајали и остајали много- 748



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)значни, веома сложени и неодређени и уопште и y свакој кон- кретној употреби. Ови изрази су не само уобичајни него су вековима задобијали специфичну снагу традицијом освештених израза, при чему су ce y њима подједнако уплитала научна и практична значења, идеолошке и митолошке наслаге, па и сва- којаке смислености и бесмислености. Због свега тога нема и не може бити некакве крутости, доследности и уједначености y коришћењу ових израза.1) У оваквој ситуацији, наравно упут- но би било што тачније и прикладније одређивање ваљаности и садржине ових термина, јер они очигледно више служе као својеврсна упутница. на извесне ствари, него што ce могу ко- ристити за брзо и лако препознавање дотичних ствари, њиховог издвајања из масе осталих сличних и(ли) потпуно различитпх ствари. Невоља je, међутим, y томе што баш овакве ознаке по- казују своју неоспорну и чак бескрајну предност, y ствари својеврсну надмоћност, y поређењу с неким друкчијим изрази- ма чија би ce вредност, евентуално, и могла образложити. Y недостатку неких бољих или критичким преиспитивањем об- разложених нових израза., могу нам они послужити и овом при- ликом. с упозорењем да употреба ових израза сама по себи још нипошто и ниуколико не потврђује истоветност њихових зна- чења, a још мање ставова оних који ce њима служе, можемо их користити. A када je већ тако, онда ваља непрекидно имати y виду и њихове слабости, условну ваљаност, a често и грубе неприкладности. На неки начин треба показати извесну уздржа- ност и резервисаност према овим називима и садржини коју имају. Чини ми ce да je за ту сврху довољно стављање тих из- раза y наводнице или, пак, стављање испред њих оног значењ- ског релативизатора — талсо звано или тзв. Тим ce избегавају све забуне и заблуде на једном чисто терминолошком плану, што ce иначе често дешава.

*) Вид. Julius Stone, Legal System and Lawyer’s Reasonings, Stanford; California, Stanford University Press, 1968, p. 30-38, 49, 165, 201, 206-207, 319.

Сходно томе, донекле ce може осветљавати терминолошка страна о самим стварима којима ce дају такви називи. To су, по готово свим схватањима, они основни делови права или прав- ног система којима ce најчешће дају називи правне области. У ствари, ради ce о својеврсној дводеоби или својеврсним дво- 
делинама које ce добијају било посматрањем односних делова права или правног система, било применом неког критеријума за разликовање који ce намеће на основу схватања о двојности или подвојености y склопу целокупног права, a то није ништа друго него један од израза и показатеља својеврсног дуализма 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)као филозофске, доктринарне или теоријске представе и објаш- њења, као потврда о заузимању једног становишта о дихотомији и y праву и y, правној мисли. Што ce мене тиче, a из разлога који ће ce показати умесним током даљих разматрања, сматрам да je боље те дводелине називати правним сферама. Битно je само то да ce на овај начин жели упозорити да овакви делови нису и не треба да буду изједначени са даљим деоним јединица- ма које ce, најчешће, обележавају изразом правне гране.. Смат- ра ce да оваквих деоних јединица има десетак y сваком разви- јенијем праву, a то значи да ce и тзв. јавно право и тзв. при- ватно право састоји из више одговарајућих тзв. правних 'грана. По мени, то ce може назвати и правним секторима. Сваки прав- ни сектор или „правна. грана” састоји ce од мање или веће Mace правних институција као најмањих деоних јединица.2. — После тога или, тачније речено, заједно с тим ce јављају садржинска. питања кључних појмова, па и осталих пој- мова сразмерно њиховој повезаности и релевантности. Није свеједно који ce изрази употребљавају, али je неупоредиво важније коју садржину имају, с каквим обимом, с којом пре- цизношћу ce дају, које ствари означавају итд.Наравно, на првом месту ту je сам појам права који je, као што je добро познато и увек наглашавано, крајње неодре- ђен, сложен, различито утврђиван и објашњаван. Зависно од тога како ce дефинише право, како ce оно уопште схвата, усле- ђује одговарајуће третирање било ког другог појма, чак оних појмова који су наизглед веома удаљени од њега, a камоли тако блиских му појмова, који ce непооредно наслањају и изводе из општег појма права. Ако има елементарне доследности y теориј- скоправном мишљењу и извођењу, морају ce конструисати и одговарајући појмови о поменутим дводелинама права, о двама деловима једне цело-купности. Зато у самом општем појму права налазе ce не само претпоставке одређења садржине „јавног пра- ва” већ и начина изучавања ових предмета, заједно и сваког посебно.2) Штавише, сагледавањем оваквих веза ce долази и до закључка да ча.к и идеја права, као априорна замисао, дата пре икаквог правног искуства, обликована пре самог појма пра- ва или само као својеврсни наговештај садржине тога појма, непосредно утиче и одређује садржину појмова „јавно право” и „приватно право”.3)
2) Arthhur Kaufmann und Winfried Hassmer (Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, Heidelberg-Karlsruhe, C. F. Miller ,uristischer Verlag, 1977, S. 275, 285.3) Gustav Radbruh, Filozofija prava, prevela Dušica Guteša, Beograd, Nolit, bibl. Nomos, 1980, str. 169—171.750



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”„ права (747—815)Овакве везе ce огледају и онда када ce непосреднр пола- зи од појма правног система, независно од тога да ли ce на тај начин свеоно или несвесно упада y илузију да je тако „избегну- та” поменута одређујућа веза самог општег појма права и да ли ce сматра да je тако утврђен неки сасвим друкчији ослонац за извођење појмова „јавно право” и „приватно право”. У ства- ри, и у оваком погледу појам права, са свим својственостима, неизбежно даје претпоставке за појам правног система, a затим и некако одређен овај појам дејствује на извођење осталих пој- мова. Дакле, пошто постоји могућност и неизбежност различи- тог дефиниоања правног система, од тога мора зависити и садр- жина појмова „јавно право" и „приватно право”.4)

Вид. Walter Burckhardt, Methode und System des Rechts Zürich, Polygraphicher Verlag, 1936. S. 59-60.s) Nathan Rotenstreich, Spirit and Man, . An Rssay on Being and Value, The Hague, Martinus Nijhoff, 1963, p. 18-19,

Посебно и изузетно значајно место има и појмовна садр- жина израза „јавно” и „приватно”. To су, такође, недовољно одређени појмови,. a њихова многозначност потврђује ce и тиме што ce употребљавају не само овде него y врло различитим при- ликима. Тим изразима ce обележавају често и сасвим 'различи- те ствари, разне појаве друштвеног живота, па самим тим и склопу правног живота и правног искуства има различитих појава којима ce дају обележја коришћењем ових израза. При томе, ови изрази и њихова појмовна садржина може фигурира- ти самостално, y својству именице, или као битни квалифика- тиви, за означавање одговарајућих својстава извесних делова права или правних појава. Без обзира на то како ce употребља- вају, појмови јавности и приватности морају бити дефинисани или; ce бар мора сталио имати y виду да су и неодређени и ви- шезначни5). Ако тога нема ствара ce илузија о њиховој пуној јасности, уједначености и општој усвојености, па одатле и нас- тају многе заблуде и забуне.На основу само ових напомена може ce лако установити да на једној чисто појмовној равни, која наравно укључује и претходна терминолошка питања, увек настају некакве и не- избежне повезаности, спреге и комбинације одговарајућих iпоj- мова, при чему једни појмови имају улогу претпоставки a Дру- ги су из њих изведени. Сами појмови „јавно право” и „приватно право” су, y ствари, усложњени првенствено тиме што имају, тако рећи, двојии карактер баш зато што y сваком фигурирају два подједнако важна појма. Овде ce ради о синтагмама, a зна ce да je њихова појмовна садржина увек и нарочито усложње- на. У тој сложеној комбинаторици која ce понекад срачунато 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног" и „приватног”права (747—815)гради, a често настаје готово и без рационалне контроле, доби- јају ce: или неопходна усклаћеност датих и повезаних појмова или, пак, њихова неусклаћеност y већем или мањем степену, с приметним противречностима. На тој равни су и одговарајућа полазишта, па зато од тога зависи куда ће бити усмерена ана- лиза, какав резултат ће уследити. Због такве сложености не- избежне су и многе контроверзе y текућим расправама y овој проб л ематици.3. — У различитим разматрањима и сучељавањима мно- гих схватања изражавају ce два основна вида ове проблематике који су иначе веома различити, имају своје засебне усмерености и, чак, постављају ce на посебним равнима. Због извесне међу- зависности и својеврсне паралелности ова два вида, a још више због несхватања о чему ce ради, због нехотичног занемаривања њихових разлика, a често и због простих поистовећења насталих услед непрепознатљивих чинилаца, настаје карактеристична збрка с далекосежним последицама. Ради ce често о неразлико- вању нечега што je иначе само по себи јасно раздвојено. У томе ce налазе извори многих неспоразума, па и својеврсног зачараног круга y коме ce крећу многи учесвици y трајним спо- ровима. To не запажају чак ни неки писци којима je иначе јас- но колико je бесплодно кретање y зачараном кругу створеном на овом пољу. )6

6) Нпр. Г. Ф. Шершеневич, Обшчаиа теориа права, Москва, изд. Бр. Башмакових, 1910, стр. 513—567.

Први вид ове проблематике ce своди на запажање и об- јашњење објективно постојеће диференцијације или, тачније, 
поларизације која ce врши y склопу самог права, y правном иокуству, y правном поретку, изграђеном позитивном праву, реалном правном систему. To изазивају објективни чиниоци и њихово дејство не може ce произвољно избећи. Дејством тих разних чинилаца једна и јединствена творевина која представ- ља право, a која ce структурише повезавањем својих многоброј- них и различитих саставних делова, подвргнута je овој неиз- бежној деоби на своја два основна дела, мање или више офор- мљена и изражена. Следствено томе право и показује сопствену 
подвојеност, своју карактеристичну дводелност, a могло би ce рећи и једну „располућеност". У томе и јесте значај и неизбеж- ност ових дводелина права. Оваква поларизација и њено дејство испољено y раздвајање оваквих делова, наравно, повезано je с 
карактером целокупног права, a његовим битним својствима, па и с објективним процесима y њему оамом, a нарочито с узајамним дејствима права и осталих друштвених чинилаца.
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је y објективној правној стварности, y праву, y правном оисте- му као нечему што ce структурише и што функционише y да- тим друштвеним 'оквирима. Изградњом и постојањем права то ce само по себи дешава.Други вид ове проблематике ce своди на запажање и об- јашљавање нечега што ce налази на другом плану, a може ce рећи да ce јавља због друкчијих повода. Тако постављена проб- лематика није ништа друго да израз неких класификација и 
систематизација које ce врше y самој правној науци. Ова наука, наиме, али и целокупна правна мисао, укључујући ту и фило- зофскоправну мисао и све облике правног мишљења, због својих посебних потреба и разлога и ради постизања својих циљева при- бегава овим подухватима. У свему томе, наравно, одлучујући су разни субјективни моменти (сазнајни, прагматички, педагошки итд.) који отсликавају жеље, могућности, умешност оних који дају дотичне класификације и врше некакве систематизације. Важно je, мађутим, да ce и тако добијају два класификаторока или систематизаторска дела. Али ти делови су само својевроне 
класификационе и систематизационе рубрике створене унутар саме правне мисли. Зато су ту неопходна извесна клаоификацио- но-оистематизациона мерила. При томе, наравно, од ваљаности датих мерила зависи и дата класификација.7) Она ce најчешће односи на форму права, a још више на формална својства и резултате правне мисли. Таква мерила могу бити разложна, пос- тављена само када онемогућавају да ce приближно и сразмерно тачно предочава дата стварност, али су вештачка и дају при- видно ваљане резултате ако доприносе стварању искривљене слике о стварности. A највећи недостатак овако постављсме про- блематике настаје када онемогућује или заклања анализе y првопоменутом смеру.

7) Вид Феодор Тарановеки, Внциклопедија права, Београд, изд, Геце Кона, 1923, стр. 220-235.

4. — Без обзира y оквиру које проблематике настаје, y вези с поменутом диференцијацијом и поларизацијом, или y вези с применом неког мерила за класификацију и систематизаци- ју, утврђивање претпоставке о оваквој дводелности права, о неизбежности и могућности разликовања „јавног” и „приват- ног” права, прикључује ce још неким претпоставкама о другим и друкчијим дв-ојностима права. На тај начин ово постаје само један, и то можда, не и најзначајнији, израз и показатељ 
дихотомија и дуализама y праву и правној мисли. To све има своје дубоке и друштвене основе и филозофска полазишта. Овакво разликовање ce не може изоловати од осталих дихото- 
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АПФ, 5/1982 — др Сгеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)мија, a то има далекосежне и увек присутне консеквенце. Оно носи печат и осталих разликовања. To значи да неки битни моменти тзв. јавног права и тзв. приватног права, заједно или засебно, зависе од тога да ли и уколико припадају неким дру- гим дводеобама или, пак, неке друкчије дводеобе садрже. y себи. Ово je само беочуг y једном „систему дихотомија”.Први скуп дихотомија првенствено je проистекао захва- љујући утицају разних друштвено-историјских чинилаца и фи- лозофских оријентација. Ту су најзначајнији вековни покуша- ји дубоког разликовања тзв. природног права и тзв. позитив- 
ног права. На тај начин ce жели нагласити постојање два сас- вим различита права, различита по њиховим суштинским одре- ђењима и облицима постојања. Оваквим разликовањем ce често диводи y питање могућност схватања права као целине која ce даље овако раздваја. Остављајући по страии сва изузетно сло- жена питања о томе, морамо запазити да ce све то појављује као; својеврсни контекст' y којем ce појављује или може појави- ти и разликовање „јавног” и „приватног” права. При томе ce логично откривају, али често и потпуно пренебрегавају везе које постоје између тако назначених делова права.8) Такође мора ce имати y виду и укорењено разликовање тзв. објектив- 
ног права које ce углавном поистовећује с укупношћу правних норми или правних правила као некаквих творевина које стоје изван и изнад појединаца, a на другој страни ce налази тзв. 
субјактивно право при чему није јаоно о чему ce ту заправо ради: да ли о укупности овлашћења свих субјеката права. или о овлашћењима само одређених субјеката; датих на основу пра- вних норми и, тако рећи, одатле проистеклих или, пак, та ов- лашћења. леже y иманентној природи правних субјеката, пре позитивноправних норми. Зато и није случајно што су неки од водећих ауторитета правне науке уложили силне напоре да би осветлили ову дихотомију, с циљем да je уклоне.9)

’) Вид. Hans Kelsen. Reine Rechtslehre, mit einem Anhang: đas Problem der Gerechtigkeit, Wien, Franz Deuticke, 1967, S. 284-285.’) Hans Kelsen, op. c. 285-287; Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, Deurième édition, tome premier. E. de Broccard, Paris, 1921, p. 522, 534, 539.

Поред ових проблема који су поникли на тлу стварних или привидних двојстава права постоје и неке двојности које су ce толико „одомаћиле” y праву и правном мишљењу да ce много мање осећа њихова „проблематичност” и било какво до- вођење y питање. Ту je, пре свега, оно наизглед сасвим поуздано и неспорно разликовање тзв. унутрашњег права и тзв. међуна- 
родног права. У ствари, када ce уђе у иоле озбиљније разматра- 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)ње ове деобе и нарочито оних веза које постоје између тако назначених делова, неминовно искрсавају готово нерешиви спорови. Такође, ту je и разликовање тзв. материјалног права и тзв. формалног права, које je толико одомаћено y правној пракси, али P недовољно истраживано y својим дубинским сло- јевима y филозофскоправној мисли. Поред ових, овде би ce могле наћи и друге мање уобичајене деобе. Ове подвојености права су и те како релевантне за разликовање „јавног” и „при- ватног" права, нарочито y извесним њиховим аспектима.10) Ово због тога. што ce најчешће сматра да управо овај окуп подела сачињава једну целину, јер ce деоне јединице јављају с истим „рангом” тј. као "правне области”.

'“) Josef Esser, Einführung in die Gnmdbegriffe des Restes und 
Staates, Wien, Springer Verlag, 1949^ S. 193-261,

Потсећање на све горње двојности, a нарочито на ову последњу групу, неопходно je из простог разлога што ce тек y вези с тим лако1 и брзо може открити и терминолошка и садр- жинска природа разликовање „јавног” и „приватног” права, a нарочито могућност да ce y везу с тим појаве потпуно опречна и различита гледишта, на широкој скали од безусловног прих- ватања до категоричиог негирања. A што je најзанимљивије то ce може чинити с потпуно различитом аргументацијом, с раз- личитим побудама и поводима, па и с потпуно различитим кон- секвенцама у теоријском и практичном смислу. A што je нај- важније тако ce могу донекле ублажити извесне наслаге посеб- них „подозривости” и излишних заоштрености y третирању ове проблематике, која je услед тога и задобила посебно место и специфичан изглед y односу на остале.5. — Непосредна последица ове двојности права, као и осталих, a нарочито када ce конструише одговарајући пар син- тагми које ce премапостављају, јесте откривање или стварно постојеће корелације или стварање приввда да таква корелаци- ја постоји. Наравно, y првом случају ce олакшава сазнавање, a y другом ce могу само повећати заблуде. Томе ce или хотимично прибегава или ce y то нехотично запада. Све то огледа ce y начину третирања целокупности предмета или појединих ње- гових момената. На таквом простору иокрсава онај познати ме- тодски поступак антитетичког извоћења по коме ce из одређе- них елемеиата и својстава утврђених на једној страни, који ce афирмишу y виду теза, простим конструкцијама супротности као антитезама налазе ce обратна својства и елементи на другој страни. У одређеној мери заиста ce олакшава појмљење и об- јашњавање тиме ако ce успешно третира, рецимо, тзв. приватно 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)право, јер то увелико доприноси објашњавању и тзв. јавног права. И обрнуто. Али при том je неопходно увек имати y виду и то да сваки од ових делова права има своје специфичности и да ce тиме намеће потреба откриваша одговарајућих особенос- ти. Постојање стварне корелације обавезује на повезано, али и одвојено третирање ових дводелина права. Ако ce о том не водп рачуна, онда ce чистим логицирањем из погрешног виђења јед- не стране механички и круто преносе створене погрешке и иа другу страиу.11 12 12) Уопште, и овде ce налази једно од изворишта неспоразума. и погрешака, било да ce нешто афирмише било да ce то исто побија.

") Вид. Jean Dabin, Théorie générale du Droit, Nouvelle édition, Paris, Dalloz, p. 137-145.12) Georgio Del Vecchio, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, p. 292.

На то ce често надовезује схематичност деобе, с примет- ним настојањем и схоластичком претензијом да ce пружи ап- солутна, свеважећа, свеопшта и беспризивна подела, која мора и може избећи сваки евентуални приговор. Тако замишњена подела погађа не само целину права, већ и све ниже и саставне једанице правног система (дакле, „правне гране” и правне ин- ституције) и нарочито сваку правну норму« При томе, мећутим, заборавља ce да су баш ове дихотомије увек релативне, да има- ју условну вредност, да могу послужити само као оријентације. Пошто ce оне граде на извесним претпоставкама, увек ce мора рачунати с низом одступања. Само на основу неких доминантних 
обележја настаје и поменута поларизација, па ce тако морају вршити и, класификације. Границе не могу бити круте и чврсте, већ померљиве и еластичне.1-) Осим тога, y реалности ce налазе и многи машовити облици којима ce налазе сплетови разних овојстава и елемената, па ce они не могу сврстати само y један део. Исто тако, многи елементи једноставно остају изван да- тих подвојености и подела.У позадини таквих конструкција налази ce и очекивање да y оваквој деоби мора бити некакве гсвантитативне симетрије, али ce то; побија сваким непосредним увидом y стварност датог права. Наиме, ова два дела су увек неједнаке величине јер je немогуће некакво квантитативно изједначења подлоге и чинила- ца, који изазивају ову поларизацију. И без неких прецизних измеритеља, видлаиво je да y неком праву има и неке сразмере, a y другом je велика неоразмера. Величина и једног и другог дела у! целости или њихових саставних елемената. не може бити увек и свуда уједначена и као таква постојана. Отуд и није битно колики je који део, да ли један део огромно надмашује другог, већ je битно да ли делују основни узроци поларизације, 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)односно да ли су умеона мерила класификације. У овој деоби важно je које квалитете делови имају и како и колико ce ог- ледају y њиховим саставним елементима. Није битно ни то на колико ce „грана” и „огранака” даље диференцира један 'од ових делова, a ни то колика ce маса правних институција на- лази y свакој о таквих деоних јединица. већ су битни квалитети ових делова и на тој основи настале разлике.13) При томе, пак, никако ce не сме пренебрегнути оно што je овде најважније, a наиме да свака подвојеност и разликовање ове врсте врши ce унутар једног и јединственог права, a то значи да су делови 
међузависни првенствено захваљујући обрнутој квантитативној пропорцији али да такве пропорције не може бити и y испити- вању њихових својстава.14)

”) Упор. Paul Roubier, Théorie générale du droit, 2 édition revue et augmentée, Paris/ Recueil Sirey, 1951, p. 291-316.и) Упор. Николаи H. Алексеев, Оонови философии права, Прага, Пламн, 1924, стр. 74-78.

6. — Наравно, када ce уопште говори о свим овим деоба- ма y праву најважнији чиниоци који све то изазивају, непо- средно или посредно, налазе ce y друштвеној стварности која и својом целокупношћу и низом значајних елемената пружа реални оквир и објективну подлогу за структурисање и функцио- нисање овог регулатора. Поларизација тзв. јавног права и тзв. приватног права, као и све класификације y том правцу, y крај- њој анализи ослањају ce на многе и различите околности, на опште стање друштва и дејство разних чинилаца. Те околности омогућавају такву поделу и условљавају каква ће она бити. Опште друштвено стање и његове промене испољавају ce и на самом праву y целини и на оваквим његовим деловима. Зато од степена друштвеног развитка и зависи изразитост ове поделе, па због тога управо модерно друштво својом разноврсношћу отк- рива истовремено и сложене везе и утицаје разних чинилаца и постојећег права. Модерно право ce истовремено изнутра ди- 
ференцира и интегрише, под притиском и дејством опречних чинилаца, a све то сразмерно свом ширењу, уоавршавању и захватању најважнијих подручја друштвеног живота. На ово првенствено утиче економска структура друштва, функциониса- ње начина производње сходно карактеру који има, тј. да ли je капиталистички или социјалистички на разним етапама развије- ности и с разним облицима изражавања. Зависно од тога каква je социјална структура датог друштва, a нарочито каква je ње- гова класна подела и групна стратификација уопостављају ce одговарајући видови политичког система, a нарочито држав- но-правног поретка y његовом оквиру, са свим својим каракте- 
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АПФ, 5/1982 др Стеван Врачар, Оенови разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)ристикама, стањем и кретањем y целости и y појединим дело- вима. To значи да велики значај имају и чиниоци који су смеш- тени y сфери културно-идејне надградње, јер и они и те како доприносе конкретном обликовању цивилизацијске и културне оообености датог друштва. Ту ce налазе неразмрсиви сплетови разних момената и при том ce степен утицаја и веза разних чи- нилаца неприкидно мења. Политички чиниоци снажно утичу на структуру и функцију права. Исто тако, културне приликв уоп- ште и нарочито стање и развијеност друштвене свести неп-оср- едно ce изражавају y постојећем праву. У тим склоповима из- разито место припада и политичко-доктринарним погледима и 
филозофско-правним схватањима, који су карактеристични и делотворни за дотичну друштвену средину.7. — На ову проблематику посебно утиче диференцијаци- 
ја саме правне науке. Својим напретком и ширењем ова наука све више ce разгранавала y разне научне дисциплине од којих je свака настојала да захвати један себи примерен предмет, али и да задобије одређен карактер и физиономију. Низ оформљених историјскоправиих, позитивноправних и теоријскоправних дис- циплина није могао остати по страни ових подела и класифика- ција, изван и мимо спорова поводом „јавног” и „приватног” права. Штавише, правна наука y целости и научне дисциплине помаособ су нарочито допринеле да ce афирмише оваква подела права, са свим оним пратећим симптомима како y правној ст- варности тако и y самој правној науци. Цела проблематика подела права на „јавно” и „приватно” право je на известан на- чин парцијализована због тако насталих разноврсности y зах- ватима и пољима интересовања, особеностима прилаза сопстве- ном предмету, начину третирања чињеница и избору најпогод- нијих података, различитости изграђених појмова и поставки y садржину дотичних дисциплина итд. У свакој научној дисци- плини оформило ce засебно виђење ових ствари, па je чак не- ретко искроавала недоумица око тога која дисциплина, зашто и како може да ce ангажује y компетентном истраживању y оквирима једне овакве проблематике. Јер, таква проблематика самом својом ширином превазилази оквире готово свих засеб- них! дисциплина. У вези с тим ce тако наметнуло и питање при- падности појединих дисциплина корпуса јавноправних дисцип- 
лина или, пак, од тога различитом корпусу приватноправних 
дисциплина. При томе ce, међутим, запазило и то да постоје и дисциплине које je тешко сврстати y такве групе сходно пос- тављеним мерилима. ) Наравно, све ово je само један од нај- 1515) Justus W. Hedemann, Einführung in die Rechtswissenschaft zveite Auflage, Heidelberg und Leipzig, 1927, S. 228-416.758



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)уверљивијих показатеља. достигнутог степена y поменутој пола- ризацији, a још више и претпоставка и консеквенца постојећих клаоификација на подручју права.Што ce тиче општих или апстрактних правних дисципли- 
на може ce рећи да je њихова повезаност с једним оваквим предметом увек била, јесте и мора остати значајна. Припадност и надлежност y погледу овог предмета решава ce сходно реша- вању и свих осталих питања која су примерена њиховом ка- рактеру и физиономији. Без обзира на то какве су те дисцип- лине y погледу своје изграђености и садржине, карактеристич- но je да ce управо y њиховом оквиру може најпотпуније и нај- шире постављати и решавати онај низ најзначајнијих питања поделе на „јавно" и „приватно” право, који лежи y самој ос- нови или y самом језгру целокупне ове проблематике, y њеном историјском развитку и данашњем стању. Сви главни појмови и поставке, сва доминантна гдедишта и најизразитије контро- верзе налазе ce управо y њиховим оквирима. Наравно, када ce то истиче, никако ce не жели умањити или обезвредити присут- ност и надлежност посебних и конкретноправиих дисциплина које, y ствари, једино и могу да ce баве мноштвом важних пи- тања и на овоме пољу, a нарочито уколико ce ради о неком одређеном позитивноправном поретку, његовим деловима, раз- ним „гранама права”, појединим институцијама тога права, чи- њеницама које ваља сатледати и истраживати. Јер, управо на тај начин ce и може пружити материјал за, рецимо, теорију 
права која врши неопходно уопштавање. Без таквог материјала теорија права би била неоонована, бесплодна и оптерећена ри- зиком да' ce претвори y празне конструкције и чак спекулације. Ово нарочито важи и за филозофију права као најдубље про- мишљање проблематике права. Сразмерно степену своје уобли- чености, ова дисциплина може и мора да ce бави оваквим пред- метима. Језгро ове проблематике има филозофскоправни карак- тер. Штавише, могло би ce рећи да и унутрашње поделе и сас- тавни делови филозофије права могу проверавати своје могућ- ностии на једном оваквом предмету. Ова проблематика je ис- товремено и на свој начин обдикована, пре свега, с онтолошким аспектом следствено томе колико засеца y питање само бића права. Такође, она je gnoseološka сходно томе колико je реде- вантна за специфично сазнавање појединих делова права и правних институција. Она je и шссиолошка сходно датим про- сторима за вредновање права и y целини, али и овако подеље- ног и представљеног појединим правним институцијама.18)

,6) Упор. Erich Ferhner, Reahtsphilosophie, Soziologie und Meta- physik des Rechta, 2 unf. Auflage, Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1962, S. 43, 156, 179. 759



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања ,,јавног’‘ и „приватног”права (747—815)На све ово ваља посебно потсетити баш зато што ce не тако ретко могу сусрести гледишта која сасвим друкчије и прилазе целој овој проблематици и y складу с тим ограничава- ју домашаје могућих и оправданих анализа овог предмета. По њима, овде ce ради само о својеврсним класификаторским и малтене само о техничким питањима која немају ни неког дуб- љег значаја и последица y склоповима правне науке. Наравно, такве представе о овој проблематици су само један од упечат- љивих примера како ce својеврсним традиционализмом наста- лим y редукционистички и парцијалистички усмереним истра- живањима може стварати и утисак о безначајности неких круп- них питања. Међутим, када би таква „обезвређења” била заиста основана, вероватно je да историјски и y садашњости толико значајна, широка и слојевита проблематика разликовања ,,јав- ног" и „приватно” права — једноставно не би ce могла ни уко- ренити, ни изазвати толика ангажовања и такве спорове какви ce могу одмах уочити.8. — Када ce потсећа на оваква својства и изглед ове проблематике, онда ce не може пренебрегнути ни присуство и одговарајуће дејство идеологије y свим поменутим дисциплина- ма, a нарочито оним општим или теоријскоправним. Јер, овак- ва знања никада нису и не могу бити' само и чисто дата објек- тивна и истинита знања о тако сложеним стварима. Уз таква знања и прожимајући ce с њима јављају ce и идеолошки погле- ди, тј. погледи мотивисани првенствено посебним интересима и тежњама њихових носилаца или, пак, који су оптерећени спе- цифичном погрешном и искривљеном, свешћу. To значи, такође, да ce разликовање „јавног" и ,,приватног” права повезује и с разним другим подручјима знања и идеологијом која их прати, a пре свега с оним што je политичко и под дејством политике као најонажнијег чиниоца организовања и усмеравања друштве- ног живота. На подручју политике, па и y свему оном што je под њеним утицајем неизбежни су свакојаки сукоби и облици борбе помоћу којих ce разрешавају настали спорови. На по- литичком пољу, као уосталом и! на свим другим пољима људске делатности, непрестано тињају и распламсавају ce пожари ин- тереса, тежњи и страсти, a што je све праћено најразличитијим предрасудама и заблудама. Тога je увек било и мора га бити све дотле и утолико докле и уколико ce не може, објективно или субјективно, раздвојити основа ове подели права од ос- талих подела — класних, политичких, доктринарних, етичких, институционалних итд. Зато, свака идеологизација ових питања потискује објективизацију њиховог решавања, a то значи и стицања све истинитијих знања. Вероватно je баш то један од најуверљивијих показатеља праве природе и оног што изазива 760



АПФ, 5/1982 ■» др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног"права (747—815)овакву поларизацију права и оног што ce на неки начин рефлек- тује y облицима друштвене свести који све то прате. При томе, наравно, кад би то била само нека тсхничка питања или оама по себи релативна неважна сигурно je да не би никако ‘могла задобијати тако значајно место y склоповима саме правне Hay- Ke, a још би мање могла бити предмет снажне идеологизације. Уосталом то je неминовно повезано с оним суштинским пита- њима права као облика регулисања друштвеног живота, па већ због тога никако није могуће избећи ни теоријски ни практично све далекосежне последице такве чињенице. To ce све огледа y целокупном развитку односно проблематике, y схватањима која су ce мање или више оформила поводом свих кључних пита- ња права међу којима ce налазе и питања о основима разлико- вања „јавног” и „приватног” права. Ти основи ce непрекидно сами по себи намећу приликом сваког продубљеног захвата и сваке темељније анализе, али то не значи и да y свим истра- живањима услеђују и одговарајући резултати, тј. права сазна- ња баш о тим основима.
II Осврт на главна гледишта о разлици „ј a в н о г" 

и „приватног" праваСве што je напред поменуто, a и многи други моменти, су подједнако и разлог и последица постојања мноштва раз- 
личитих гледишта о разлици између тзв. јавног права и тзв. приватног права. Без обзира на то каква су по свом карактеру и вредности, сва односна гледишта неминовно откривају, мање или више, мноштвеност и разноврсност полазишта, прилаза ов- им стварима, начина третирања и захваћене целине и поједи- них њених делова, целог права, ових дводелина или појединих правних институција. To je условљено непрегледним низом ок- олности. Услед тога и настаје незибежна разноврсност y схва- та.њима о таквим предметима. Услед тога и на тој1 основи појав- љују ce и одговарајуће непрегледне контроверзе које трају ве- ковима, па су и данас веома изразите. Зато ce јављају и спорови између разних погледа, али и унутрашње противречности једног те истог погледа. У таквој ситуацији, наравно, није лако 'сагле- дати карактер y усмереност главних гледишта, дакле оних y којима ce огледају неке заједничке тенденције, тежње да ce разматрање усмери на један или више најважнијих момената, при чему маса осталих гледишта представља, y ствари, покушај развијања, употпуњавања, нијансирања неке заједничке аргу- ментације. Привидно обиље и шароликост насталих схватања y својим дубљим слојевима показује и своје заједничке имените- 761



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног" и „приватног"права (747—815)ље, па због тога, главну пажњу и истраживања ваља на то ус- меравати. Међутим, и код таквих настојања много je значајни- је да ce покушају сагледати оне стварне везе између постојећих гледишта и друштвене средине y којој су оформљена, a наро- чито њихову примереност постојећим дружавно-правном порет- ку у цедини и реадно издиференцираним видовима „јавног" и „приватног” права. Без тога није могућа ни процена ваљаности дотичних гледишта.1. — Ако ce пође од претпоставке да постоје „јавно пра- во” и „приватно право” као дводедине права, главне деоне је- динице целокупности права, онда ce у томе садрже и две даље претпоставке: прва, да сваки од тих делова може бити посебно одређиван, на неки начин појмљен и дефинисан; друга, да из- међу тих делова постоје и одговарајуће разлике, a то значи и да ce сходно томе може назначити и нека основа разликовања. Управо такве претпоставке дубоко су укорењене y традицио- налној правној мисли, свакако с дубоким поводима, али и с мнопим незаобилазним дилемама.Међутим, баш y погледу самих појмова или, тачније, овог 
пара синтагми традиционална правна мисао упечатљиво пока- зује своју немоћ, домашаје и промашаје. -У ствари, све оне тешкоће које су постале иманентан пратилац свих покушаја да ce одреди општи појам права преносе ce и на ово подручје, па без обзира да ли ce то жели избећи или ce једноставно о томе и нема права представа. У ствари, карактеристично je да y традиционалној правној мисли, и поред силног ангажова- ња и заокупљености разним питањима овакве подеде, готово и нема озбиљних и систематских покушаја извођења ових појмо- ва, сходно оквирима и премисама које поставља нека уобли- чена, истакнута и утицајна теорија права. Уместо тога ce нај- чешће суорећу чак и y таквим теоријама својеврсне схематске и дедуктивно назначене, без икакве критичке и аналитичке ре- флексије a камоли уобичајеног ригорозиог поступка при сва- ком дефинисању, тако рећи само назнаке појмова. To само ствара веће тешкоће него што олакшава стварно дефинисање, разумевање и објашњавање сложене садржине ових сиптагми. Стиче ce утисак да ce више иопољава својеврсна инерција y третирању ових ствари него што ce уважавају елементарии захтеви, ако ce уопште очекују неки иоле ваљани резултати. Као да ce непрестано полази од неких предрасуда о тобожњој „саморазумљивости” таквих појмова, па и питања која из њих потичу, a затим као да je „очигледност” постојања извеоних „правних грана” које представљају и доказе и делове присут- ности оваквих „правних области” ;— онај најуверљивији ар- 762



АПФ, 5/1932 — др Стеван Врачар, Основи разликовања ,,јавног” и „приватног”права (747—815)гумент о заснованости дотичних третирања ових ствари. У та- квој ситуацији, наравно, сасвим оу разумљиве и свакако симптоматичне крајње негативне сцене, пропраћене осећањима беспомоћности и разочараности. Ханс Келзен, свакако највећи ауторитет савремене правне мисли каже: „Разлика између при- ватног и јавног права y традиционалној правној науци, узета je за основ систематизација права. Па ипак још увек узалуд 
тражимо једну недвосмислену дефиницију двају појмова.”17 * * * *) (ја сам подвукао — С. В.). У овим речима као да чујемо одјек чувене Кантове ироничне опаске да правници безуспешно тра- гају за својим појмом права.

17) Hans Kelzen, Opšta teorija prava i države, preveli Dr RadomirD. Lukić i Milorad V. Simić, Beograd, izd. „Arhiv za pravne i društvenenauke”, 1951, str. 197.

A када je већ тако y том. погледу, онда ce на исти начин огледају и разлике између „јавног” и „приватног” права. Оне могу постојати или недостајати y стварности, али о томе ce добија некаква представа првенствено захваљујући оној слици коју гради и сугерише правна мисао. Раополажући само с не- довољно утврђеним и нејаоним појмовима, наравно, морају бити мутне и разлике које, евентуално, постоје међу таквим деловима права. Јер, некакве разлике могу ce назначити само ако постоје неки посебни елементи или својства сваког од на- ведених делова, који изазивају мање или веће разлике. Без тога или с произвољио, непотпуно и нетачно утврђеним ослонцима за назначење разлика увек ce ризикује да све буде предочено y збрканом облику, без јасних и поузданих разлика. A када ce томе дода и околност да саме разлике могу бити видљиве и површинске, али и битне и скривене, a да ce све то може огледати y разним моментима с неједнаким значајем, онда све то постаје још сложеније и неизвесније. Није свеједно што ce узима као битан моменат или, пак, неки ииз најважнијих мо- мената y којима je дата стварна или само привидна разлика између „јавног” и „приватног” права. Од тога зависи и то ус- ловљава ваљаност постављених појмова, штодотворност анализе и основаност достигнутих резултата y истраживању. Разуме ce, свако назначење разлике између оваквих делова претпоставља и истоветности међу њима, дате y елементима и својствпма који су им заједнички. To je неизбежно већ због тога што та два дела припадају једној целини какво je право y стварности.Имајући све то y виду, наравно с различитим степеном извесности, традиционална правна. мисао je настојала да на неки начин постави мерила или критеријуме разликовања јав- ног и приватног права. Она je то чинила првенствено с намером 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)да што уверљивије покаже специфичности ових делова права, па и разлике по којима ce они одликују. При томе, пак, y најопштијим и оријентационим назнакама прибегава ce своје- врсном упрошћавању, па то истовремено, чак и без неке по- себне жеље, претвара ce y откривање оних битних разлика, па и специфичности ових делова права. Следствено томе, стварао ce више утисак да су то некакви критеријуми које само правна мисао конструише и уноси y правну стварност него што ce могло показати да ce тако само описује и објашњава оно што je дато y правној стварности. A што je овде још занимљивије, најчешће ce y свему томе уопште не води рачуна о некој ло- гичкој утемељености разматрања, потреби да ce остане на тере- ну претходно датих појмова о праву или правним нормама, њиховим евентуалним елементима и својствима, него ce про- извољно истичу неки моменти који ce y то не могу уклопити иако имају неке везе с правом y целини или с овим његовим деловима. При томе, сличан утисак остављају покушаји y ко- јима и нема неког строго и прецизно назначеног редоследа тих мерила18), где и нема неког јасног мерила,18) али и тамо где су та мерила врло пластично представљена.20) У скупу таквих ме- рила појављују ce различити моменти: уопштено узета правна 
иорма са својим посебно израженим својствима; затим истиче ce правни субјект y својим различитим видовима, a пре свега y виду државе и приватних појединаца; даље говори ce о прав- 
ном односу y целости или, пак, о „субјективном праву" као његовом елементу; такође истичу ce такве појаве као што je 
власт, интерес, циљ, воља учеоника y правном животу и сл. Штавише, велику пажњу заокупљају и разни елементи друш- твеног живота као што су облик својине, врста економских 
односа итд. Наравно, не треба заборавити и врло утицајне по- гледе о излишности и неоснованости деобе права на овај начин.21) To важи и за оне тврдње по којима ce и не могу поставити неки поуздани критеријуми за ову деобу.22) Ако ce само скицирају ти моменти, с најнеопходнијим илустрацијама о заступниц-има дотичних схватања, може ce добити увид y овај простор испуњен разним контроверзама.

“) Нпр. Феодор Таранавеки, ор. с. стр. 220-235.”)ЂО|рђе Тасић, Увод y правне науке, треће издање;, поправљено и допуњено', шт. „Привредник”, Београд, 1941, стр. 148-151.z°) Radomir D. Lukić, Uvod u pravo, drugo izdanje, Beograd, izd. Saveza udruženja pravnika Jugoslavije, 1963, str. 349-351.21) Вид. подбелешку бр. 9.
и) Bernhardt Rehfeldt, Einfûhrung in die Rechtswissenschaft, Berlin, 

Walter de Gruyter, 1962, S. 170-172.764



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)2. — С обзиром да ce сматра да традиционална јуриспру- денција, па чак и целокупна правна наука поистовећује појам права с појмом правне норме или правног правила, само по себи намеће ce очекивање да y складу с тим и подела на „јавно” и „приватно" право остаје на терену норме и y њеним оквирима, тј. да ce полази од елемената норме или њених свој- става, односно свега тога y целокупности или систему правних норми. Следствено томе, радило би ce о интранормним крите- 
ријумима, оним који истичу неки елемент норме или неко њено својство. На жалост, оваква мерила су или ретка или по- бркана и нејасна. када нису раздвојена од друкчијих мерила.Ma како то чудно изгледало, мора ce рећи да само по- неки писац настоји да открије y разликама самих норми и разлику „јавног” и „приватног” права. To je псжушао да учини један од најистакнутијих заступника нормативизма Феликс 
Шомло који разликује промитивне и императивне норме сврс- тане y јавно право и, на другој страни, императивно-атрибутив- не норме које припадају приватном праву.23) Тај став дословце преузима један од његових следбеника: „Норме прве и друге 
групе, наиме, промитивне и императивне, спадају y јавно право, 
дочим су норме треће групе, императивно-атрибутивне, приват- 
ноправне природе.”?А') Међутим, и поред тога, баш тај следбе- ник не пропушта да истакне да je немогуће и недовољно држати ce критеријума. . . y нормама самима. . . и зато попут многих других посеже и за другим критеријумима. Иначе, многи теоретичари само полазе -од правних норми или правних правила утолико што их помињу, али y даљем разлагању, на- просто не водећи рачуна о томе, покушавају да пронађу неке тобоже садржинске или формалне карактеристике норми и да тако утврде и критеријуме за њихово сврставање у „јавне” и „приватно” право/5) У ствари, тако ce излази из оквира самих правних норми и трага за неким друкчијим мерилима.

23) Felix Somlô Juristische Grundlehre, Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1927, S. 486.24) .Mihajlo Lanović, Uvod u pravne nauke, Zagreb, Naklada Jugosl. Nakladnog D. D. „Obnova”, 1934 str. 245.25 ) Вид. Г. Ф. Шершеневич, op. cup. 513-567.

Као што je добро познато, врло je раширено схватање да свака правна норма y свом саставу има, пре свега, један елеменат обележен изразом диспозиција или примаран део нор- ме или примарно правило при чему ce то изражава y више различитих видова, као овлашћујућа, забрањујућа и наређују- ћа диспозиција, с могућношћу и да ce врши класификација ових диспозиција на категорије алтернативних диспозиција, 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)диспозитивних диспозиција (какав леп плеоназам!), 'диспозиција које дају дискрециону власт или омогућавају дискрециону оце- ну и сл.16) Па када je већ тако, такође, очекивало би ce да када већ није узета целина правне норме може бити посматра- на бар диспозиција као један од њених основних саставних елемената на тлу кога ce могу поставити критеријуми разлико- вања „јавног” и „приватног” права. To утолико пре и више што ce полази од разноврсности оамих диспозиција која, ваљ- да, морала би ce показати y једној тако значајној подвојености y праву какву представља постојање „јавног" и „приватног" пра- ва. На жалост, таквих покушаја или уопште нема или ce они једноставно „растварају” и замућују сасвим друкчијим и често удаљеним, с тим неповезаним, мерилима. При томе, ништа не оправдава. ту чињеницу, па чак ни евентуална претпоставка или изричита тврдња да ce y дотичним диспозицијама назначује нешто што и чини њихову садржину, a наиме помињу ce неки одређени моменти који ce узимају као мерила разликовања „јавног” и „приватног” права.2 * 2 * 27) Јер, то помињање ваља разли- ковати од онога што je поменуто, a што има „извандиспозициј- ску” егзистенцију.

2S) Ivo Krbek, Diskreciona ocjena, Zagreb izd. Jugosovenska aka-clemija znanosti i umjetnosti, 1937, str. 230-232.27) Феодор Тарановски, op. c. стр. 227.

Исто тако, као што je добро познато, повезано с овим je и указивање на санкцију као другостепени или секундарни елемент норме, као секундарно правило које долази y обзир за примену само када није примењена диспозиција. Остављају- ћи по страни и значење овог израза које обухвата баш оне принудне мере и облике ефективне принуде (тј. одузимање жи- вота, лишавање слободе, административне мере, накнада штете итд.), очигледно ce може поставити питање да ли je могућно на овој основи и y вези с тим утврдити неке критеријуме који би били доволЈни или прикладни за разликовање „јавног” и „при- ватног" права. Ради ce заиста о тако очигледним стварима и уз то толико значајним за структуру не само правних норми већ и целокупног права да ce тако нешто не само може очекивати него ce и само по себи намеће. Ипак, за дивно чудо, ни такве очигледности гаису биле довољно „наметлжве” за традиционал- НУ јуриспруденцију када je покушавала да пронађе погодан критеријум једне овакве подвојености права. Додуше, y лите- ратури ce сусрећу и такви покушаји, али и они су учињени без јасне и усредсређене анализе у којој би баш карактер сан- кције, па можда чак y оба значења y којима ce та реч y праву узима, могао бити онај критеријум који би својом упечатљиво- 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног’права (747—815)шћу бар остављао утисак о неоспорности аргументације. Ти по- кушаји су, на жалост, исто тако збркани и расплинути y које- каквим разматрањима о принуди и принудности права, о праву заштићеном ефективном санкцијом утолико што ова долази од стране државе, али и о праву које je такво да не може имати такву заштиту, па због тога и овакав моменат добија изглед какав имају и остали, тј. и он je затамњен, нејасан, неодређен и расплинут.58) Стиче ce утисак да je тако традиционална јури- спруденција пропустила једну он највећих шанси да, евентуал- но, пронађе један поуздан критеријум овог разликовања.

2!) Нпр. Georg Jellinek, Allgemeine Stastslehre, Berlin, Verlag von Julius Springer, dritte Auflage 1927, S. 383-393.s’) Hnp. Sir Thomas Erscine Holland, The Elements ot Jurisprudence, Oxford, Thirteenth Edition, Clarendon Press, p. 135.

3. — Када ce већ створила таква ситуација y погледу правне норме и њених елемената, онда није чудно већ сасвим природно што су y традиционалној јуриспруденцији избили на површину разни критеријуми који су, y ствари екстранормни 
критеријуми утолико што покушавају да истакну неки од моме- ната који ce налази изван норме, па ма како ce иначе и понекад сматрало да то истовремено означава и задржавање најуже повезаности ових са самим правним нормама, a понекад ce иде дотле да ce чак и овакви моменти сматрају саставним де- ловима (?) саме норме.Ту ce налази y првом реду различитост правних субјека- 
та као једно од најупечатљивијих мерида. Наиме, сматра ce да „јавно” право постаје када правне норме одређују понашање или делатност државних органа и њихове међусобне везе или везе државе и неких других; јавних субјеката, рецимо неких ор- ганизација, a такође када држава иступа као носилац imperiuma y повезивању с појединцима. На другој страни, „приватно" пра- во успоставља ce тамо где ce повезују приватна лица, појединци као правни субјекти или, пак, где сличан положај има држава или нека друштвена организација y њиховом међусобном пове- зивању. Према томе, овде фигурирају правни субјекти као спе- цифичне правне творевине, па сходно њиховим својствима и на- стаје односна подела. Но, иако je то наизглед сасвим прецизно мерило у односним гледиштима оно je недовољно јасно, помеша- но с разним другим моментима, па отуд и ово мерило тоне y на- сталим пометњама.29)Врло je сложена слика коју пружа традициоиална јури- спруденција y погледу правних аката као критеријума за ово разликовање. He водећи рачуна о изванредно великом значају 
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апф, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног'права (747—815)баш ових феномена y правном животу, a ни о изузетној сложе- ности ових феномена, па чак ни о непосредним везама које они заиста имају с правним нормама, многа гледишта ce једноставно заплићу око неких момената унутар самих правних аката. Ту je првенствено оно што ce назива „вољом” иако, строго узевши, то ни издалека не може да ce узме ни буквално ни метафорички као воља y поихолошком смислу. У сваком случају, када би ce хтело ослонити на правне акте, вероватно би следио став да „јавно” право постоји тамо где ce испољавају државни правни акти y свим својим видовима, a „приватно” право би постојало свуда где постоје приватни правни акти. На жалост, овакво ло- гично извођење, зачудо, потпуно недостаје и зато настаје веле- лепна збрка y дотичним’ гледалиштима или између разних вари- јанти таквих гледишта.30) Уместо тога да говоре о својствима 'односних правних аката, што би свакако могло да буде релевантно и ра једну подвојеност о којој ce овде го- вори, та гледишта „наседају” убаченој замци о значају „воље” и локушају на њеном тлу да истакну зна- чајну разлику. При томе, изгледа да им je особито важна то- божња антиномија хетерономна воља — аутономна воља, од- носно „хетерономија воље” — „аутономија воље”. По томе би испало да тамо где влада „хетерономија воље” постоји „јавно” право, a тамо где je „аутономија воље” тами би ce налазило „приватно” право. У ствари, огромну „популарност” y смислу пријемчивости задобиле су тврдње да „приватно” право има баш „аутономију воље" као своје битно обележје.31) Вероватно и не осећајући то многи и без икаквог разумевања ових фило- зофоких категорија упадају y својеврсне „тракалице” и самим тим износе обичне бесмислице. Помињући ово, наравно, не желим порицати постојање психичких или психолошких моме- ната y праву, поготову кад ce зна да je, рецимо, један велики мислилац Л. Петражиики оставио једну маестралну психолош- ку теорију права y којој je дао и одговарајућу поделу на ,јав- но” и „приватно" право.32) Ради ce само о упозорењу шта на- стаје где ce стиже када ce немају јасне представе о стварима.
30) Bug. Oscar Adolf Grundlagen der Rechtswissenschaft, zweite Auflage, Bern, Verlag Stampfli & Cie 1969, S. 181-184.31) Vid. Heinrich Henkel, Einfiihrung in die Rechtsphilosophie, München und Berlin C. H. Beck, 1964, S. 194, 74-76.“) Лев Петражицки, Теориа права и государства, том I, изд. Второе, С. Петербурд, 1910, стр. 617-745.

Судећи по свему, међутим, прави терен за постављање упечатљивих мерила нашла je традиционална јуриспруденција крећући ce на просторима правних односа. Иако најчешће и 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)нема јасне представе о карактеру овог феномена, првенствено због тога. што уопште не полази од особености друштвеног од- носа као феномена, а, затим и због потпуно збрканих представа о везама правних норми и ових феномена, традициоиална прав- на мисао посвећује огромну пажњу простим констатацијама о постојању и одлучујућој улози правних односа y разликовању, поред осталог, и „јавног” и „приватног" права. На тај начин, она je, може ce рећи, управо на тој основи изградила критери- јуме за одговарајуће разликовање, који су постали изузетно цењени, прихватани и популарисани. О томе сведочи сразмерно највећи број заступника одговарајућих гледишта.33) Ако би ce покушало извести дотично гледиште, оно би овако изгледало: „јавно” право постоји тамо и тада где и када ce успостављају правни односи између државних органа међусобно, између др- жаве и неких друштвених организација, најзад и између др- жавних органа и поданика или грађана; на другој страни, „при- ватно” право изграђује са тада и тамо када и где настају прав- ни односи између приватних лица међусобно, између грађана и државе где ова поприма својства по којим ce приближава или чак изједначује са својим партнерима y обличју поједина- ца и грађана, као и између грађана и друштвених организација када су ове задобиле сличну позицију. Тако предочено, ово гледиште изгледа просто и надасве упечатљиво, али y односним разматрањима и с овлашним разоткривањем датих поставки може ce утврдити да ce ради о неочекиваној смеши нејасних и противречних тврдњи.34) Разлог за то, поред осталог, понај- више налази ce y историјски и доктринарно предоченој своје- врсној хипертрофији проблематике „субјективног права” која ce, најчешће, сасвим одваја и третира као нешто сасвим само- стално, независно од категорије правног односа, па све то има несагледиве консеквенце и за разумевање ове подвојености пра- ва, тј. „јавног” и „приватног” права. Наиме, тако y предњи план избија критеријум „субјективног права” по коме ce, 1на- водно, и може разграничаваии „јавно” и „приватно” право.35) При томе, међутим, неизбежно ce управо на тој тачки открива и она друга подвојеност права, y ствари исконструисана и идео- логизована смеша разних концепција о двојности и међузавис- иости „објективног права” и „субјективног права”.36) Тако ce 
33) Нпр. Admolf Merkel, Juristische Encyklopadie, Dritte neu durc- hgesehene Auflage, Berlin, J. Guttentag, 1904, S. 84-87.34) Вид. Феодор Тарановски, op. c. стр. 225—231.35) Hnp. A. Thon, Rechtsnorm und subjektives Recht, Berlin, 1878, S. 134, 140-146.3Ć) Вид. Hans Kelsen, op. c. S. 194. 769



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)неочекивано и нежељено вршило и унутрашње ра.стакање јед- ног наизглед упечатљивог мерила разликовања „јавног” и, ппри- ватног” права. To утолико више што je некако остављено по страни, па чак и потпуно занемарено питање оног момента који je иначе y корелацији са „субјективним правом”, тј. дужности илц обавеза. Вероватно зато су и сразмерно ретки покушаји да ce и овај моменат истакне приликом овакве поделе права.37 * *)

37) Вид. G. V. Keeton, The Elementary Principles of Jurisprudence, 
Second Edition, London, Pitman, 1949, p. 131—140.”) H, M. Коркунов, Лекции по обшчеи теории права, издание пјатое, С. Петербург, изд. Н. К. Мартинова, стр. 177—183.”) В.ид. Mihajlo Lanović, op. с. стр. 242-249.

Најзад, потпуности ради, нека буде поменуто да постоје и гледишта да je правни објект један од могућих критеријума за ово разликовање. И-ако су сразмерно ретка и недовољно раз- вијена и образлагана, тако да ce поближе може видети о чему ce то заправо ради, та гледишта имају и свог веома угледног представника y једном Н. Коркунову.™') Треба рећи да овакво гледиште изиокује темељну разраду, бар онолику колику су доживели остали моменти, па би ce тек онда и могло просуђи- вати и шта оно заправо значи.4. — У непосредној вези с оваквим третирањем целокуп- ностц ове проблематике настали су и огромно разуђени и ураз- новршћени покушаји да ce истакну парцијални критеријуми y разликовању „јавног” и „приватног” права. To су, y ствари, сва она мерила која ce држе неког спореднијег момента, који ce налази y склопу неког од напред поменутих, или који иначе постоји на огромном простору испољавања правних облика. У томе ce огледа својеврсно детаљисање y мањој или већој мери, са свим одговарајућим последицама таквог третирања. У томе обиљу заиста je тешко сналазити ce и проценити о чему ce ради.Ипак, несумњиво je да су ce критеријуми умножавали оразмерно томе колико ce проширивало трагање за неким дотле занемареним или недовољно истакнутим моментима, a чије ce постојање иначе могло довољно уверљиво доказивати. A када ce зна да сваки правни феномен, па дакде и сваки од оних који су напред оцртани, а. и низ других који уопште нису ни по- менути, имају своје састојке или неке специфичне моменте, онда ce неизбежно огромно увећавао број назначених мерила. И то, наравно, није могло измаћи оку немалог броја оних који су хтели и да предоче размере и последице таквог третирања.39) Но, ту je много важније да ce запази околност која некако предодређује настанак таквог шаренила критеријума. A то je, пре свега, баш чињеница да y самој правној стварности заиста 

770



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)егзистирају и безбројни састојци, a затим и чињенице да ce и они некако спецификују на терену „јавног” и „приватног" пра- ва. Довољно je, рецимо, поменути инструмент тужбе па илу- стровати шта то значи, a и поводе за конструисање иначе јед- ног од врло запажених гледишта.40) Ту ce, наиме, указује да ,,јавна тужба” чини основно обележје „јавног” права, док „при- ватна тужба” представља главну карактеристику „приватног” права. Тако je ова правна институција или правни инструмент y заштити својих права, стављен на располагање правним акте- рима задобио место окоснице за изградњу двеју „правних об- ласти”. Слично je и с многим другим таквим мерилима ослољс- ним на неки од постојећих састојака права.

^”) A. Thon, op. с. 134—146.4‘) Вид. Г. Ф. Шб(ршеневич, ор. с. стр. 513—587.

Ипак, не би требало превиђати да оваквом третирању до- приноси и околност да свако историјски конкретно право, из- грађено у одређеној земљи, има и мора имати не само специ- фичне оне опште и свуда постојеће моменте, који имају значај најважнијих момената, него и многе заиста сасвим својеврсне карактеристичне моменте. Зато и није чудно што истраживања која су посвећена свему конкретном, a то су историјскоправна и позитивноправна, разотривају низ баш таквих момената и што их, чак, желе ставити испред свих осталих, иначе важни- јих, момената. Ту су заиста неизбежни парцијални критеријуми, али на једнојј друкчијој оонови. Кад ce то не разуме настају многи неспоразуми.41)5. — У извесној мери y другом правцу крећу ce покушаји да ce целовитије сагледају била поједини моменти било извесни окупови сличних или повезаних момената, који служе као ос- нова својеврсног истицања тоталитетних критеријума. Најчеш- ће ce To чини с жељом да ce сагледа целина и самог права и делова насталих оваквом подвојеношћу, али при томе нема ии неопходне доследности ни јасних претпоставки за одговарајућа истраживања. Баш зато добија ce утисак да ce ту ради о извес- ним наговештајима, a често и случајно захваћеним аспектима овот предмета. Управо зато била би неопходдна једна тананија анализа однооних гледишта да би ce утврдило њихово значење.Уопште узевши, највише пажње je заокупљало постојање релативно различите садржине и форме „јавног” и „приватног" права, али не као целокупности већ као окупа правних инсти- туција y њих сврстаних, a често и низа типичних правних ин- струмената. Отуда ce и представа о целини оптерећивала и не- како заклањала предоченим моментима садржине и форме да- * 4 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног" и „приватног”права (747—815)тих састојака. Остављајући по страни питање да ли и колико само разликовање садржине и форме баш одговара овим кате- горијама, може ce запазити да y посматрању самих састојака, рецимо појединих правних аката, много упечатљивије и самим тим оонованије делује разликовање садрджинских и формалних момената негогшто ce то исто постиже y погледу неких виших целина, па и ових двеју „правних области”. Зато често саме оз- наке „садржина” и „форма” фигурирају* као празне ознаке које ништа не показују.4') Додуше, неки од најзначајнијих представ- ника оваквих гледишта, вероватно и због ширине и темељности својих филозофскоправних видокруга представљају позитивне изузетке утодико што својим захватима, разумевањем и дубин- ским анализама y потпуности оправдавају оперисање тим кате- горијама, као и њихову применљивост на разликовање „јавног” и „приватног” права..42 42 43 44 44) При томе, међутим, искрсава и питање колико овакво разликовање стоји y вези с разликовањем тзв. материјалног и тзв. формалног права, које такође представља по другом мерилу створене две „правне области”. To? само пока- зује да различита мерила могу садржавати исти термини, али и обратно. A када ce то све претходно не рашчисти неизбежно настају разне нејасноће и неразумевања ствари.

42) Вид. О. A. German, op. с. S. 295—296.43) Нпр. G. A. Walz, Vom Wesen des off entlichen Rechts, Stutgart, 1928, S. 23.44) Тома Живансвић, Систем синтетичке правне филозофије. 1. Синтетичка филозофија права, 2. Синтетичка филозофија правних наука, изд. Научно дело, САНУ, Београд, 1959, стр. 347—508.

У вези с овим врло су значајна темељна разматрања, Т. 
Живановићалл) који je више но иједан други правни филозоф и теоретичар претресао ову поделу не само каквом ce показује y правној стварности него и како je она схваћена. и објашња- вана, a што je најважније и какве су могућности да ce на тој оонови врше синтетичка истраживања, конструисања јединства и разноврсности целе хијерархије појмова, y филозофији права и y појединим посебним дисциплинама. Он каже: „Да би ce от- странила конфузија y решавању овог проблема, потребно je најпре претходно јаоно издвојити формална обележја права од 
материјалних обележја његових. Затим ако ce хоће да ce деоба заснује на неком формалном или неком материјалном обележју права, онда треба образложити преимућство које ce даје јед- номе од ова два обележја. Полазна методолошка грешка по- стојећих теорија, и формалних и материјалних лежи y томе, што ce je све ово пропустило да учини. Место реченог произ- вољно ce узима за критеријум деобе неки формални момент или материјални, и то према изнетом без обзира на њихов од- 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)нос ка појму право.”45 46 * 46 *) 'Сдедствено томе он даје, како каже, потпуну дефиницију ових појмова. На једндој страни, . јавно право (јавна правна норма), принудљива, људске радње и тиме 
односе измећу државе и појединаца и измећу држава ypehyjy- 
ћа правна норма.”^} На другој страни, . приватно право je 
принудљива, људске радње. и тиме односе измећу појединаца уређујућа државна норма.”17) Наравно, била би неопходна из- весна анализа целога оваквог подухвата да би ce утврдила вред- ност овог гледишта и тако датих дефиниција, што овде мора изостати.

,5) Тома Живановић, ор- с. стр. 372.46 Тома Живановић, ор. с. стр. 378.") Тома Живановић, ор. с. стр. 375.4“) Нпр. С. А. Галугаеки, М. С. Сгрогович, Теорија државе и пра- ва, изд, Одбора за издавање предавања на Правном факултету y Београду, Београд, 1946,, стр. 351.

С употребом друкчије терминологије, a вероватно и с од- говарајућим модификацијама како y терминима тако и y схва- тањима, развијају ce гледишта о различитости предмета и мето- 
да правног регулисања као основа за разграничење „јавиог” и „приватног" права. Додуше, оваква мерила ce чешће употребља- вају када ce жели разграничити и одредити нека „правна гра- на", али начелно ништа не смета да ce то учини и; с овим „прав- ним областима”. При томе, истицање „предмета" овде означава, y ствари, подручје друштвеног живота, извесни скуп друштве- них односа који изискују правну интервенцију, стварање подес- них правних норми, a „метод" обухвата ове облике и инстру- менте који ce подешавају, првенствено y формалном погледу, остваривању таквих задатака. Уколико та гледишта могу фигу- рирати као засебна и карактеристична група, што није лако утврдити, могло би ce рећи да она бар претендује да истовре- мено обухвате и дотичне целине права, али и да y то уклопе одговарајуће моменте.48) Због извесне уопштености и неразра- ђености неких од ооновних поставки ово гледиште ce често ста- па с неким друкчијим гледиштима.6. — У ствари, када год ce y неком гледишту третира „материја” права захватају ce и моменти који су типични и неизбежни пратилац коришћења социјалних критеријума за разликовање „јавног" и „приватног” права. Ови критеријуми, наиме, настају када ce полази од било кога елемента друштве- ног живота, тј. када ce некако одлази с терена самог права и стаје на тло друштвеног живота, неког друштвеног феномена. При томе, ожолност да ce увек мора на неки начин појавити друштвени живот сама по себи још не значи коришћење ових 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Осиови разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)критеријума. Неопходно je изразито условљавање и везивање ове подвојености права за неки друштвени феномен коме ce приписује средишње место и угога. Па ипак ни то није тако јас- но првенствено због тога што често баш такви феномени фигу- рирају y склопу самог права. као некакви правни моменти a не само друштвени.Може ce рећи да je готово свеприсутан и најважнији феномен интереса када ce на било који начин указује на везу права и друштва. Разлог je y томе што заиста интереси y нај- различитијим видовима испољавају ce y друштвеном животу, па и y оним подручјима где ce појављује правно регулисање. Интереси су покретачки чинилац људских акција, појединачних и групних, па самим тим и настаје маса различитих носилаца одговарајућих интереса. A што je карактеристично, интереси прате како оне везе међу људима y којима ce огледа њихова сарадња тако и y свим ситуацијама када избијају некакви су- коби међу људима. Уколико ce ради о виталним интересима друштва, појединих класа и осталих група, као и појединаца право ce мора употребљавати као најпогоднији и неизбежан об- лик регулисања. Наравно, заједно с њим ту ce налази и држава. И без обзира на то да. ли ce сматра да интереси представљају нешто изван права или ce тврди да ce интереси појављују y специфичном правном облику увек ce о њима води рачуна, a када постану средишња тачка очигледно да могу бити и чини- лац овакве деобе права. У многим варијантама развија ce овак- ва поставка: јавно право настаје увек y вези с потребом испо- љавања неког изразито друштвеног, државног или класног и групног интереса, чији су носиоци дати y одговарајућим видо- вима, при чему непосредно или посредно као средство заштите фигурира државна принуда; на другој страни, приватно право ce успоставља y вези с потребом уређивања појединачних инте- реса, али који су релативно осамостаљени од претходних и као такви сразмерно препуштени појединцима који при томе ужи- вају правну заштиту. И поред тога што ce y стварности тешко могу раздвајати такви интереси, бројни писци ce држе овог критеријума.49) При томе ce, наравно, покушава да стави на- гласак на поједине моменте или да ce укаже на неке тешкоће y провођењу оваквог критеријума.50) али и да ce нађу што ко- херентније изведена решења.51)
4’) T. Sternberg, Allgemeine Rechtslehre, Teal 2. Das System, Leipzig, 

1904 S. 25.
50) Вид. H. M. Коркунов, op. c. стр. 177.5I) Hnp. Norberto Bobio, La grande dicotomia, Studi in memoria di Carlo Esposito, Padova, 1974, p. 2087-2200.774
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циљеве као основу за разликовање „јавног” и „приватног” пра- ва. Узимајући циљеве као својеврсне облике рационалног изра- за људских стремљења за чије остваривање je неопходна и употреба погодних средстава, знатан број писаца утврђује да je право баш тако изграђено како би ce ти разноврсни циље- ви могли остварити. Због разлике y циљевима! настају и разлике y праву. Тако, јавно право и настаје због тога да ce остваре циљеви државе и друштва кога представља држава; или некаква друштвена организација; приватно право, пак, омогућује ост- варивање циљева појединаца. Без обзира да ли ce то гледиште јавља y импресивном облику52 * *) или фрагментарно и неиздифе- ренцирано,33) очигледно je да ce оваква гледишта непосредно ос- лањају на она о интересу или ce с њима могу довести y везу.

52) Рудолф Јеринг, Циљ y праву, гиревео Александадр С. Бор'исав- љевић, Београд, Државна штампарија Краљевине Србије, 1894. свеека прва, 1894, стр. 200—322.и) Вид. Heinrich Henkel, op. с. S. 225—236.54) Нпр. Georg Jellinek, op. c. S. 383—386.

Особито место и значај y друштвеном животу има моћ која ce често обликује као власт, па на тој основи и јавља ce одговарајући критеријум ове подвојености права. To je битна претпоставка или предуслов за успостављање два типа међу- собних односа носилаца моћи и власти: када оу приближно исте снаге настаје једнакост, a када су y том погледу разлике изразите неминовно ce испољава неједнакост. A то je најдале- косежнија чињеница целокупног друштвеног живота, јер ce непрекидно води борба за моћ и око моћи, a сходно томе и динамизују међусобни односи група и појединаца. У свему томе, пак, баш држава и право играју одлучујућу улогу. Следствено томе, неизбежно je и разликовање права на ,,јавно” и „приват- но”, прво ce ствара утолико што држава као представник одре- ђене класе или група намеће и обезбеђује своју власт, a ,,при- ватно” право ce успоставља y однооима једнакости појединаца, па и свим осталим односима који ce обликују попут њих, чак и када ce ту појављује држава. И баш због тога што ce ту др- жавна вдаст и појављује y самом средишту, a она cq сразмерно најлакше препознаје, добија ce један бар упечатљив критери- јум. Тиме ce и објашњава не само постојање великог броја присталица овог гледишта.54) него и својеврсно потискивање фе- номена моћи као стварно друштвеног феномена, постављеног првенствено y друштвеном простору.Такав карактер најбоље потврђује и често истицање не- ких елемената друштвеног поретка који су истовремено и по- 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)тврда постојања извесне моћи, али и њен најнепосреднији из- раз. Такав случај je, првенствено, с феноменом својине y ње- ним разним облицима, a пре свега као приватне својине. С об- зиром да je то свакако најзначајнија чињеница економског жи- вота људи неизбежно je и њено далекосежно дејство ћа право. Заправо, није тешко утврдити да право својине највећим делом мора изражавати баш ту чињеницу. При томе, међутим, и чиње- ница да ce својина може појавити и y супротном облику, као неки вид јавне својине, још више намеће утисак о могућности стварања критеријума на тој основи. Иако то гледиште није свестрано и кохерентно заокружено, могло би ce рећи да ce oho своди на следеће: „јавно” право ce обликује утолико што држава као носидац јавне вдасти мора постављати опште ок- вире за режим приватне својине, a када je успостављена јавна својина онда самим тим надограђује ce на тој основи и „јавно” право; a „приватно” право поприма огромне размере y друштву које има приватну1 својину, али и y друштву где она има дру- гостепену улогу, али има карактер масовне појаве. Тако само сразмере својинских облика утичу и на сразмере њиховог деј- ства на овакву подвојеност права. Ипак, ваља рећи, ма како то парадоксално изгледало, да сви покушаји да ce осветли зна- чај својине ни издалека нису y складу с њеним стварним зна- чајем.55) To je утолико чудније што иначе непрегледна маса радова сведочи о утврђеном простору за развој „приватног” права y целини или његовог највећег дела под називом „грађан- око право”. To као да представља само још једну потврду да сеј често од дрвећа не види шума, јер ту истицање разних дру- гих момената има за последицу заклањање основне чињенице.

55) Karl Rener, Socijalna funkcija pravnih instituta, Prilog kritici Građanskog prava, Preveo Bogomir Herman, Beograd Kultura, 1960, str 43-134.

7. — Поред мноштва гледишта која афирмишу поделу права на „јавно” и „приватно” постоје и врло ауторитативна оповргавања могућности и потребе за једном оваквом деобом. При томе, разлози ce налазе како y неким методолошким и систематским оквирима и претпоставкама дотичних теорија тако и y неким снажно наглашеним тешкоћама да ce образло- же разлике између оваквих делова, па и y упозорењу на неке значајне околности које ce иначе занемарују. Оваква порицања једне традиционалне поделе која иначе ужива малтене опште признање и самим тим статус једне општеприхваћене истине само илуструје релативност правног сазнања, истинитост пос- тавки, критичке цросторе који су непрекидно отворени итд.
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Негаторска гледишта и поред тога што су „изузеци” y огром- ној већини тиме ништа не губе y свом значају.Такво гледиште заступа X. Келз&н који представља, ма како то парадоксалио изгледало, и једног од најлуциднијих кри- тичара традиционалне јуриспруденције, али и можда најзаслуж- нијег правног мислиоца модерног до&а, који je умногоме довео до савршенства нека извођења баш традиционалне јуриспру- денције. Он мисли да ниједно мерило тобожње подвојености права ие задовољава, јер y стварности сваки од момената који ce сматра специфичним за једну „правну област" огледа ce и y другој области. Отуда ради ce о једном дуализму који je задо- био такве размере првенствено зато што je израстао y оквири- ма снажне идеологије. Ta подела, по њему, није научно засно- вана, али има идеолошку функцију.56) To je само један од ви- дова удвајања y правној стварности, који je само плод привида. Анализом чињеница, мисли он, тај привид ce мора изгубити. Наравно, кад све то говори Келзен поистовећује правну ствар- ност с правним нормама. јер je то једна од кључних теза ње- гове „чисте теорије права”. He улазећи y разматрање оваквог гледишта, може ce само приметити да оно више води рачуна о датим премисама y својој општој теорији права, a мање ува- жава постојање чињеница које нуди, рецимо, грађанско право.

5‘) Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 285—287.57) Леон Диги, Преображаји јавног рпава, превео Живојин П. Ри- стић, Београд, изд. Геце Кона, 1929, стр. 2—34.

На другој теоријској основи и с друкчијим побудама развија једно негаторско становиште и Л. Диги, свакако један од најзначајнијих социолошки оријентисаних модерних теоре- тичара права. Он, наиме, сматра да модерни правни живот све више показује брисање ранијих стварних или привидних гра- ница између појединих сфера, па чак и тамо где je неизбежио постојање и дејство таквог чиниоца какав je приватна својина. Сматрајући да она не представља некаква субјективна права, већ да, ce претвара или ce потпуно претворила само y својеврс- ну социјалну функцију, Л. Диги y оквирима капитализма от- клања оно што ce иначе сматра главном подлогом „приватног” права. Својим истраживањима преображаја „јавног" и „приват- ног” права Л. Диги je не само пољуљао уврежену веру y непри- косновеност разних подела, него je дао крупне доприносе изу- чавању развојних тенденција модерног права. Но, све то изис- кује посебне анализе.57)У ред негаторских гдедишта увршћују ce и разни погдеди настали на теоријским основама социјализма, a особито y вези с политичком праксом и правним искуством, који су довели до 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)радикалних преиспитивања како тековине традиционалне прав- не мисли тако и многе правне институције.58) При томе, пак, средишње место y аргументацији заузима анализа карактера 
социјалистичке својине као начина негације приватно-својин- ских односа. По тој анализи y социјализму чак и на почетним стадијумима његовог развоја нема места за „приватно” право, јер je оно само пука надградња приватне својине. Услед тога, сматра ce, право je јединствено и не трпи подвојености какве су могућне и неизбежне y оквирима класног друштва. Наравно, оваква општа схема y посматрању једне сложене проблематике изискује критичку процену, али то ће бити учињено( y следећем поглављу овог текста. Овом напоменом то je само наговештено.

5“) Нпр. J. В. Pašukanis, Opšta teorija prava i marksizam, Po- kušaj kritike osnovnih pravnih pojmova, Sarajevo, izd. Veselin Masleša, 1958, str. 57, 93, 116, 145.5’) Imanuel Kant, Metafizika ćudoređa, preveo Viktor D. Sonnen- feld, Sarajevo, izd. Veselin Masleša, 1967, str. 32.

8. — У оваквом осврту иикако не би смели изостати по- гледи великих филозофа модерног доба, поготову ако имају и одговарајуће место y развоју филозофскоправне мисли. Ради ce, првенствено, о горостасима те мисли, који су не само ударили печат епохалној свести свога времена већ и битно утицали на целокупна кретања те мисли касније", на основне токове и ори- јентације. To су Кант, Хегел и Маркс као највећи и најтипич- нији представници различитих филозофских система и утеме- љивачи трију струја — кантизма, хегелизма и марксизма, испо- љених y политичкој и правној фелозофији, поред осталог. Ово ce мора учинити тим пре што, на жалост, уобичајена третирања проблематике разликовања „јавног” и „приватног” права на- просто пренебрегавају њихове погледе, вероватно због своје- врсне инерције и илузије да ce ова проблематика развијала ис- кључиво на терену права и правне мисли, без неких знатнијих утицаја филозофије.Већ на основу летимичног увида y Кантову правну и по- 
литичку филозофију може ce установити да ce он позабавио, y склопу свог целокупног система и у релевантним списима, пи- тањем разликовања „јавног” и „приватног” права. Пошто je дефинисао право као „ . . . окуп услова под којима ce хтење јед- нога по неком општем закону слободе може сједииити са хте- њем другога.”59) Кант утврђује да то постоји када je успостав- љено правно стање, као облик живота. y коме je превазиђено природно и; дивље стање, a уз то долази и оформљена политич- 
ка заједница (Gemeinwesen), што je, y ствари, држава. Међутим, занимљиво je да Кант под приватним правом подразумева и оно
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)што постоји y природном стању, а. не само y правно-државном стању. Јер, то право ce тиче првенствено спољних предмета, па га зато и означава као ........ скуп оних закона којима није по-требно спољно објављивање.”60) Тако Кант даје појмовне оквои- ре за анализу уобичајених питања и дотад и касније: о ствар- ном праву, располагању имовином, о разним уговорима, о лич- ним правима итд. To je, по Канту, прво подручје људске слобо- де, деловања човека као приватног лица, употребе човековог разума и ума, постојања. иманентних сврха и рационално постав- љених циљева итд. Све je то тако удешено и регулисано како би ce могло, како Кант каже, довољно разазнати шта je Моје 
и Твоје.61) По томе ce јасно види да Кант настоји да укаже не само на својинске и имовинске услове испољавања људске сло- боде него и на остале околности y којима ce слобода може остваривати. To остваривање ce врши y држави као политички организованој заједници, a затим и y међународној заједници. Зато ce и успоставља јавно право које Кант означава као „... скуп закона којима je потребно јавно објављивање."62 * *) Делови или начини испољавања тога права су државно право, затим право народа и, најзад право граћана света. Доводећи y везу напред наведени општи појам права са овим, Кант ‘каже: 
„Право je ограничење слободе свакога појединачно, уз услов да ce она слаже са слободом сваког другог, уколико je ова мо- гућа према општем закоиу, a јавно право je скуп спољашњих 
закона, који чине могућним једно такво опште слагање.”83’) При томе je за Канта карактеристично да много инсистира на ставу да баш ово право карактерише форма публиковање, објављива- ња, обнародовања. Штавипе, Кант говори о „форми публиците- та'' као битном обележју „целокупне материје јавног права.”64) По њему, y томе треба гледати и својеврсну „трансценденталну 
формулу јавног права."65) На ово ce ослањају и одатле проис- тичу ‘и остале карактеристике права. Пошто je тако одредио појмове јавног и приватног права, Кант истовремено указује на главне моменте организовања политичког живота људи y др- жави и међународној заједници. Прихватајући идеју природног 
права, додуше често и прећутно и само фрагментарно представ- љену, он особито велики значај придаје моралном животу људи 

“) Imanuel Kant, op. с. стр. 11м) Imanuel Kant op. с. стр. 45, 73, 86.“) Imanuel Kant, op. c. стр. 12.“) Imanuel Kant, Um i sloboda, Spisi iz filozofije istorije, pravai države, izbor, redakcija prevod i predgovor Danilo N. Basta velika edicija Ideja^ Beograd, 1974, str. 102.64)' Imanuel Kant, op. c. стр. 164.65i Imanuel Kant, op. c. стр. 165. 779



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)и целе заједнице. Зато политички живот и организовање, y ок- вирима и државе и међународне заједнице, подређује морал- ним захтевима. Иако држава представља организацију која употребљава и силу, она има и задатке које остварује y складу са извесиим вишим сврхама.66) Али, пошто y стварном животу и непрестаним међународним сукобима и ратовима угрожава ce и опстанак. држава и живот појединаца, Кант сматра да ce мора тражити успостављање вечног мира. Само y таквим усло- вима појединци могу живети као грађани појединих држава, али и као грађани света. С таквим општим погледом Кант ука- зује и на међусобни однос јавног и приватног права. Он нагла- шава да ce мора разликовати испољавање приватне и јавне воље, Kao и јавна и приватна употреба ума, па и опште дело- вање човека као јавне личности и приватног лица.” Jus naturae ce састоји y општем блаженству, уколико га je могућно успоста- вити путем усаглашавања приватних самовоља. Jus publicum ce састоји од средстава којима ce то стање активира..”67) Своје међусобне односе y грађанском и правном стању појединци уређују помоћу права: „ ... људи, како y приватним, тако и y јавиим односима не могу заобићи појалГ права, те ce не усуђују да политику отворено граде само иа мудролијама и да тиме појму јавног права одрекну сваку послушност. . .”68) Имајући y виду правно стање, Кант примећује: „Без тога нема јавног права, те je свако право које ce може замислити ван тога стања оамо приватно право.”69) Значајно je да Кант указује и на зако- нитост: „Грађанско стање јесте стање y ком ce грађани подре- ђују закону као поданици.”70) И одмах додаје: „Правила зако- нитости садрже услове под којима свако може да конституише право."71) Уз то Кант исказује и дубоку мисао: „Међутим, ос- нови на којима ce право уопште конституише припадају спо- љашњој правди.”72)

“) Вед. Danilo N. Basta, Poreklo i svrha đržave u Kantovoj poli- tičkoj filozofiji, Filozofske studije, Beograd 1973,- str. 71—138.“) Imanuel Kant,, Um i Sloboda, str. 211.“) Imanel Kant, op. c. стр. 160.®) Imanel Kant, op. c. стр. 167.’“) Imanuel Kant, op. c. стр. 210.71) Imanuel Kant, op. c. 210.72) Imanuel Kant, op. c. 210.

Што ce тиче Хегеловог погледа на ову проблематику од- мах ваља истаћи његову изузетну сложеност, неопходност да ce разумева y склопу његовог гигантског филозофског система, специфична значења главних појмова итд. Чак Хегел оставља многе y недоумици како одређује сам појам права, јер каже: „Стога појам права, по свом настајању, пада изван знаности 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног’права (747—815)права, његова ce дедукција овдје претпоставља и као даног ва- ља га прихватити.”73) A мало каоније читамо: „Тло je права уопће оно духовно, a његово поближе мјесто и исходиште во- ља, која je слободна, тако да слобода чини његову супстанцију и одређење, a правни je систем царство озбиљене слободе, свијет духа произведен из њега самога као друга природа.”74) Коментаришући Кантов покушај да утврди општи појам пра- ва, Хегел кратко констатује: ,,То: да je опстанак уопће опста- 
нак слободне воље, јест право. — Оно je тиме уопће слобода, као идеја.”75) Но, Хегел узима термин право као многозначан, јер га или поистовећује с неким другим терминима и њиховом садржином, a наиме природно право, позитивно право, закон, 
овлашћење — Међутим, треба одмах нагласити, Хегел уместо разликовања „јавног” и „приватног” права уводи као главиу поделу на апстрактно право и државно право. Онај први део назива још и формално право, јер каже: „Егзистенција коју особа даје својој слободи јест власништво. Право као такво јест формално, апстрактно право.”76) У том оквиру он разматра пре свега власништво y његовим основним видовима, a затим запоседање, употребу ствари, отуђивање власништва итд. По- сле тога претреса питање уговора као облика испољавања пра- ва. Као супротности или негације права јавља ce неправо, ус- ловљено неким недостатком воља, преваром, силом и злочином. Већ по томе ce види да Хегел има y виду и законе и овлашћења дата субјектима или која. им природно припадају, па на тој основи изражавају своју вољу и остварују своју слободу y не- посредној сфери свог живота. — Прелаз из те сфере представља 
моралитет y коме ce налази субјективна свест људи, важна car ма по себи, али и када ce доведе y везу с правом. — Од мо- ралитета ce прелази на обичајност (Хегел каже Sittlickeit, што je немачки еквивалент за etos, па сматрам да би одговарао наш израз нарав-ност!) која ce јавља као породица, граћанско дру- 
штво и држава. При том, прва два вида, чини ce, представљају подручје на којем ce истовремено и заједно јављају и апстрак- тно и државно право, јер Хегел ту говори о имовини породице, о раду и потребама, па и о имовини која фигурира y грађан- ском друштву, али ту ce испољавају и закони, ту делује поли- ција, затим разне корпорације, суд итд. што све, очигледно, има везе с' државним правом. Али, прави оквир за државно пра- ”) Geogr Wilhelm Friedrich Hegel, Osnovne crte filozofije pra- va, preveo Danko Grlić, Sarajevo, izd. Veselin Masleša, 1964, str. 23.M) G. W. F. Hegel, op. c. str. 31—32.,s) G. W. F. Hegel, op. c. str. 47.7fi) G. W. F. Hegel, Enciklopedija filozofijskih znanosti, preveo Viktor D. Sonnenfeld, Sarajevo, izd, Veselin Masleša, str. 405. 781



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)во јесте само држава. To право Хегел даље дели на унутрашње 
право државе и спољашње државно право. — Види ce, дакле, да y тим главним класификацијама Хегел не помиње ни приват- но ни јавно право. Ипак, y току својих разматрања Хегел ко- ристи и ове термине. По свему судећи, он то чини када жели да, 'Нагласи. разлику и супротност који настају између поједина- ца и државе. Хегел каже: „У односу на сферу породице, при- ватног права и приватне добробити, држава je спољашња нуж- ност, чија ce праведност одређује на њима као једнакост, њи- хови закони су, с једне стране, подређени природи државе и зависе од ње, али држава садржи слободу y њиховој реалности и има истинску снагу само уколико су ове сфере самостално развијене y њој, a њихови посебни интереси имају y односу на њу дужности само уколико су то властита права која je при- знала држава.”77) Судећи по томе, Хегел ограничава приватно право на сферу породичног живота и живота y грађанском дру- штву, где су битни приватно добро и приватна добробит, a држава je носилац општег добра и опште добробити( Зато прва сфера мора бити подређена овој другој, па не може1 ни постоја- ти сама по себи и сама за себе.78)

’7) G. W. F. Hegel, Pravni i politick! spisi, prevela Olga Kostreše- vić, Beograd, Nolit, 1981, str. 284.”)G. W. F. Hegel, Osnovne crte... str. 116.79) K. Marks, Krltika Hegelove filozofije državnog prava, Delà,tom 3, Beograd, Prosveta, 1971, str. 95—96.

Уопште узевши, по много чему најзначајнија су Марксо- 
ва разматрања о „јавном” и „приватном” праву. Његове постав- ке, наравно укључујући и Енгелсове, расуте су по целокупном опусу, па то изазива извесне тешкоће. Међутим, имају капита- лан значај, па ce морају имати y виду и када касније y трећем поглављу буцу претресане неке важне тачке ове проблематике, поготову зато што до сада нису довољно уважаване чак ни y тематски ограниченим радовима с претензијом да! су марксисти- чки. — Марксова схватања су изграђена y супростављању и критици Хегелових схватања: „Римљани су заправо први раз- радили право приватног власништва, апстрактно право, приват- но право, право апстрактног лица. Римско приватно право je 
приватно право y својој класичној разради. Међутим, код Рим- љана нигдје не налазимо, као код Нијемаца, да ce право при- ватног власништва мистифицира. Ово право исто тако нигдје није постало државним правом.”79 *) Упоређујући римско и германско право, Маркс вели: „Мада je врхунац y развитку права приватног влаоништва, приватног права, достигнут y им- ператорског периоду, то je била прије посљедица политичког 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)распадања него што je политичко распадање било посљедица приватног власништва. Осим тога, y Риму ce државно право почело распадати и било je укинуто чим je приватно право до- стигло пуни развитак. У Њемачкој ce десило обрнуто."80) По Марксу, то je утицало и на Хегелова гледишта: „Хегел означа- ва приватно право као право апстрактне личности или као ап- 
страктно право. У ствари ово право мора да ce посматра к'ао 
апстракција права и, према томе, као илузорно право апстрак- 
тне личности, онако као што je морал, по Хегелу, илузорно 
опстајање апстрактне субјективности. Хегел развија приватно право и морал као апстракцију такве врсте, из чега за њега не слиједи да држава, обичајност, која има као претпоставку ове моменте, може бити нешто друго него социјетет (социјални жи- вот) ових илузија; обрнуто, он закључује да су то субалтерни моменти тога обичајног живота. Али, што je приватно право (obo и до краја цитата јд сам подвукао С. В.) друго него право ових субјеката државе, и шта je морал друго него морал тих истих субјеката? Или, тачније, лице приватног права и субјект морала јесу лица и субјект државе. Хегел je био више пута нападан због свог извођења морала. Али он није ништа друго учинио осим што je разматрао морал модерне државе и модер- ног приватног права."81) Коментаришући значај Хегелове фор- мулације y § 262, Маркс показује далекосежни смисао става да ce идеја, дух дели y две сфере, y фамилију и грађанско дру- штво, па ce личности тако подвајају, a с таквим подвојености- ма ce и повезује држава, па закључује: ,,У овом параграфу je дан сав мистериј правне филозофије и Хегелове филозофије уопће.”82) A то je y непосредној вези с Хегеловим третирањем места и улоге приватне својине y обликовању приватног права. По Марксу, „оно што сам Хегел каже о сфери приватног пра- ва.”83) на низу места потврђује његово настојање да свестрано осветли овај момент, па зато и обраћа пажњу на остатке феу- далне својине и почетне видове капиталистичке својине. „Док Хегел овдје, y приватном праву, схваћа отућеност и зависност приватног власништва од заједничке воље као њен истински 
идеализам, он, обрнуто, y државном праву слави имагинарну узвишеност независног власништва y супротности према „не- сигурности обрта, страсти за добити, промјенљивости посједа и зависности од државне имовине. „Каква je то држава; која не може да поднесе чак ни идеализам приватног права? Каква je 

!0) К. Marks, op. с. str. 96.”) К. Marks, op. c. str. 94.82) K. Marks, op. c. str. 9.“) K. Marks, op. c. str. 88. 783



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног" и „приватног”права (747—815)то правна филозофија y којој самосталност приватног власни- штва има друкчије значење y приватном него y државном пра- ву?”84 * *) Касније и другом приликом Маркс овако сумарно оце- њује Хегелове дијалектичке конструкције: „Тако je, на прим- јер, y Хегеловој филозофији права укинуто приватно право јед- нако моралу, укинут морал једнак породици, укинута породи- ца једнака граћанском оруштву, укинуто грађанско друштво једнака држави, укинута држава једнака je свјетској хисто- 
рији. У збиљности приватно право, морал, породица, грађанско друштво, држава итд. постоје и даље, само су постали моменти, егзистенције и начини постојања човјека, који не вриједи изо- лирано, који ce узајамно поништавају и производе итд. Момен- 
ти кретања.”88) — Међутим, прави домашај таквих Марксових критичких преиспитивања показао ce следећих година, y низу списа. С изградњом одговарајућег појмовног апарата развија он и низ поставки које спецификују откриће и тековиие исто- ријског материјализма, a нарочито што ce тиче државе и права. На једном месту он указује на везу друштва и државе, па са- мим гим и права: „Анархија je закон грађанског друштва осло- бођеног од привилегија које разврставају, и анархија граћан- 
ског друштва je основа модерног јавног поретка, као што je јавни поредак опет са своје стране јамство ове анархије. Коли- ко су обоје супротни једно другом толико ce узајамно услов- љавају.”86) Али y контексту истог разматрања Маркс истиче и релацију појединац — друштво — држава: „Дакле, природнану- 
жност, својства људског бића, колико год изгледала отуђена, 
интерес, то je оно што држи скупа чланове грађанског дру- штва, граћански, a не политички живот јесте њихова реална веза. Дакле, атоме грађанског друштва не држи скупа држава него то што су они атоми само y представи, на небесима свог уображења — a y стварности су силно од атома различита би- ћа, наиме нису божански егоисти него су егоистични људи. Само политичко празноверје замишља још дан-данас да држава мора држати грађаноки живот, док, обрнуто, y стварности др- жаву држи скупа грађански живот.”87) Мада овде непосредно не помиње право, очигледно je да ce све то тиче и права. Ка- сније ће развијати поставке као што суг „Право je само звани- чно признање чињеница.”88) Ta чињеница означава да су успо- 

и) К. Marks, op. с. str. 89.“) K. Marks, Ekonomsko-filozofski rukopisi, Delà, tom 3, str. 271.86) K. Marks, F. Engels, Sveta porodica, preveo Dr Svetomir Ri- stié, Beograd, Kultura, 1964, str. 143.!7)K. Marks, F. Engels, op. c. str. 148.S8) K. Marks, Bijeda filozofije, preveo Rodoljub Colakovié, Beograd, Prosveta — BIGZ, 1971, str. 46.784



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног" и „приватног”права (747—815)стављени одговарајући односи y друштву: „Законодавство, ка- ко политичко, тако и цивилно, само проглашује, протоколише вољу економских односа.”89) ја сам подвукао. С. В.). Тај став ce мора довести и y везу са познатом крилатицом о праву, че- сто наведеном као Марксова дефиниција права: „ . .. само y за- кон претворена... воља... класе, воља чија je садржина дата y материјалним условима живота,. . . класе."99) И задржавајући непрекидно разликовање граћанског друштва и политичке др- 
жаве, a такође јавног права и приватног права, Маркс ставља y средиште питања слободе човека, људске еманципације као вишег степена него што je политичка еманципација, при чему не потцењује ни значај модерне државе и модерног права. Он примећује: „Супротност демократске представничке државе и 
граћанског друштва јесте довршење класичне супротности из- међу јавне заједнице и ропства.”91) Таква. држава je оптереће- на иманентним супротностима: „Она ce заснива на противреч- ности јавног и приватног живота, на противречности између 
опћих интереса и посебних интереса.”9-) — И Енгелс ce често освртао на ове ствари и при том формулисао јасне поставке. Он каже: „Ако економски односи одређују државу и државно 
право, онда они, наравно, одређују и приватно право, које y суштини само санкционише постојеће, y датим условима нор- 
малне економске односе између појединаца.”93) A на. другом месту Енгелс пише: „ ... код теоретичара државног права и ју- риста, приватног права губи ce сасвим веза с економским чиње- ницама. Пошто y сваком случају економске чињенице морају узети облик правних мотива да би добиле законску санкцију, eè пошто ce притом, наравно, мора водити рачуна о читавом по- стојећем правном систему, правни облик треба да буде све, a економски садржај ништа. Државно и приватно право трети- рају ce као две самосталне области које ce историјски независ- но развијају, које ce могу и које треба саме за себе систематски 
приказати путем доследног искорењивања унутрашњих против- речности.”94) (у оба последња цитата подвлачења су моја. С. В.). — НаравнОј ови цитати треба само да илуструју гледиште Мар- кса и Енгелса, a за потпуно предочавање би било неопходно * 53  * 53

ffl) К. Marks, op. с. str. 44.’°) К. Маркс, Ф. Енгелс, Манифест Комунистичке Партије, Иза- 5рана дела, том I. Беопрад, 1949, стр. 30.’*) K. Marks, F.. Engels, Sveta porodica, str. 142.и) K. Marks, Kritika Hegelove filozofije državnog prava str. 148.53) Ф. Енгелс, Лудвиг Фојербах и крад класичне немачке филозо- фије, y књизи К. Маркс и Ф. Енгелс, Изабрана дела, том II, Веоград, 1950, Култура, ст,р. 283.и) Ф, Енгелс, ор. с. стр. 84—85. 785



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)темељнијје претресање ових и многих других исказа. To овде није могуће, a било би и излишно.9. — Оцртавши овако низ гледишта која (изузев Марксо- вог) припадају традиционалној јуриспруденцији, можемо ce по- забавити питањем опште оцене тих резултата, a нарочито ос- новним разлозима њихових недостатака. У ствари, све оно што битно карактерише традиционалну јуриспруденцију y потпу- ности je потврђено и нарочито упечатљиво предочено y тре- тирању поделе права на „јавно” и „приватно”. Али, пошто сви недостаци проистичу из мањкавости самих филозофских прет- поставки, из онтолошких оквира самог појмљења права, из то- ме примерене гносеолошке оријеитације и методологије која подразумева и одговарајуће истраживачке поступке, из акоио- лошких равни које ce имплицитно дају или експлицитно на- значују — за ову прилику довољне ће бити само неке напомене. Уосталом, да. су такве напомене неизбежне и када ce критички процењују само неки од момената ове проблематике показују не само они најлуциднији захвати учињени баш с тим циљем ) него и сам развој и ток третирања многих тзв. нерешених и тзв. нерешивих питања., поред многих других, и на овом подру- чју. Наиме, традиционална јуриспруденција ce непрекидно кре- ће y кругу створених контроверзи, без изгледа да ce те контро- верзе разреше и да ce из тога круга изиђе. За то су неопходни радикални заокрети, a тако нешто неизводљиво je на тлу тра- диционалне јуриспруденције.
95

’s) Hans Relsen, Hauptprobleme dec Staatsrechtslehre, zweite Au- flage, Tubingen, Verlag J. C. B. Morh (Paul Siebeck), 1923, S. 629, 655, 702.*) Hans Kelzen, Општа тео.рија шрава и држава, Веоград, превод 1951, стр. 198. ’

Такве далекосежне констатације, наравно, некоме могу изгледати претеране, нарочито ако je склон да придаје мањи значај оваквим питањима, a још више ако с „овлашном комо- цијом” прихвата привиде ваљаности оних уобичајених начина пооматрања ових ствари. Кад, рецимо X. Келзен овако сведе резултате: „Традиционална теорија под приватним правом подразумева норме које прописују обавезе и права између при- ватних лица, a под јавним правом норме које прописују обавезе и права између државе, на једној страни, и приватних лица, на другој.”96) — онда, чак, y први мах може ce стећи утисак. да je све јасно толико да јасније и не може бити, да ту и нема неких проблема, да je овим „све решено” итд. Невоља je, ме- ђутим, y томе што су сви поменути појмови и цео исказ такви да ce могу „дешифровати” само после извесне анализе, Уоста- 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)лам', и сам Келзвн je на истом месту изнео и свој закључак (ко- ји сам цитирао y т.1 овог поглавља) о немоћи традицоналне правне науке да одреди јасне критеријуме разликовања ових делова права.По мом мишљењу, све битне слабости традиционалне ју- риопруденције огледају ce y њеном третирању појма права, што ce протеже и на конципирање целе ове проблематике. И поред њених различитих токова, владајуће позиције изборило je схватање права које најбоље и најдоследније формулише' мо- 
дерни нормативизам. Захваљујући томе, наметнут je и y мисли и y пракси један појам права који je задобио снагу неприкосно- вене догме, појам који je оамо плод сложеног јуристичког илузио- низма a то значи да ce y њему налазе корени дубоких заблуда и предрасуда. Тај и такав појам права садржи претпоставку да ce феномен права састоји искључиво од правних норми при че- му, међутим, изостаје неопходно разјашњење y чему ce саме правне норме састоје, шта су оне, какви су то феномени. Y ствари, правна норма ce на известан начин мистификује, али самом магијом тога термина успева ce створити илузија о ње- ној „саморазумљивости”. На жалост, тај појам je потпуно не- одређен па je и његово значење неухватљиво и химерично. При томе, некритичким просуђивањем веза између појма права и појма правна норме настаје „превид" који повлачи за собом и све остале нелогичности, па и бесмислице. Наиме, ту ce врши својеврсна замена појмова, при чему један појам, који би тре- бало да ce тиче одређене целине (тј. права)| замењује ce једним појмом који ce тиче једног дела те целине (тј, правна норма). Истовремено ce врши поистовећење ових двају појмова, иако jei то потпуно нелогична операција. Поистовећењем двају фено- мена, између којих постоји наравно нужна веза, свођењем по- јма права на појам правне норме, потпуно произвољним заме- њивањем ових појмова, следе и остале далекосежне консеквен- це. Најзначајнија je теза да je правна норма једини носилаи, специфичне „правне супстанце”, да je она једини израз нека- кве тобожње „аутентичне правности”. Тако ce самој норми приписују некаква. изузетна својства, a она ce уздижу на некак- во химеричко постоље за које нису „достојни” никакви други, евентуално, правни феномени (нпр. правни субјекти, правни ак- ти, правни одноои, правни објекти итд.). Ови феномени су срозани готово y просторе некаквих или изванправних или из правних норми изведених, правним нормама конструисаних творевина. У таквој представи правне норме су мистични де- мијург, тајанствени творитељ ових спореднијих деривата. A што je најважније, тако ce конструише представа о постојању некаквог специфичног правног света, који je, дакле, поистове- 787



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)ћен са светом правних норми. У томе свету самим тим и нема места за, неке друге правне феномене. Правне норме су све и свја, од њих ce увек и свуда мора полазити и њима ce све мо- ра враћати. Остали правни феномени као такви, са оопственим бићем не располажу „аутентичном правношћу” и зато нису y стању да, учествују y изградњаи правног света и да му есенци- јално припадају. Они су напрасто постављени изван тог света.Наравно, кад би те ствари биле сасвим просте и очигле- дне, вероватно би ce y традиционалној јуриспруденицији и то сагледало, бар y таквим контроверзним разматрањима каква су на терену разликовања „јавног” и „приватног” права. Уме- сто тога, међутим, да ce држе терена правне норме и да траже само на том терену критеријуме разликовања, што само понеко чини, огромна већина трага за другим критеријумима. Зато су оцртана гледишта rope разврстана y три групе: интранормни критеријуми, екстранормни критеријуми и социјални критери- јуми. To je својеврсно „несвесно” признање ускости и неаде- кватности нормативистичког појма права, немогућности да ce y његовом оквиру решавају и оваква питања.С таквим третирањем појма и хипостазирањем феномена правне норме, разуме ce, традиционална јуриспруденција je стварала и представу о појму правног система и својеврсно предубеђење да ce y подели на „јавно” и „приватно” право ради само io — систематизацији правних норми које врши правна наука. И ни о чему више! He узимајући y обзир ни ооновну ствар — да je једно сам систем права, a сасвим друго система- тизација коју врши правна наука, јер прво припада самој прав- ној стварности или свету права, па ма како овај био схваћен, a друго припада само науци као скупу знања о праву, па, и знања која ce тичу правног система — миоги писци ce упуштају y празне конструкције уместо да покушају да опишу и објасне евентуалне разлике које настају оваквом подвојеношћу унутар права. Самим тим слика о целокупној проблематици ce потпуно изокреће, па испада да je систем права проистекао из система- тизаторске делатности правне науке. A с таквом изокренутом представом, наравно, као најважније ce привиђа, и баш јавља y облику типичног привида, изналажење и постављање некаквог 
критеријума или мерила сходно коме ваља разврставати, класи- фиковати правне норме (баш њих и ништа више!). И, наравно, постављање таквих задатака привиђа ce само као некакво тех- ничко питање, као посао правне технике, који као та.кав може имати само технички карактер и значење. Практично то значи да од тога зависи само то како ће ce извршити разграничење. између створених корпуса позитивноправних дисциплина, наз- ваних „јавпоправпим” ии „приватноправним”, следствено датим 788



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)називима односних „правних области”, и још више између по- јединих дисциплина y њих сврстаних, сходно захвату одгова- рајућих „правних грана”. Ma како парадоксално изгледало, оваквом „технизацијом” ce само на један посебан начин врши „идеологизација” целокупне ове проблематике. Али и обратно, својеврсна „идеологизација” води y својеврсну „технизацију” једне слојевите проблематике, повезане с мноштвом околности и зато испуњене мноштвом момената.Ако би ce, међутим, трагало ца неким дубљим поводима насталих погрешки y полазиштима и створеним контроверзама, онда би ce до тога дошло како критичким претресањем било иеких најутицајнијих гледишта, било сагледавањем општег ста- ња правне мисли и нагомиланих резултата на овом пољу. На тај начин би ce могло доћи до закључка да ce основни разлог на- сталих слабости и погрешки налази y дубоко увреженом редук- 
ционизму који, истовремено, преплављује и све просторе на којим ce та мисао испољава. Редукционизам прати и каракте- рише филозофско-теоријске рефлексије и дубинске анализе, а.пи je уткан и y методолошку основу и начине истраживања цело- купног права, a то значи да обележава чак и емпиријско-прак- тична изучавања и овог предмета. To je начин мишљења и са- знавања права, који је оптерећен непрекидном тежњом да ce пронађе и афирмише само један момент, уз истовремено на- стојање да ce сви остали моменти занемаре. У најупорније про- веденом редукционизму многи и различити моменти y структури дате појаве, чије ce постојање иначе запажа, подвртнути су ло- 
гичком своћењу на један момент који ce самим тим и неизбеж- но хипостазира, добија нереалне размере, место и улогу. Тај редукционизам je фатално оптерећивао правну мисао током целе историје, a свој врхунац и најчистији израз je задобио y славној — и не случајно тако названој — Келзеновој „чистој теорији права”. Међутим, редукционизам ce појављује и y свим другим схватањима, па чак и оним која су изразито социолош- ка, ако ce y третирању датог предмета испољава поменута једно- страност и усмереност само на неки од постојећих момената. Самим тим ce добија. искривљена слика о предмету који ce ис- тражује. To ce увек, али на нов начин и y новим видовима по- тврђује.Тај редукционистички манир, разуме ce y мноштву ва- ријаната, потврђен je баш y безуспешном трагању за једним и „правим” критеријумом или мерилом класификације правних норми, a ређе и уз то и y трагањима за једним и „правим” 
разлогом диференцијације унутар права. И не осећајући све замке и противречности свог начина мишљења и третирања овог предмета, сви редукциоиисти су настојали да исфорсирају ар- 789



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)гументе за своје мерило, али и да обезвреде аргументе осталих схватања. У таквој својој заокупљености, међутим, многи су напросто чак заборавили оно што je за њих битно, тј. правне нор- ме или правна правила. Зато су врло брзо и, олако напуштали оквире правне норме и трагали за другим моментима који би могли послужити као основа за разграничење „јавног” и „при- ватног” права. Тако су и настала она типична гледишта, са свим особеностима, стварним и привидним међусобним разли- кама. Само тиме ce може објаснити толико придавање значаја 
овде разним другим правним феноменима, мимо, поред и изван саме правне норме. Разматрања о специфичностима својстава 
правног субјекта, правног односа, правних аката, државне влас- 
ти, тзв. субјективног права, интереса, воље., итд. која ce доиста или привидно показују на овим дводелинама права — само су потврђивала ограниченост домашаја свих редукционизама. Оно што je било неизбежно y таквим третирањима овог предмета јесте само умножавање критеријума, па самим тим и концеп- ција и њихових варијаната, али не и њихова. научна утемеље- ност и плодонооност. To je могло допринети стварању слике о разгранатости истраживања, различитости могућности и миш- љења, али не и поузданом и дубинском истраживању ових су- штиноких момената y вези с тим разликама. Ma како; било чуд- но, тако je само појачавана сумња У вредно-ст постављених критеријума и могућност дотичне поделе. Редукционистичко трагање je открило мноштво момената, па самим тим и сложе- 
ност овог предмета, a нарочито околност да ce ту налазе спле- тови специфично-правних, али и специфично-друштвених моме- 
ната. Сви они не могу бити једнако значајни и релевантни за ову поделу па je тако цела проблематика оптерећивана привид- ним проблемима. Зато ce дешава да неки споредан и безнача- јан момент бива истицан као полазиште и као мерило ове по- деле, па ce показује уским, неадекватним и на разне начине неприкл адиим.
III. Поларизација модерног права на „јавну” и 

„п р и в ат ну” с фер yНа основу свега. што je напред изложено лако ce намеће констатација да разликовање „јавног” и „приватног” права изи- скује темељно преиспитивање. Ако je традиционална јуриспру- денција и y погледу овог предмета показала своје иманентне недостатке, онда то значи да уз критику њених резултата имају своје 'место и оправдање покушаји да ce покажу могућности друкчијих и нових захвата овог предмета, да ce превазилаже- 790



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)њем створених наслага уносе мање или веће новине, да ce с указивањем на својеврсну суженост хоризонта откривају и да- леко шири простори посматрања ових ствари. Ово утолико пре и више што подстицаје пружају не само досадашњи разултати правне мисли него и нагомилана огромна искуства модерног 
права. Ово право, пак, обухвата своја два вида: капиталистичко 
право које ce развијало током два последња столећа y најраз- вијенијим земљама и социјалистичко право које ce изграђује заједно с изградњом социјалистичког друштвеног поретка y низу земаља током последњих неколико деценија. У ствари, ова два вида модерног права имају своје особености, a то значи и сличности и разлике, што ce све огледа, поред осталог, и на разликовању „јавног” и „приватног” права. Штавише, по много чему и умногоме баш y томе ce налазе карактеристични пока- затељи и њихових суштинских својстава и спољних обележја. Следствено томе, сва одиосна теоријска конципирања ове про- блематике и практична остварења y правном искуству, свака на свој начин, потврђују и њихове привидне и реалне разлике, али истовремено и такве сличности.1. — С таквим опредељењем и с таквим усмерењем, на- равно, неопходно je утврдити коренито друкчија полазишта y третирању овакво сложеног и контроверзног предмета. To зна- чи, пре свега, да ce мора опериционализовати једно појмљење права које пружа много шире оквире и много веће могућности него што их, тако рећи, намеће традиционални и уски појам права. На таквој подлози једино ce могу развијати и друкчије 
поставке као окоснице целокупног разматрања, a тиме и обли- ковати садржина одговарајућих знања! y склопу датих засебних правних дисциплина.Морају ce напуштати илузионистичке представе и пред- расуде предодређене нормативистичким појмом права. Ако ce уопште жели заиста мислити о правној стварности, о праву као специфичној друштвеној творевини која не настаје и не обитава 
ссџло y људским главама, y вољи и свести људи, него првенстве- но y оамој друштвеној стварности, као једна изванредно сло- жена и мнотоелементна творевина, која je објективно структу- 
рисана и која баш као таква може оојективно функционисати — оида ce оно не може поистовећивати са правним нормама. Право не представљају само правне норме, засебно или скупа посматране, него y њега улазе, поред оног што ce назива правним нормама, и остали елементи права, a то су правни субјскти, правни акти, правни односи, правни објекти итд. Сви наведени елементи су подједнако и сваки на свој начин носиоци и садр- жатељи специфичне правности и само захваљујући томе успо- 791



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)ставља ce целокупност и целовитост права као засебне друшт- вене творевине. Само оваква, представа о праву може водити заиста реалистичком, a не нормативистичком појму права. С таквим појмом права једино ce може свестрано захватити један од најзначајнијих делова друштвене сварности и на одговара- јући начин анализовати. Таква представа о праву и појам који je y складу с тим конструисан омогућује мислено и практично кретање целокупним простором правне стварности, a не оамо оним који je назначен „светом правних норми”. Такав појам права ce умногоме и скоро поистовећује с појмом правне струк- 
туре, која и није ништа друго до стварни свет права, y њего- вој специфичности, уобличености, сложености, међусобној пове- заности и прожетости назначених елемената. — При томе, вео- ма je значајно и незаобилазно утврђивање чињенице да je пра- во баш с таквим саставом и својствима нераздвојно и органски повезано с паралелном му друштвеном творевином y виду др- 
жаве. Зато, све карактеристике структурисања и функциониса- ња права непосредно ce преносе и уносе y државу, али и обрат- но, оно што ce налази y држави неизбежно ce показује на извес- тан начин и y праву. Али, захваљујући таквој повезаности ових двеју творевина уобличава ce и опстаје једна И једниствена тво- ревина y виду оног што ce може обележити као државно-правни 
поредак, или, друкчије речено, државно-правни систем. Управо због тога разни моменти и својства подједнако карактеришу како право тако и државу: обе ове творевине ce налазе y сфери 
политике, подједнако су уклопљене y политичку структуру где свакој припада место које одговара њиховим особеностима, под- једнако ce показују као чиниоци политичког процеса као јед- ног од најзначајнијих процеса сваког друштва, истовремено и заједно припадају политичком систему који нарочито y мо- дерном друштву представља сложену целину међузависних еле- мената. Исто тако, обе ове творевине имају истоветан друштве- 
ни, политички. класни, групни карактер и природу, што све значи да сви битни саставни елементи заједнице утичу на др- жаву и право, a утицај економске структуре je битан и најда- лекосежнији. У саставу државно-правног поретка ce налази један неоопорно специфичан елемент y виду монопола легитим- 
не принуде по коме ce ова творевина и разликује од свих оста- лих, a захваљујући томе она и стоји изнад свих других творе- вина, јер има моћ да им ce наметне или да их подреди.Самим тим следи и одговарајући појам система права или правног система. To није ништа друго до само право али узето и посматрано као систем, тј. као творевина састављена од мноштва елемената који сачињавају једну цилину. Тиме ce обраћа посебна пажња на тако створену целовитост. Баш као 792



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)реална друштвена творевина, као специфична правна структура оно испољава системност као једно од својих најизразитијих својстава. Право као творевина има тенденцију да ce објектив- но структурише и да на одговарајући начин функционише y виду једне целине и иелокупности свих својих разноврсних саставних елемената. Према томе, то својство системности није ограничено само на укупност правних норми, односно само тзв. општих норми (мада je то очигледно, то није систем целог права већ само једне укупности истородних његових састојака), него обухвата укупност ceux његових елемената. У тој својој цело- купности правни систем je објективно дат, он ce изграђује и опстаје по својим 1специфичним закономерностима. У том свом обличју систем права je нешто што правна наука затиче, a не ствара (додуше, наука може томе допринети на неки начин, али то je сасвим друго питање), Имајући пред собом такав сис- тем права, правна наука га описује и објашњава.97) Према то- ме, ако ce одмах може устаиовити ,да све опште норме стоје y оистемској повезаности исто то би ce видело ако би ce издво- јено посматрали: укупност правних субјеката, укупност прав- них аката, укупност правних односа, укупност правних објеката и сл. Јер, постоји целовитост и истородних елемената.

”) О томе сам писао y чланцима: Претпоставке научног проучава- ња правног система Југославије, Анали Правног Факултета y Београду, бр. 1—2/1978, стр. 1—50; Тезе о правном систему Југославије, y зборнику „О систему права СФРЈ" изд. Институт за уговорно право — Савремена администрација. Београд, 1979, стр. 7—29.

Међутим, овде нас посебно интересује чињеница да ли како -и уколико постоје деоне јединице целокупног правног система? Очигледно, и y оваквом схватању правног система, оне несумњиво постоје, али оне обухватају све поменуте елементе права (а не само тзв. опште норме!). Најмања и базична једи- ница je правна. институција, на средњем нивоу ce налази десе- так „правних грана” или правних сектора, a као највеће деоне јединице, поред осталих, јављају ce „правне области” или, боље, 
правне сфере. У свим тим деоним јединицама налази ce одго- варајућа множина ceux поменутих елемената права који сво- јом засебном системском повезаношћу и доводе до стварања ових деоних јединица целог правног система. Исто то показују и две правне сфере од којих je прва — „јавно право” a друга je — „приватно право”. С обзиром да су та два најважнија дела права или правног система знак својеврсне подвојености унутар једне целине, може ce рећи да су то дводелине права. Али, нај- важније je да такви делови представљају два подсистема права. Као такви, наравно, они сваки посебно обухватају одговара- 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)јуће „правне гране” или правне секторе, који садрже масу одго- варајућих правних! институција.2. — С обзиром на то да ce на тај начин неизбежно доби- ја пар синтагми којим ce неминовно оперише, које имају или ce претпоставља да имају, некакву појмовну садржину јасно je само по себи да y томе пару фигурирају појмови на основу којих ce назначавају Јњихове међусобне разлике. To je, с једне стране, јавност и, с друге стране, приватност. На жалост, баш то као да измиче пажњи традиционалне јуриспруденције, па зато y њој тешко ce могу запазати стварни и озбиљни напори да ce разјасне баш ти кључни термини. To може изазвати чуђе- ње, ако не и нешто више од тога. A без расветља.в&ња ових лојмова не може ce учинити ниједан стваран корак y разјаш- њавању привидних и стварних разлика између „јавног” и „при- ватног" права. To je неопходно учинити y свим правцима и y свим аепектима и димензијама, јер ce тиме стварају ваљане претпоставке за објашњавање контроверзног предмета. Према томе, свако достигнуће на том пољу није само бављење терми- 
пима него je превасходно стварање тематско-проблемских окви- 
ра за научно третирање односног предмета. Баш то непосредно утиче на научну заснованост и оправданост разликовања ових двеју правних сфера.Разоткривање стварних и најдубљих корена тога разли- ковања не може ce постићи изван и мимо онога што je овде битно и одлучујуће. To je објективно постојање y свакој поли- тичкој зајединци двеју сфера y којима ce појављује поли- тичка страна друштвеног живота, a то значи живота поједина- ца и група, и то првенствено и најпотпуније y склопу постоје- ћег државно-правног поретка. Прва je сфера јавности, a друга je 
сфера приватности. Или, друкчије и просто речено, то су на известан начин уобличена јавност, с једне стране, и приватност, с друге стране. Тако ови термини задобијају и својства именица и својства придева, односно омогућују истицање различитих својстава извесних друштвених појава или творевина. Но, нај- важније je да je овакво постојање нужност, па зато нема ни- једне политичке заједнице чији друштвени живот одвија ce, поред осталог, и захваљујући дејству државе и права, где би могла изостати ова разлика. Појединци и групе ce налазе, живе и делују y обе сфере, a не само y једној од њих. To je битан предуслов организовања политичке заједнице, што значи да није и не може бити резултат некакве пуке произвољности људи. Успостављање и уобличавање ових двеју друштвених сфера означава, y ствари, испољавање својеврсних процеса ди- 794



др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног*’права (747—815)АПФ, 5/1982
сђеренцијације и поларизације који ce врше y садржини и об- лицима друштвеног живота људи. На то утичу многобројни и разноврсни чиниоци: објективни и субјективни, фактички и формални, видљиви и скривени, трајни и повремени итд. Све ce то дешава захваљујући одређеној констелацији разних окол- ности на економском, политичком и културном пољу друштве- ног живота. У томе има превагу спонтано збивање, али je та- кође значајно и свесно деловање. To je изражено како y фак- тичким односима тако и y институционалним облицима. Тим сложеним процесима диференцијације и поларизације ce исто- времено стварају извесне разлике и подвојености, и то тако што првонаведени процес има мање дејство, a онај други, полари- зација означава знатне, често и оштре разлике. Следствено томе, y друштвеном и политичком животу људи на неки начин ce издвајају две сфере које ce тако донекле удаљавају и показују y својим засебностима. Као и све друге диференцијације и пола- ризације y друштву, ни ове ce не изводе круто, механички, пра- волинијски и тако да настану некакве непремостиве „провали- је” и разграиичења непрелазним „кинеским зидовима”. У ства- ри, ови процеси захватају све елементе друштвеног живота ко- ји су у тим сферама смештени или, тачније, постоји неизбеж- ност да ти процеси захвате све што ce налази y политичкој сфери, политичком животу, политичкој структури друштва. Сходно томе колико су ови процеси одмакли и стварају ce дотичне две сфере. Оне задобијају своје унутрашње и спољаш- ње карактеристике, посебна својства и црте y целини и y сво- јим саставним деловима. Наравно, неки елементи друштвеног живота су y самом средишту тих процеса и под њиховим нај- већим дејством, па самим тим и задобијају изразит карак- 
тер насталих сфера, док су неки елементи мање и овлашно до- такнути. Ho, y крајњем разултату дејством оваквих процеса диференцијације и поларизације ce потврђује присуство и јед- ног специфичног и изузетно значајног процеса за сам државно- правни поредак — процеса политичког конституисања друштва y целини,98) па и својеврсно испољавање овога процеса y вези с конституисањем ових сфера. Наиме, ваља приметити да ce јавност и приватност подједнако стварају и конституишу дејст- вом разних чинилаца, али и да ce самоконституишу. Захваљу- јући свему томе, обе сфере ce показују y својој целовитости, обе теже овојој засебности и задобијању опецифичних каракте- 

”) Вид. Стеван Врачар, Ооцијална садржина функције државно- правног поретка, Разматрање о улози државе и права y процесу политич- ког конституисања друштва, Београд, изд. Савеза удружења правника Југславије, 1965, стр. 90—94. 795



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања ,,јавног” и „приватног”права (747—815)ристика, ка што потпунијем утискивању тих својстава y обух- ваћене елементе. Тако ce успостављају две паралелне сфере, међусобно релативне раздвојене, али и повезане и међузависне.Овим процесима не може измаћи ниједно право. Шта- више, баш на самом праву ce ти процеси најизразитије испо- љавају с одговарајућим последицама. Право je истовремено за- хваћено тим процесима и само поспешује њихово дејство и последице. Јавност и приватност права подједнако je y ову творевину пренета разлика односних друштвених сфера и плод диференцијације и поларизације унутар самог права. Зато це- локупно правно регулисање које садржи своје елементе и ос- лонце, a распростире ce y најважније сфере друштвеног живо- та, и мора попримити обележја овога двојства. Захваљујући томе двојству право ce одликује према свим другим твореви- нама, па чак и према држави (која, начелно, не трпи овакву подвојеност). Релативно издиференциране и уобличене сфере претварају ce y видове главних деоних јединица правног систе- ма. На тај начин, постојање тзв. јавног права, на једној страни, и тзв. приватног права, на другој страни, неизбежно означава својеврсну подвојеност датог права које, и поред тога, задржа- ва своју одговарајућу целовитост. Из тога ce види да право не може бити друкчије него што je друштвена основа на којој почива, a друштвени оквир y коме ce оно налази одређује и његове битне карактеристике. Зато и конституисана јавност y структури права и његовом функционисању има сопствени ка- рактер, своју специфичну природу. Тиме ce наглашавају раз- лике од конституисане приватности y праву која, такође, има сопствени карактер и своју специфичну природу. ¥ целокупнос- ти права ce огледа оваква поларизација, али њен домашај je најизразитији y тако подвојеним деловима права. Тако настаје најпотпунија и најаутентичнија својственост подвојених делова права. При томе je најважније да сваки од тих делова има неш- то што му je иманентно и што на неки начин одговара специ- фичном биће тих делова. To проистиче из саме природе тих двеју сфера и основе на којој почивају. To ce само по себи на- меће и одређује и природу ceux ствари које ce ту малазе, a то су одговарајући елементи права. Управо због тога јавност и 
приватност као два иманентна својства, као нешто што ce на- лази y самој природи раздвојених делова права, нису дата само y правним нормама него и y правним субјектима, правним ак- тима, правним односима, правним објектима и другим састој- цима права. Постоји једна закономерност: све што доспе y само 
жаршите и средиште издиференцираних и поларизованих сфе- 
ра мора попримити она иманентна својства и природу односне 
сфере. При томе, баш због поларизације између јавности и при- 796



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и .„приватног”права (747—815)ватности, које су задобиле свој правни израз, испољавају ce и њихове супротности, нарочито на њиховим крајњим тачкама, тамо где су специфична овојства највише изражена. У осталим тачкама настају веће или мање разлике. Свака од ових двеју правних сфера даје и свој печат односном делу правног оистема y целини и „правним гранама" или правним секторима, однос- но правним институцијама које ce y њима налазе. Тако настаје мање или више видљиво подвајање y целокупности права. На- равно, то двојство и та подвојеност имају и своје спољне по- казатеље. Међутим, много je важније да ce откривају она уну- трашња својства ових правних сфера, њихови специфични 
принципи, њихова типична обележја и низ карактеристичних, 
момената по којима ce оне и могу распознавати.3. — Ако ce жели ишта схватити и разматрати y једној 
сфери па било да ce ова појављује y виду друштвене сфере, тј. једне сфере друштвеног живота, било y виду правне сфере, тј. једне сфере правног живота мора ce првенствено и иадасве раз- јашњавати појмовна садржина јавности. A ако ce ради о тзв. 
јавном праву оида ce та неопходност до те мере намеће да без тога све остало постаје беспредметно, бесмислено и лишено најважнијих претпоставки. Међутим, иако ce то, тако рећи, само по себи намеће и то као императиван захтев самог састава ове синтагме, јер појмовно средиште и специфична садржина оддређени су „јавношћу”, ипак ce то не уважава. Због тога и заиста изузетне сложености и многозначности овог термина, ваља дати бар неке индикације, па, тек на тој основи утврдити полазне тачке и усмерити разматрање о разним моментима.Иако би било занимљиво и корисно откривање лингвис- тичких и историјских страна овог питања уопште, a нарочитс y правној мисли,99) важније je бар назначење појмовне садржи- не коју ваља имати y виду. To није лако не само зато што исти израз јавност омогућује коришћење y виду и именице и приде- ва него и зато што ce он час показује као оиноним неких других израза, a час поприма изванредно широко и неодређено значе- ње. Али највећа невоља je y томе што je теже дати позитивно одређење него указати на оно од чега ce разликује. Наиме, јавност je „нешто” што ce раздваја и разликује од двеју суп- ротних категорија: најпре од тајности која означава све оно што ce по својој природи чини недоступним и невидљивим, a још више оно што неко из неких разлога и срачунато скрива

”) Нпр. L. Schône, Privatrecht und offentliches Recht (Geschichte, 
Inhalts-und Bedeutungswandel eines juristischen Grundbegrilles), Freiburg 
i. Br. — Wemmetswiler i. Saar, 1955, S. 18 ff. 797



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)од напожељних погледа; затим од приватности која означава оно што je индивидуално, лично, интимно и као такво y искљу- чивом поседу појединаца. У сваком случају ради ce о свему што je на отвореној друштвеној сцени, о оној непрегледној мно- жини испољених облика друштвеног живота, који су, тако рећи, пред очима одређене средине, али и што има специфичну уло- гу и природу. Ta специфична улога и природа, пак, најизра- зитија je и најважнија y политичком животу, па ce најчешће с тим повезује. Управо зато ce по правилу дешава да ce јавност оматра нераздвојном од политике и политичности, a често ce то једноставно поистовећује. С обзиром на ширину и неодређе- ност ових израза, међутим, тиме ce само добило y ширини наз- наченог дела друштвеног живота, али не и његовот прецизнијег одређења. Ово утолико пре што постоји и феномен политизаци- 
је, тј. уношење политичких својстава и y неке сфере и облике живота који су, иначе, друкчији, рецимо, економског или кул- турног карактера, a који и сами по себи и независно од тога могу имати својство јавности.На томе простору ce неминовно појављује правно регули- 
сање, односно право y свим својим видовима који су томе примерени. Такво право јесте и може бити само тзв. јавно 
право. На тај начин, као да и нема никаквих загонетки, јер све изгледа јаоно и просто. И тако би доиста било кад неби било чињенице да су и политика и јавност сами по себи, a још више y овој спрези изванредно сложени, слојевити, разуђени, испољени y видљивим облицима, али и запретани наслагама најразличитијих феномена. Баш због тога неопходно je сагле- давање и разоткривање целокупног структурисања и функцио- нисања како политике тако и јавности, y њиховим делимичним истоветностима али и y специфичностима. При томе, најваж- није je утврдити шта ce све, зашто и како здружује и уклапа y овој тако сложеној сфери. Њено средиште и супстанцијално поље представља сама политика y свом специфичном виду, као процес, структура, активност и скуп инструмената којим ce од- меравају, остварују или само мистификују најважније потребе, најмоћнији интереси и најделотворнији циљеви y склопу дате заједнице. Међутим, политика као таква налази ce y одређеном оквиру, јер једино y томе има своју основу и оправдање и смисао. To je, заправо, друштво или друштвени живот подврг- нут највишем степену политизације. Политика ce испољава и дејствује y друштву, најзначајнијим његовим процесима и од- носима, али и друштво y виду овојих најважнијих политизова- них снага укључује ce y политику. To су, наравно, класе, слоје- ви, политичке партије, разне друге групе и масе појединаца. Сви ти чиниоци и носиоци политичког процеса отеловљују и 798



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815) оживотворују непрекидну, живу и нераскидиву спрегу, праће- ну облицима сарадње али и начинима сукобљавања, y којој задобијају своју физиономију и свој карактер: прво, аутентич- на и изворна политика и политичност и, друго политизована 
друштвеност. И прво и друго има своје стварне и привидне но- сиоце и репрезентанте. И само сразмерно томе колико историј- ска ситуација пружа предуслове за. одржавање поменуте спре- ге огледа ce и присутност јавности. Само уколико je политика заиста јавна ствар може ce y њој појавити она политизована друштвеност. У модерно доба, наравно, то je уследило исго- ријском афирмацијом јавности100) коју je изборила својом прогресивном борбом буржоазија, револиционарним ломовима илИ постепеним освајањем политичких позиција. И баш та јав- ност, y својим облицима испољавања и својим социјалним оа- држајима испуњава и „јавно" право. Ово право израста из 
такве јавности и служи њеном оживотворењу. Без реалних пред- услова за афирамисање стварне јавности немогуће je успостав- љање „јавног” права, али и без самог „јавног” права не би могло бити ни одговарајуће јавности. Они ce узајамно претпо- стављају, прожимају и повезујући своје облике испољавају и своје суштинске моменте, показују ce y својеврсној јединстве- ности. Корени „јавног” права налазе ce y самој јавности. To не значи, наравно, да ce детерминантни чиниоци и једног и другог налазе y самој политици. Све ово детерминишу друшт- вено-економски чииниоци, сам начин производње на коме ce све то као реалној подлози, и изграђује. Овде je, међутим, важ- но само! утврдити да y великој мери постоји истоветност поли- тике и јавности, па ce зато ови термини узимају као синоними. Но, није све политичко истовремено и јавно, a ни све што je јавно није политичко. Има политике изван и мимо јавности, али и јавнрсти изван и мимо политике.

|0°) Вид. Jirgen Habermas, Javno mnjenje, Istraživanje u oblasti jedne kategorije građanskog društva, preveo Gligorije Ernjaković Beograd Kultura, 1969, str. 23—37.

Таква политика и таква јавност само одражавају реалну структуру целокупне друштвене заједнице, a нарочито положај и улогу основни класа, њихову међузависност и борбе за оства- ривање свих основних интереса, a такви су пре свега класни ин- тереси. Међутим, реално ce обликује и друштвени интереси као изрази било целокупне друштвене заједнице, било свих њених припадника, затим групни интереси и интереси појединаца. Ова разноврсност интереса, незбежност да ce некако усклађују, међусобно супротстављају и поништавају доводи до непрекид- ног смањивања и истовременог трајања облика сарадње и об- 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)лика борби, који дају свој печат и политици и јавности. Сфе- ра њиховог постојања je истовремено и сфера испољавања раз- них интереса, са свим одговарајућим последицама. Зато и инте- реси могу бити политички и јавни с обзиром на то да ли и y којој мери дају садржину политици и јавности, a политика и јавност ce подешавају сходно таквим интересима. Интереси це- лог друштва, интереси класе, слојева, разних група и заједнич- ки интереси појединаца реално ce могу испољити само преко политике и преко јавности или, бар, морају имати везе с овим утолико што на њима остављају своје последице. Зато, када ce често практично или доктринарно желе афирмисати такви ин- тереси говори ce о јавним интересима.1^) они су, наравно, или нешто реално или само мистификовани израз идеолошки де- формиоаних погледа на неке интересе.У самом средишту политике налази ce и дејствује основ- на и најважнија организација y виду државе. Она, пре свега, фигурира као својеврони официјелни резиме самог друштва односно дате политичке заједнице. Али, баш као таква држава мора бити и стварни израз и потврда доминације економски и иолитички надмоћне класе. Ако ce y датом начину производ- ње и политичкој структури стварају предуслови за постојање такве класе, онда и држава мора имати одговарајућу класну природу. To je ван сваке сумње, али подлеже сумњи могућност да баш она буде и носилац друштвених интереса. Међутим, са- ма чињеница постојања државе означава постојање издвојене 
групе властодржаца и сразмерно бројнот бирократског апарата, који су носиоци и отелотворење јавне власти, што ће рећи влас- ти која je по свом карактеру политичка и која ce распростире и врши y сфери јавносги. Ta власт располаже монополом леги- тимне принуде, па зато може иступити и као носилац imperiuma, располагања снагом да својевољно, једнострано и хетерономно намеће своје одлуке, заповести и норме. Државу сачињава мноштво органа који су хије-рархијски размештени, па хијерар- хија постаје и основни принцип делатности тог апарата и свих органа, како међусобно тако и y дејству на друштво, приликом уопостављања односа. с извандржавним субјектима и грађани- ма. И као целина и преко својих органа држава делује као 
правни субјекат, али иза тога стоје предуслови да иступа као политичка сила првог реда. И баш због тога да би ce прева- зишло реално или само привидно стање y коме je држава само организована била безобзирног господарења y модерно доба je све више подешавана и њена структура и њено функционисање

'°') Вид. J. Roland Penneck and John W. Chapman, ed. The Public Interest, Nomos, V, 1962, Lieber — Atherton, p. ? 800



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног" и „приватног’права (747—815)концепту тзв. правне државе, што значи, y ствари, усклађива- ње с демократски уобличеном политиком, па и с учвршћива- њем јавности. Али, баш због тога што je држава отуђена сила што властодржачке групе y пракси могу сопствене интересе ставити испред прокломованих друштвених, па и клаоних инте- реса, што je бирократски апарат такође отуђена сила — та демократска политизација државе и њено постављање y сферу јавности тече мукотрпно y виду сложеног историјског проце- са. Особито ce тврдокорно сама држава опире јавности пу- тем ограђивања и прикривања. своје политике „државним раз- лозима”, стварањем грубих и рафинираних облика притиска и контроле, скривених и отворених облика цензуре друштвених комуникација итд.102)

1<и) Вид. K. Marks, Birokratija i javnost, izbor tekstova, predgovor Dragoljub Mićunović, Beograd, Vuk Karadžić, bibl. Zodijak, 1965, str. 157.
lra) Georg Jelliuek, System der subjektiven offentlichen Rechte, 

zweite Auflage, 1905, S. 41—67.

Наспрам овакве уобличене државе налази ce само ,,др- уштво” или укупност разних група и маса појединаца који не могу остати y таквим условима сасвим изван политике и јав- ности. Али, баш зато првостепен значај задобија еманципација 
људи од свих видова раније подложности, a пре свега ропске и кметске. Појединац ce ослобађа свог поданичког статуса. и задобија, додуше много изразитије само на формалан начин него што и томе има и стварне садржине, статус граћанина, с могућношћу да користи скуп тзв. основних права и слобода. Ово представља прави историјски преокрет, али који изискује векове и деценије да би идеално, формално и нормативно на- значене оквире испунила и стварна оадржина. Располажући за- конски му датим и обезбеђеним разним тзв. субјективним јав- 
ним правима,™3') појединац y својству политички делатног бића иступа y политици, учествује y политичким збивањима око и поводом организовања државне власти, као припадник! политич- ких партија или само као грађанин на изборима, што све значи да je он постао и актер јавности, да je постао мање или више 
субјекат јавности, a не само да je пуки објекат политике. A да би то био појединац мора располагати како елементарним ус- ловима за личну слободу тако и могућностима да користи раз- не видове масовних комуникација (штампа, удруживање, ин- формисање итд.) да би изразио своје мишљење и ставове ре- левантне за политику a који су од интереса за јавност. У ства- ри, тек са укључењем маса y политику и јавност тиме што по- јединци y тој маси имају тзв. основна права и слободе и може ce демократизовати политика и јавност y модерно доба. Без 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)тога или с фактичким ограничењима која могу свести на нулу све што je декларисано и нормативно изражено политика ce претвара y остваривање силом властодржачких интереса„ a јав- ности практично и нема као делатног чиниоца. Политика без подршке јавности показује да je између њих створен јаз, да. ce налазе y сукобу, да реално јавности и нема y склопу по- литике.Управо због свега тога историјски процеси уобличавања модерне политичке заједнице незамисливи су без демократског уређења друштва и стварања институционалних претпоставки л остваривања садржинских елемената формиране јавности не само као пратиоци политике него и као самосталне онаге, рела- тивно издвојене из окриља властодржачке и „званичне" поли- тике, ослобођене њених окова. Таква јавност постаје и моћан чинидац стварања јавног мнења, ,,a” кад ово као дифузна соци- јална снага постане и моћан коректив властодржачке политике стварају ce услови унутрашње стабилности политичких зајед- ница. Зато није случајно што je баш формирање јавног мнења као посебне силе постало један од најпоузданијих показатеља изграђености услова за организовање модерног друштва и мо- дерне државе.104) Без тога све у политици претвара ce y џинов- ски механизам манипулација. A с изграђеном и аутентичном јавношћу чак и држава може рачунати са чвршћим јавним 
миром, са трајнијим јавним редом, са стварнијом јавном си- 
гурношћу свих грађана.. Тако ce и y овим моментима такође огледа веза политике и јавности.

,м) Yirgen Habermas op. с. str. 281—296.

Указивањем само на ове моменте који сами по себи са- држе низ других момената довољно je да предочи онај широки простор на коме ce налази тзв. јавно право које све обухвата и на специфичан начин регулише. To су изванредно сложени друштвени процеси, огромни комплекси друштвених односа из- међу одговарајућих чинилаца и1 субјеката, најзначајнији сегмен- ти друштвеног живота. За.то и није могуће да ce све то захвати само једном „правном граном” већ je ту неизбежан низ таквих делова права. Најпре, средишњи део свега тога, сви основни друштвени процеси и односи захваћени су уставним правом као најзначајнијим скупом правних институција. У њему ce, очигледно, налазе фундаментални принципи структурисања и функционисања политике и јавности, организације и деловања државе, односа државе и народа, положаја и могућностц учеш- ћа појединаца y формирању политике и јавности. Али баш због развијености државног управљања, мноштва управних органа и делатности које су од непосредног значаја. за свакидашњи 
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног’*права (747—815)живот и државе и масе грађана неизбежно je разрастање управ- 
ног права као „гране права" која непооредно проистиче из претходне и омогућује њено остваривање. У ствари, ту ce скри- вају или излазе на видело скупови правних институција, који погодују остваривању демократски прокламоване и формалио- -нормативно уобличене политике, a с њом и одговарајуће јав- ности, или, сасвим супротно, то мање или више ограничавају, па и саовим поништавају. Управа je скуп ииструмената који су или препрека или гарант демократске политике и јавности. Y вези с тим je и судско право које ce уобличава као „грана пра- ва” захваљујући разуђености организационих облика и форми рада судских органа модерне државе. Ови органи најефикасни- је и с неопозивом коначношћу могу интервенисати y друштвени живот који je иначе правно регулисан. С таквим својствима ова „грана права” представља и неку врсту споне између свих наве- дених „грана права” и кривичног права које, y ствари, заузима једно од главних места y оргаиизовању друштвеног, политичког и јавног живота људи. Ту ce држава испољава као носилац прав- но уобличеног монопола принуде, као политичка сила која ce служи правним инструментима за обезбеђење одређеног низа друштвених вредности, до којих je првенствено стало и друштву, и владајућој класи и појединцима. И овде открива своја суш- тинска обележја и политика и њоме испуњена јавност, однооно јавност као интегралан елемент политиике или раскорак поли- тике и јавности. Најзад, y овом низу налази ce и финансијско 
право као неопходан регулатор јавних финансија, без чега мо- дерна држава. не може опстати, па ни заједница y којој ce она налази.4. — С извеоним одређењем „јавне сфере” и „јавног пра- ва” донекле je олакшано и одређивање „приватне сфере” и 
„приватног права”. Наравно, при томе специфично значење при- 
ватности y целини или њених саставних момената може једино допринети стварном разјашњавању оних битних момената по којима ce она одликују, па самим тим разликује од јавности, Мада je и ова сфера веома сложена, може ce рећи да ипак пру- жа могућности за нешто коикретнија сагледавања, a самим тим прецизнија одређења односне појмовне садржине. Све ово важи како за приватну сферу као друштвени феномен тако и за 
„приватно” право које ваља уопштено оцртати.И када фигурира као самосталан појам и када, je y скло- пу поменутих синтагми приватност првенствено означава оно што непосредно припада појединцима као друштвеним бићима, као израз и потврда њихове индивидуалности и самосвојности али чиме они сами располажу, што je њихова лична ствар, што због тога није непосредно условљено и одређено неким спољ- 803



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)ним чиниоцем. Утолико je приватност знак личних могућности оваког појединца да испољи, потврђује и обезбеђује своје ин- дивидуалне потенцијале и претензије, али до граница које су им обезбеђене датим друштвеним, политичким и социјално-кул- турним оквиром, a нарочито постојећим јавним поретком. Са- мим тим ce утврђује да приватност нема никаквог смисла y апстрактном и индивидуалистичком замишљању изолованости појединаца, али да своје реално изражавање има и једино може имати y датој друштвеној средини, a нарочито оном политич- ком и правном систему y коме појединци егзистирају. Поред тога што ce приватност мора узимати као иманетно својство по- јединаца, свих или сама појединих делова дате заједнице, треба имати y виду да исто својство могу имати и груписани људи, скупови појединаца који су обједињени само на основу сопстве- не приватности. На овај начин ce сфера приватности показује не само као аритметички збир свих појединачних приватности него je томе додата и сума ових груписаних израза приватности. Тако ce ствара друштвено одређена сфера приватности, y осно- ви повезана с појединцима али употпуњена и друштвено обли- кованим и уређеним изразима приватности. Захваљујући томе приватност je изразито друштвена категорија. To je она и када ce своди на оно што наизглед избегава сваки домашај друшт- вености, када je нешто сасвим интимно, некако строго везано за личност, издвојено и заштићено од сваког нежељеног упли- тања спољних друштвених чинилаца. To je она, чак, и када ce претвара y личну тајност као аналогон оне тајности које карак- терише носиоце јавне моћи (нпр. држава која скрива своју де- латност и ствара чак специјалне службе на тој основи и с так- вом функцијом). Јер, постојећи само y појединчевом домену, y једној сфери која само њему припада приватност може садржа- ватиЈ своја суштинска одређења, али и спољна обележја. Једино y том виду може она бивствовати као нешто специфично, a на- рочито са својим различитостима наспрам онога што припада јавности. Према томе, приватност y свим својим облицима ис- пољавања, y свим својим димензијама, са свим оним моменти- ма које обухвата није знак изолације или издвојености поједин- ца из друштва, већ je само нужна претпоставка сваког обједи- њавања људи и изражавања тако створене друштвености. To ce више-мање мора показати y свим обухватнијим истражива- њима приватности, па чак када су приступи упечатљиво разно- родни.105) Уосталом, на тај начин ce откривају разне црте при- ватности.
"®) Вид. J. Roland Pennock and John W. Chapman, ed. Privacy 

Nomos, XIII, 1971, p. 255.804



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)Као друштвена категорија, дакле, приватност je иманент- на свакој заједници састављеној од појединаца, a пошто друк- чије заједнице и нема то значи да je она незамислива без од- говарајућег вида приватности. Разлике постоје само y историј- ским, друштвеним, политичким, економским, културним и дру- гим условима успостављања приватности, њене садржине и об- лика испољавања. Она je историјска категорија, релативна и разнородна. Уосталом, тако je и са свим другим категоријама. Људи живе пре свега као јединке и то je потврђено њиховом приватношћу. To je нужан простор живота појединца. Ту je ои постављен y свој свет, нужан да би он сам припадао друшт- веном свету. Приватност je мера његовог припадања друштва, али и припадности друштва појединцу. У таквом узајамном по- везивању појединац једино и може остваривати сопствене по- требе, интересе и циљеве, може егзистирати као делатна лич- ност, a не као пука. нумеричка величина. To je превасходно поље људског самоодрећења1ое), са свим начинима испољавања те чињенице. A то значи да појединац има довољно предуслова за самоодлучивање y стварима које ce пре свега њега тичу, али и шире од тога, које ce тичу других и заједнице, али тангирају и самог појединца. У тој сфери одлуке које ce тичу појединца треба да доноси он сам, да му не буду натуране споља или, а.ко je неизбежна опољна интервенција да буде што умеренија и примеренија ситуацији појединца. У сфери приватности поједи- нац тежи да буде суверена личност сразмерно томе колико je та сфера „његова", где je неприкосновен, природно и социјално предодређен да буде испред и изнад свих других чинилаца (жи- вотна оријентација, брачни живот, коришћење станбеног про- стора, свакидашње снабдевање, учешће y јавном животу итд.). 
У сфери приватности све ствари су првенствено везане за соп- 
ствени избор. Захваљујући томе, ту ce најпотпуније и најлакше може остваривати људска тежња за сопственим интегритетом. Јер, то претпоставља да човек може господарити собом, тј. сво- јим стварима, a не да буде предмет господарења, поготову када ce зна да он иначе и не може да ce отргне система опољних и јавних господарења.Међутим, ма како парадоксално изгледало, обезбеђивање сфере приватности не означава само стварање разлике и јаза, који њу деле, од сфере јавности већ, напротив, то je нужан ус- лов успостављања праве јавности. Само када има бар минимал- не услове да егзистира као индивидуална и самовласна личност пре свега y својој сфери приватности, човек може да ce афир- мише и y сфери јавности која, по природи ствари, није и не мо-Heinrich Henkel, op. с. S. 194. 805



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)же бити само његова, јер ce y њој сусреће и здружује с мно- жином људи. Према томе, уколико нема обезбеђену сферу при- ватности човек не може деловати као стварни субјект ни y сфе- ри јавности. Да би био јавна личност и некакав чинилац y тој 
сфери човек мора имати људску ситуацију y сфери своје при- 
ватности. При томе, најважније je да постоје простори сусрета- ња тих двеју сфера где ce оне преплићу и узајамно непосредно омогућују. To узајамно омогућење и чини реалним разлике међу тим сферама, али и низ елемената међузависности. Наиме, без аутентичне и обезбеђене приватности нема ни аутентичне јав- ности. И обратно. A остваривање и једног и другог y њиховој међусобној зависности представља и најтежи задатак, с теориј- ског и још више практичног становишта. Тешкоће y том погле- ду, вероватно, понајвише настају зато што сфера приватности има „инфериоран” положај према сфери јавности, јер ова ce ослања на јавну власт, a од те власти умногоме зависи и уобли- чавање и правно регулисањс сфере приватности.У сфери приватности, као уосталом и y сфери јавности, испољавају ce одређене бруштвене. вредности које су подешене природи ове сфере. Те вредности нису никакве алстракције него су сасвим конкретне компоиенте људског живљења захваљујући неким реалним предусловима. На првом месту ту ce појављује одређени степен слободе појединца, јер без тога нема и не може бити никаквог субјективитета ни y овој сфери, a још мање y јавној сфери. Ради ce о слободи као могућности човека да ис- пољи своје потребе, интересе и циљеве y границама које не омогућују остале људи да исто постижу. A то значи да ce y вези с тим мора имати један степен услова за једнакост мећу људима, ако, не y фактичком смислу, a оно бар y оквиру извесних фор- малних претпоставки. Самим тим подједнако ce намеће потреба за испољавањем одговарајуће солидарности. која изворно озна- чава међузависност појединаца, објективно условљену и често рационализовану да би ce поспешило њено остваривање. Све су то друштвене вредности којс појединац најнепооредније и, тако рећи, доживљава као саставне компоненте своје приват- ности, али које имају шансе да ce остварују само када су и друштвено обезбеђене и политички признате и подржане. Ме- ћутим, поред ових вредности и многих других y први план je избила приватна својина. To je повезано и с чињеницом да баш она потврђује на најочигледнији и најреалнији начин постојање и чак обим материјално-eкономских вредности које битно ути- чу на целокупну егзистенцију појединаца и заједнице. Уз то, историјски услови израстања система приватне својине y окви- рима капитализма допринели су уздизању ове вредности изнад свих осталих. Она je постала, чак, синоним приватности што 806



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)јој je помогло да стане испред свих других вредности, али и да ce на известан начин баш као вредности компромитује.У тако конституисаној сфери приватности, њеним спољ- ним изражавањем и унутрашњом садржином, a нарочито са структурисањем одговарајућих вредности на овом терену, из- грађивало ce и модерно приватно право, како утврђује највећи број писаца, односно „приватно” право, како ce сугерише то- ком целог овог разматрања. При томе, наметнуо ce готово као општеприхваћен став да баш приватна својина представља је- дини и најреалнији показатељ ове „правне области”. Тај став je задобио својства неприкосновене истине, али и онагу предра- суде. Сматра ce, иаиме, да овај феномен сам по себи и једино условљава појаву целога тзв. приватног права, при чему ce мис- ли само на капиталистички облик приватне својине, a занема- рује и чињеница да je феномен својине сам по себи не само многоврстан него и неупоредиво сложенији од такве схематике. Отуда, схематске конструкције y вези с тим, чак и крупних тео- ретичара-марксиста, ваља критички узимати.107) При томе, нарав- но, никако ce не могу доводити y питање тачна запажања да je баш систем приватне својине условио драстичну формализацију поменутих осиовних вредности (тј. слобода, једнакост, солидар- ност), па je иза правних форми, сложеног мноштва правних ин- ституција које стварају један привид на тлу капитализма уко- рењивала ce једна социјална садржина која je y пуном нескла- ду с тим.108) Исто тако, не може ce пренебрегнути чињеница да y модерном друштву, особито капиталистичком, постоје ду- боки корени објективног и нужног расцепа између јавне и при- ватне офере, што изазива и „двоструко књиговодство приват- ног живота и јавног наступа”.109) и то ce одражава на подвоје- ност јавног и приватног права. Све то одређује и битна својства „приватног” права, неке његове основне принципе, садржину и многе правне институције y његовом саставу. To je пре свега 
слобода уговарања између правниих субјеката, претежне масе приватних појединаца и множине разноврсних правних лица. To само по себи означава да ce y разним облицима уговора као форме правних аката постављају равноправност странака (што никако не значи и њихову једнакост, a често омогућује ства- рање привида и мистификација). У том облику ce остварује или оамо ствара привид нужне међузависности y самом процесу размене еквивалената оваплоћених y бескрајном ланцу роба и 

107) Нпр. Ј. В. Pašukanis, op. с. стр. 57, 114.“’) Karl Rener, op. с. стр. 53—54.109) Ernst Bioch, Prirodno pravo i Ijudsko dostojanstvo, Predgovor i prevod Dr Ante Pažanin, Beograd, Izd. centar Komunist, 1977, str. 198.807



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (747—815)услуга. У таквим склоповима, наравно, исто онолико колико су неприкдадни облици испољавања власти, заповедања, хије- рархије итд. исто толико су природни облици аутономије и са- мосталности свих субјеката. И зато je посве разумљиво што je тзв. аутономија воље уздигнута на степен основног принципа и главног показатеља целог „приватног" права.110) На тај начин, целокупно структурисање и функционисање „приватног” права представља само опецифичан израз објективно конституисане и субјективно-рационалним формама иопуњене и прекривене сфе- ре приватности y датом друштву.

u°) Вид. René Marcic, op. с. S. 156, 199.

Сферу приватности сачињавају два основна сегмента: први који ce ограничава на живот појединаца и други који ce простире y „граћанском друштву” (термин Хегелов и Марксов, као што je показано y другом поглављу!). И зато су ce, углав- ном, формирале одговарајуће „гране права”, па и низ. „ограна- ка” уколико je „приватно” право разуђеније. На првом месту, ту je породично право сходно томе колико и како регулише пи- тање приватног живота људи. Међутим, најзначајније и нај- обимније друштвене процесе и друштвене односе регулише гра- 
ћанско право (из многих разлога симптоматичан назив, с дав- ним пореклом и готово свеопштим модерним признањем!), које ce оправдано узима и као један од најзначајнијих делова права уопште, које ce тиче „ситуације мноштва ствари” и тзв. субјек- тивних права y вези с тим. Уз ово непосредно израста и облига- 
ционо право које представља на упечатљив начин мноштво раз- новрсних друштвених односа y процесу размене роба и услуга, с одговарајућим мноштвом облика уговарања, тј. испољава ce каР правно регулисање y коме ce обликује и одговарајуће мно- штво правних институција. При томе, лако ce запажа да баш ове гране права непосредно израстају на друшгвеној основи, да нд известан начин захватају и регулишу комплексе друштвених одиоса који су по свом карактеру економски, па самим тим y њима ce више но игде другде осећа дејство економских зако- номерности, оне носе печат економског стања и економских про- мена, a то значи и свих друштвених промена. Са своје стране, пак, те „гране права” показују како и колико ce може утицати коришћењем правних форми на економски живот и друштвену основу. Такоће, из тих разлога су неминовне и разне мање или више изражене остале гране и огранци правног регулисања., па и сасвим нове y вези с насталим крупним променама y склопу постојепег друштвеног поретка, a поготову y вези с темељним променама и новинама, које означава и повлачи за собом извр- шење револуције.
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (стр. 747—817)5. — Извршење социјалистичке револуције y низу земаља, y разним видовима и с разним домашајима y сваком погледу, означавало je, с једне стране, рушење или уклањање ранијег државно-правног поретка и постепено изграђивање новог, с дру- ге стране. Наравно, док ce оно прво оразмерно упечатљиво оцр- тава y историјским збивањима, оно друго je изузетно сложен, дутотрајан и контроверзан процес који ce тешко распознаје, на- рочито по својим стварно ооцијалистичким достигнућима како на плану доиста социјалистичких форми тако и са становишта аутентичне социјалистичке суштине реалних токова. Зато je 
питање социјалистичког државно-правног поретка неизбежно и још увек више на нивоу свог историјског постављања него што je доспело до свог неспорног и непобитног историјског реша- 
вања. To ce тиче, наравно, и проблематике „јавног” и „приват- ног" права како y њеном теоријском тако и y њеном практич- ном изразу. У стриктном научном смислу, a нарочито непосред- ним тематско-проблемским захватима, још увек ce ради о веома оскудним наговештајима који, очигледно, далеко стоје иза могућности које ce намећу већ нагомиланим историјским искуств-ом. С обзиром на то овде ce може само поменути оно што je најважније.Пре свега, више но икада ваља разликовати две равни испољавања разлике између „јавног” и „приватног” права y со- цијализму: прва je доктринарно-теоријска, са свим пратећим изразима, a друга je искуствено-реална, са свим конкретним показатељима y датим државно-правниим поретцима. Те равни никако не треба ни поистовећивати ни замењивати, што ce иначе најчешће дешава. Јер, социјализам ce схвата и као по- литичка доктрииа чији су најауторитативнији представници Маркс, Енгелс и Лењин, али je, несумњиво, адекватније тим из- разом обележавати односни друштвени поредак. Због недовољ- ног разликовања ових равни дешава ce да уместо посматрања правне стварности услеђује интерпретативно-херменеутичко бав- љење неким исказима) (занимљиво je да ce то чини с једном уз- гредном Лењиновом опаоком очигледно мотивисаном практично- -политичким потребама једног тренутка, a не и целином Лењи- нових схватања, a што ce тиче Маркса и Енгелса на њих као да ce заборавило!). У ствари, стварна и дубља истраживања сасвим недостају и утолико je неопходније свестрано ангажо- вање науке y овом правцу.Затим, на овоме пољу y највећој мери ce испољило деј- ство терминолошке стране проблематике тако да je она, y ства- ри, потиснула праву проблематику. При томе, као да ce занема- рује општепозната околност да готово и нема научног подручја где не би било и терминолошких питања, да ниједан термин 809



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног’* и „приватног”права (стр. 747—817)није беспрекоран, a што ce тиче ових термина одавно и непре- кидндо ce изричито напомиње да традицијом укорењени тер- мини ни издалека ce не могу сматрати апсолутно прикладним. Према, томе, када ce с одлучним и неопозивим нагласцима ука- зује на слабост и нетачност тих термина, онда ce то чини с пуно разлога. Тако ce само y новом историјском, културном и језичком контексту продужује својеврсна скепса према исправ- ности саме терминологије. Али при томе прекорачује ce граница терминолошких питања, па ce одбацивањем терминологије од- бацује и целокупна проблематика, дакле и оно што je за њу најважније, што ce тиче самих ствари које ce тим терминима обележавају. И као што то увек бива, међутим, одбацивањем термина. не могу ce уклонити и! ствари које имају своје место y друштвеној реалности.Најзад, ни на овом подручју не може ce очекивати изо- станак или неко ублажавање политичко-идеолошке обојености сваког виђења, промишљања и објашњавања таквих ствари. На- против, низ околности баш погодује изузетној идеологизацији оиих ооновних питања y овој области. To само по себи, међутим, није нешто дотле непознато, јер je целокупна модерна. мисао идеологизована, него су упечатљиве далекосежне последице тога феномена, пре свега оне које су практично парадисале оз- биљније научне напоре y истраживању на овом пољу. На тај начин, извесни ставови који су могли имати пуно оправдање, па и објашњење y датим политичко-идеолошким приликама за- добијали су значење аксиома и за науку при чему, вероватно, такав учинак није био пожељан, ако ce уопште рачунало с по- требом и могућностима научног истраживања и једног оваквог предмета. Поготову због тога што једна активистичка и прогре- сивна идеологија не може бити некаква пука брана плодотвор- ним напорима. науке.Такво стање више-мање показује ce y свим социјалистич- ким земљама, a донекле и y нашој. Додуше, ваља приметити да je y иашој правној науци било сразмерно мало посебних ис- траживања овог предмета111), где ce једино и може очекивати неко образложено гледиште. Међутим, y склопу ширих размат- рања y систематским делима могу ce сусрести и различити ста- вови112), a поготову y радовима y којима ce узгред дотиче и овај предмет.113) Тек после једне подробније анализе могла би 
ш) Нпр. Живомир Ђсрђевић, Јавпо и приватно право y соци|јализ-му, Анали правнсг .факултета y Београду, бр. 4/1967, стр. 435—485.ш) Нпр. Тома Живанови?'.. ор. с. етр. 381—384.из) Вид. зборник „О систему права СФРЈ”, Беосрад, Институт за упоредно право — Савремена администрација, 1979, стр. 162.810



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (етр. 747—817)се дати аргументована оцена третирања овог предмета y нашој правној науци последњих деценија.Но, и независно од тога изгледа да ce готово увек и сву- да y средишту контроверзи налази питање значаја и домашаја тзв. социјалистичгсе својине, поред осталог, и за поделу права на „јавну” и „приватну” сферу. Добро je познато да je то кључ- на категорија социјалистичког друштва, али и то да je изван- редно сдожена и да готово свуда изазива дадекосежне распра- ве које су увек водиле ка откривању мноштва теоријских и практичних момената, па самим тим и до занимљивих гледишта о спољашњим изразима и облицима, али и суштинским свој- ствима овог феномена. Једина тачка y којој ce окоро постиже општа сагласност како y редовима марксиста тако и правних писаца y капиталистичким земљама јесте тврдња да je то своје- врстан облик историјске негације система. приватне својине, па je, дакле, и целокупна позитивноправна конструкција овакве својине, као гигантска правна институција која обухвата мно- штво ужих правних институција — изграђена као типична су- протност и антипод приватној овојини. У вези с тим, a можда и на основу извесних доктринарних предубеђења, настају и тео- ријскоправне конструкције, појмови, дефиниције, схватања о овом феномену. При томе ce сматра веома значајним тачно тер- минолошко означавање, па ce зато инсистира на ознакама др- 
жавна својина, друштвена својина, општенародна имовина, при чему ce додају и неки нижи облици звани колхозна својина, 
задружна својина итд. И тиме ce жели истаћи карактер и при- рода својине y дотичној земљи, што и јесте најтеже јер ce по- кушава разоткрити суштинска везаност својине за претпостав- љени, доктринарно-идеолошки одређен, привидан или y извес- ној мери реалан владајући социјалистички поредак. Шта je посреди, међутим, то je не само историјско питање него и нај- сложеније теоријско питање. Управо зато, по мом мишљењу, најприкладније би било говорити о јавној својини и њеним модификацијама. Ово нарочито зато што ce експлицитно често тврди, a још чешћеј имплицитно претпоставља да je баш тзв. со- цијалистичка својииа довела до свеопште „публицизације пра- ва”, тј. до превазидажења y капитадизму стварно постојеће иди само привидне разлике између „јавног” и ,,'приватног” права, што значи да y социјализму нема и не може бити такве поделе. У ствари, тако ce y једном кругу докринарно-практичне схема- тике дају наизглед чврста и утемељена решења, колико проста тодико и убедљива, a понегде и поткрепљена највишим аутори- тетом и идеолошки верификована.Међутим, чим ce искорачи из круга такве схематике и доспе било на терен правне реалности, оно што пружа позитив-811



АПФ, 5/1982 др Стеван Врачар, Оенови разликовања „јавног” и „приватног”права (стр. 747—817)но-правно искуство, било y просторе иоле озбиљнијег теориј- ског захватања ове проблематике, промишљања овог предмета — неизбежно искрсавају разне недоумице. И једна коистатаци- ја: стварност не оправдава дотичну схематику, јер многе чиње- нице и околности налазе ce y очигледној супротности с њом.У земљама где постоји владајући систем јавне својине постоји и приватна својина y мањој или веђој мери чак и на оруђима и средствима за производњу која играју спореднију улогу. Иначе, оматра ce, на маси потрошних добара постоји тзв. лична својина поједииаца, па чак ако та добра потичу из функционисања јавне својине. Због свега тога веома je развије- но баш граћанско право a такође облигационо права, затим на- 
следндо право, a да ce и не говори о нужности породичног пра- 
ва. Све то постоји и очигледно није истоветно тзв. јавном праву. Затим, занимљиво je да ce готово свуда и без икаквих резерви прихвата чак и терминолошко разликовање, рецимо, мећуна- 
родног јавног права и мећународног приватног права, па ако ce то чини потпуно оправданим ту, не види ce зашто би било истовремено потпуно неоправдано, „неприхватљиво”, „по- грешно” итд. слично означавању и на унутрашњњем плану. По- стоји и низ правних институција које чак и називом показују одговарајуће разлике: јавни тужилац, одн. јавна тужба као нешто различито од приватног тужиоца, одн, приватне тужбе; разликују ce јавне службе и јавни службеници од оног што нема таква обележја итд. Такође, разликују ce друштвени ин- тереси, одн, државни интереси и интереси многих колективи- тета од појединачних интереса, одн. интер&са појединаца чак и онда када ce декларише њихова апсолутна усклађеност и „хар- монија” итд. A када je већ очигледно да постоји већи број „прав- них грана" и „огранака” y склопу позитивног права и прав- ног система, који припадају двема релативно различитим гру- пама, онда je то најуверљивији чињенички доказ могућности њиховог раздиковања. Уосталом, све ce то показује и на разли- кама унутар саме правне науке, на издиференцираним научним дисциплинама.Указујући само на ово и без улажења. y разматрање шта све то значи, можемо коистатовати да je несумњиво да и y социјализму, наравно сходно његовим опецифичностима, посто- ји поларизација јавности и приватности. Примерено томе, може ce сматрати основним и разликовање тзв. јавног права и тзв. приватног права.

ЗакључакУсмеравајући ово разматрање на основе разликовања „јавног” и „приватног'' права, настојао сам да y границама mo- 812



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног’права (стр. 747—817)гућности поставим два подједнако важна питања и уједно да на њих покушам назначити и одговоре: прво, сагледавањем главних резултата. традиционалне јурипруденције на овом пољу открити њихове слабости и друго, y склопу својих општих по- гледа на право оцртати поставке y којима би ce огледало и моје гледиште на језгро ове проблематике. Сажимањем резул- тата y оба назначена правца. услеђују и одговарајући закључци. Критичким претресањем може ce утврдити да je y тради- ционалној јуриопруденцији, услед њених иманентних ограни- чености, очигледно изостало иоле продубљеније и систематскије истраживање јавности и приватности као објективних сфера друштвеног живота y политички организованој заједници, y чи- јим. оквирима ce нужно конституишу и две специфичне правне. 
сфере y виду „јавног” и „приватног" права. Уместо тога да раз- открива карактер ових сфера, традиционална јуриспруденција je настојала да усредсреди пажњу на поједине моменте који су, y ствари, својеврсни деривати и емапације дотичних сфера и, онда, редукционистичким извођењем тако фиксираног момента узима као полазну тачку и једини „адекватан” критеријум за разликовање двеју „правних области”. На такав начин, наравно, стварала ce својеврсна „изврнута слика” о целом предмету, па самим тим и нису могда уследити задовољавајућа решења о ос- новима разликовања „јавног” и „приватног” права. У таквом третирању могла су ce појављивати само разноврсна гледишта о мање или више изразитим показатељима и назнакама посто- јања дотичних двеју сфера, али не и о њиховим суштинским својствима и одређујућем дејству на саме те показатеље. Самим тим није уследило засновано разликовање „јавног” и „приват- ног” права, већ ce само потврђивало осећање о потреби и мо- гућностима таквог разликовања.Процењујући такве резултате и такве домашаје, наметнуо ми ce закључак да je неопходно усмерити истраживање на об- 
јективни процес поларизације. двгју поменутих сфера нарочито y модерно доба када je структурисање и функционисање како целокупности тако и појединих елемената тако конституисаних сфера изражено y миоштву показатеља. Међутим, баш захваљу- јући томе створене су могућности да ce разотривају дубиноки слојеви, они суштински моменти и „супстанција” двеју издифе- ренцираних правних сфера y виду и с називом „јавног” и „при- ватног” права. To значи, дакле, да уважавам настојања која истичу то двојство, која покушавају да објасне ту подвојеност, па самим тим одбацују супротне покушаје да ce под привидом „монистичких” концепција и решења, y ствари, или порекну све стварне чињенице или да ce, напросто, заобиђе реална про- блематика, колико присутна y правној стварности толико и 813



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног’права (стр. 747—817)незаобилазна y правној мисли. Критичко преиспитивање тради- ционалне јуриспруденције y овој ствари, наравно, не' може бити некакво вербално одбацивање не само њених покушаја да пру- жи објашњења о том двојству него и саме основаности некак- вог разликовања. Зато сматрам да нема никаквих научних раз- 
лога који би чинили излишним. напоре y правцу заснивања и образлагања једног гледишта о неизбежности и научној реле- 
вантности разликовања „јавног” и „приватног” права. У реал- ности модерног права — како капиталисгичког тако и соција- листичког, наравно, следствено њиховим специфичностима — пеизбежно ce врши својеврсна поларизација сваког тзв. пози- тивног права или правног оистема на ове две карактеристичне правне сфере. Управо зато ce и врши својеврсна диференција- ција и на већи број међусобно блиских и сродних „правних грана" или, боље речено, правних сектора, a y оба та вида уобличених делова права налази ce одговарајуће мноштво прав- 
них институција. С обзиром на то, није довољно само описива- ње или указивање на упечатљиве показатеље стварно постојећих диференцијација, него je неопходно разоткривање оних општих 
и заједничких елемената и својстава постојећих двеју правних 
сфера, њихових принципа и карактеристичних обележја поје- 
диних важнијих моменала. На тај начин ce откривају могућно- сти за научне утемељење разликовања „јавног” и „приватног” права и за научне консеквенце таквог става. To je, првенствено, одговарајуће уобличавање односних правних дисциплина које не фигурирају само као механички збир или скуп подељених дисциплина, него које испољавају своју сродност и дубинску повезаност. На таквој подлози, такође, може ce развијати и од- говарајућа филозофскоправна мисао и изграђивати заиста мо- 
дерна теорија права, разуме ce, y разним варијантама.

SUMMARYTHE BASIS FOR THE DISTINCTION BETWEEN „PUBLIC” LAW AND „PRIVATE” LAWIn the first part of the essay: Necessaury Remarks, the author analyses some of the most important methodological questions relevant for the points of view relative, to these problems. They are: unequal terminology, diverse meaning of the concept of law, insufficient distinction between two of the main aspects of this problem (differentiation and polarization of law in reality, on the one hand, and classificational undertakings (projects) 814



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног" и „приватног”права (стр. 747—817)of legal science, on tihe other hand), the close ties of these problems with the most important dischotomies in law and legal science, the imposition of the exceptional correlation of the given concepts and their antithetic derivation, determination of the „social reality”, differentiation of the legal science into various disciplines in which the same subject-matter is analysed in various ways, the extraordinary strong influence of ideology.In the second part of the eslsay: A Review of the Main viewpoints on the Distinction Betwen „Public” Law and, „Private” Law, the author makes critical comments of the viewpoints on this subject. He has divided them all according to the most significant features these viewpoints deal with: intra-normative criteria are employed by Viewpoints which adhere to the very legal norms and (or one of their elements, extra-normative criteria endeavour to underline many viewpoints causing confusion in respect of the elements they are emphasising, partial criteria attempt to make use of the viewpoints devoting extensive significance to certain secondary, elements of law total criteria offer viewpoints which attempt to encompass the whole of the law, but not quite succeed, social criteria lay Stress on the viewpoints in which the main role is being played by certain elements of social life, viewpoints refuting the necessity and possibility of such a division offer untenable arguments. In this connection, the author has devoted special attention to the viewpoints of Kant, Hegel and Marx in regard to these problems and set forth a number of their views, on the basis of which there can be seen how and to what extent the modern philosophical and legal thought has dealt with these problems. After that, the author states his main critical comments. Within the scope of his general concept of law, which lis in the main a synthetic and realistic one, he emphasises that the dominant weaknesses of the traditional jurisprudence originate from the narrow and normativEistic concept of law, due to the equalisation of the concept of law with the concept of the legal norm, and also due to the reductionisim which is manifested in all forms aid directions.In the third part: Polarisation of Modern Law Into „Public” Law and „Private” Law, the author attempts to form his own viewpoint on this complex problem. So, he firstly states his point of departure explaining how he understands the concept of law and the legal system, especially insisting on the need for a general definition of law as well as his view of the law as a real sioctal anltlity. He specially lays Stress on the need for the clarification of the terms of publicity and privacy, which, in his opinion, is totally missing in the traditional jurisprudence. That presents the real basis of polarisation of these two legal spheres, but the roots and determining factors are to be found in the very foundations of society. Having eStablisched that fact the author firstly defines „public” lav, and afterwards „private” law.Finally, it is pointed to the main causes of contraversy in socialism in respect of this discusion. The main thesis set forth by the author in this essay can be summarized in the following: determining the fact that there are multiple Viewpoints concerning „public” law and „private” law, we must primarily devote our attention to the basis, reasons and causes which make them possible, for only ii that way we can find out whether such a division of law is justified at all, and in socialism particularly. And that has far-reaching consequences for legal science as a whole and the individual disciplines within it.
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АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Основи разликовања „јавног” и „приватног”права (стр. 747—817)RÉSUMÉLES FONDEMENTS DE LA DIFFERENCIATION DU DROIT „PUBLIC” ET DU DROIT „PRIVE”Dans la première partie de cette étude „observations indispensables” l’auteur examine centaines questions méthodolo'gliques de la plus haute importance desquelles dépendent directement les aspects sur cette problématique. Ces questions sont les suivantes: la terminologie linégalisée, le contenu différent de la notion du droit, la différenctaltion insuffisante des deux aspects fondamentaux de cette problématique (la différenciation et la polaniisiaition du droit dans la réalité, d’une part, et les entreprises de classification systématique de la science juridique, d’autre part), le rattachement de cette problématique avec les dichotomies les plus importantes dans le droit et dans la science juridique, l’inopportunité de la corrélation particulière des notions données et de leur exécution antithétique, en déterminant l’influence de la réalité sociale, la différenciation de la science juridique même en diverses disciplines, dans lesquelles est élaborée par des procédés différents la même matière, la très grande infuence de l’idéologie. Dans le deuxième partie de son étude Aperçu sur les aspects principaux relatifs à la différence du droit ’’public” et du droit „prive” 1’ auteur fait la critique des aspects les plus importants concernant cette matière. Il les a classé en conformité avec les moments principaux qui sont l’objet des’aspects sen question: les critères d’intranorme utilisent les conceptions qui s’en tiennent à la norme juridique même ou à un de ses éléments, les critères d’extranloirme essaient de mettre en relief de nombreaux aspects auquel cas ils provoquent la confusion à l’occasion des éléments qu’ils font valoir, les critères partiaux essaient d’utiliser les aspects qui attribuent une importance excessive à certains éléments moins importants du droit, les critères totalisants exposent les aspects qui ont pour but d’englober l’ensemble du droit, mais néanmoins ils n’arrivent pas à le réaliser par cette vole, les critères sociaux accentuent les aspects selon lesquels le rôle principal joluent certains facteurs de la vie sociale, les aspects qui rejettent la nécessité et la possibilité d’une telle division mettent en relief des arguments insoutenables. En relation avec ce qui précède l’auteur a consacré une attention particulière à l’exposition des opinions soutenues par Kant, Hegel et Marx concernant cette question et il a présenté toute une série des attitudes différentes prises par ces auteurs et en s’appuyant sur cette base on peut se rendre compte comment et dams quelle mesure la pensée phitosophico- - juridique moderne a concu cette problématique. Ensuite l’auteur expose ses observations critiques fondamentales. Dans le cadre de sa conception générale du droit, dans la base synthético-réaliiste il constate que les faiblesses principales de la jurisprudence traditionnelle découlent par suite de la notion étroite et normative, â cause de l'identification de la notion du droit avec la notion dè la norme juridique, et même à cause de la réducti'bilité qui se manifeste dans tous les seras et dans toutes les formes. Dans la troisième partie. La polarisation du droit moderne sur la sphère „publique” et la sphère „privée” l’auteur s’évertue de bases ses propres points de vue dans cette problématique compliquée. C’est pourquoi il établit ses points de départ en premier lieu et signale comment il Conçoit la notion du droit et du système jurdique, en particulier en insistant sur la nécessité d’une définition universelle du droit, et de la conception du droit, en tant que création sociale réelle. Il insiste surtout sur la nécessité de l’explication des notions de caractère public et de caractère privé qui, à son avis, fait défaut totalement dans la jurisprudence traditionnelle. Cela représente la base réelle de la polarisation de ces deux sphères juridiques, mais les racines plus profondes et les déterminantes se trouvent dans les fondements même de la société donnée. En éta- 816



АПФ, 5/1982 — др Стеван Врачар, Осиови разликовања „јавног” и „приватног"права (стр. 747—817)blissamt ces faits l’auteur retrace d’abord le droit „public” et ensuite le droit „privé”. A la fin l’attenttion est attirée sur les raisons principaux des controverses à cette occasion dans le socialisme. — La prémisse essentielle que 1’ auteur développe au cours de toute son étude peut se réduire à ce qui suit: en on constatant l’existence d’un grand nombre de conceptions concernant le droit „public” et le droit „prive”, nous devons nous préoccuper en premier lieu des fondements, des raisons, des mobiles qui provoquent ce fait, car seulement de cette manière on peut établir si cette division du droit est justifiée en général, et même dans le socialisme en particulier. Or, cela entraîne des conséquences d’une grande envergure pour la science juridique dans l’ensemble et certaines disciplines dais sa sphère.
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