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ВИШЕ ПОСЕБНИХ ПОДЕЛА УMECTO ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ПРИВАТНО ПРАВО

Хтео бих да кажем само неке просте ствари.Прво, да утврдим да сам давно променио мишљење о овом проблему. Године 1950. ми смо овде водили дискусију о оистему права. Од тада па до сада, више од тридесет година, та дискусија траје. Морам да кажем да ово питање сматрам секун- дарним. Тада, 1950. године, сам заступао гледиште да би тре- бало преиспитати све старе категорије, поделе y праву итд. и међу њима. издвојити понешто што може да ce пренесе и y наше право. Између осталог, и поделу на јавно и приватно пра- во. To сам написао и y уџбенику. Међутим, када сам променио мишљење, нисам y књизи ништа мењао, па je остало да сада кажем шта мислим, a што људи који знају како ce креће ме- њање мога мишљења могу* да наслуте.Мислим, дакле, да само тражење шта je јавно, a шта приватно, на основу неке интуиције или на основу речи, не води ничему. Ми не знамо унапред никакву суштинску дефини- цију јавног и приватног да бисмо из тога могли извући појам јавног и приватног права.Мисллим, према томе, да утврдити неку такву поделу која ће бити објективна, и уверљива и прихватљива за све, није могућно, јер сами појмови јавно и приватно нису одређени. Другим речима, термини, или речи јавно и приватно, нема.ју тачно утврђено значење. Више или мање свако може да. им да значење које жели. Зато je мој предлог, као и о другим пита- њима тзв. теорије права, да ce не свађамо око термина и да не извлачимо из самих речи, које немају тачно утврђено значење, некаква апсолутно сигурна своја значења. Боље je да, уместо на речи, идемо на конкретније поделе, односно на поделе где неће бити сукоба око значења речи. Зашто упорно остајемо при неодређеним: значењима која су прихватљива за остале ауторе?819



АПФ, 5/1982 — ДискуеиЈа(стр. 819—820)Значи, треба ce вратити на простије ствари, где има очи- гледних објективних показатеља за неке разлике, које ћемо морати сви да прихватимо. Тако, ако кажемо да постоје правии прописи који ce разликују по једном или другом јасном крите- ријуму, као што je овде наведен спиоак тих критеријума, то je довољно. Тако има односа y којима je држава субјект и упо- требљава власт, има прописа који регулишу једну или другу област, има једних који штите више јавни интерес (а тај јавни интерес можемо дефинисати на неки начин који ће бити дово- љно јасан — рецимо, интерес друштва као целине, или државе, или ширих друштвених група, насупрот интересу појединца или не знам кога) итд. Ту ce можемо сви сложити. Зашто ce сад гло- жити шта je од тога јавно или приватно право кад je ту слога немогућа? Можемо према овим критеријумима да направимо десетак таквих подела или можда и више. Зашто сада треба да покушамо да једна од тих подела буде подела на јавно и при- ватно право?To je све што сам хтео да кажем. Вероватно вам ce чини да то не значи ништа, a можда и не значи. Али за мене je то веома важно са методолошког гледишта. To значи, да треба, да ce поставимо тако да дискусије које ничему не воде, јер ce никад неће доћи до сагласности, не треба ни водити.Треба ce вратити на оне конкретне поделе где нам речи имају више или мање јединство, општеприхваћено значење. To значи, уместо да тражим једну химеру, јавнс* и приватно право, ја ћу рећи, као што сам рекао, да има група прописа, које ce обликују овим, оним итд. y чему смо сви сагласни. Тако ce до- бија више конкретнијих подела, општеприхватљивих, уместо једне — поделе на јавно и приватно право — око које има то- лико разлика да je јасно да je неприхватљива. Одбацимо, дакле, покушаје дељења права на јавно и приватно и делимо га на право које регулише односе где држава има власт и оне где по- ступа као обичан субјект, без власти, на право које штити опш- ти интерес и оно које штити приватни или групни итд., итд.
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