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Мр Танасије Маринковић

Драгољуб Поповић, Увод у упоредно право,
Правни факултет Универзитета Унион у Београду, ЈП „Службени 
гласник“, Београд 20073, стр. 211.

У савременом свету, захваћеном процесом планетарне интег-
рације, упоредно право је неопходан пут сазнања права, па самим 
тим и неопходан састојак правничког образовања. Ово је само једна 
од порука књиге Увод у упоредно право Драгољуба Поповића и мож-
да најважнија препорука због чега је важно изучавати и познавати 
велике правне системе. Међусобни утицаји националних права су 
постали толико снажни да је све чешћа појава да судија, када тумачи 
домаћи извор права, посегне за страним решењем као једном врстом 
помоћног средства при пресуђивању. Правник, било практичар, било 
теоретичар, није више у стању да успешно разуме норму национал-
ног права, ако нема припрему из упоредног права, поготово када се 
њиме обилато служи сам законодавац, изграђујући правни систем 
своје земље. Уосталом, још су антички законописци и филозофи, по-
пут Солона, Платона или Аристотела, знали за вредности упоредно-
правне технике и у страним правним решењима тражили своје на-
дахнуће. У данашње време, када се у оквирма Европске уније ствара 
истинско европско наднационално право, европски правник се нала-
зи у ситуацији непрекидног поређења. Његово право је, како истиче 
Драгољуб Поповић, стављено у оквире европске интеграције, па ње-
гов начин мишљења и закључивања мора подразумевати познавање 
других права, која такође утичу на развој европског поретка.

Иако свесни ове чињенице и неминовности упоредног права, 
многи правници се, опомињу Давид и Жофре-Спинози, уздржавају 
од примене компаративног метода, јер немају основно познавање ве-
ликих правних система. Писци чувеног дела Велики системи савре-
меног права имали су, упућујући ове речи критике, на уму францус-
ку публику, али исто би се могло рећи и за српско правништво. 

 * Аутор је асистент Правног факултета Универзитета у Београду.
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Својим вишедеценијским истраживањима из области великих прав-
них система Драгољуб Поповић непрестано ради на признању и раз-
вијању упоредног метода у нас и супротставља се незнању на које 
упозоравају Давид и Жофре-Спинози. Као дугогодишњи београдски 
универзитетски професор, Драгољуб Поповић је предавао предмете 
Општу правну историју, Велике правне системе и Уставно право и 
објавио низ дела из области упоредног права, историје права и ус-
тавног права. Тренутно је судија Европског суда за људска права у 
Стразбуру, наднационалне институције која се и сама обилато служи 
упоредним правом у изградњи своје јуриспруденције.

Своје богато искуство правног теоретичара, али и практичара, 
Драгољуб Поповић је сабрао и систематизовао у свом делу – Увод у 
упоредно право. Заокружена сазнања о основим појмовима компара-
тивног права и компаративног метода, као и суштинским обележјима 
најзначајнијих правних система савременог света, изложена су у Уво-
ду у упоредно право у два дела: првом, који обрађује теоријске основе 
упоредног права и другом, који пружа поглед на велике правне систе-
ме – европско континентално, англосаксонско и шеријатско право.

У теоријским основама упоредног права се синтетички износе 
основни онтолошки, епистемолошки и методолошки проблеми науке 
упоредног права. Иако упоредно право заузима све више места у ака-
демском животу, оно је млада наставно-научна дисциплина, која се 
споро развијала, тако да многа од ових питања остају и дан-данас 
отворена. Самим тиме, свако приказивање постојећег стања теорије 
представља истовремено и вид истраживања, преиспитивања и над-
градње онога што је претходно сазнато. При томе, сам предмет упо-
редног права није једноставно одредити. Забуну изазива чињеница 
да упоредно право нема за свој предмет норме којима се уређују од-
носи једне конкретне позитвноправне области (као што је то случај с 
грађанским или кривичним правом). Речју Драгољуба Поповића, 
упоредно право није у себи уређен скуп норми, односно не постоји 
норма упоредног права која се намеће правним субјектима. Отуда, 
има писаца, мада усамљених у свом ставу, који иду тако далеко да 
тврде да упоредно право и није наука већ само особени метод. Аутор 
се приклања, с правом, рекли бисмо, оној доминантнијој доктринар-
ној струји која сматра да упоредно право има свој предмет и да се 
зато може сматрати науком. Наиме, закључци до којих долази упо-
редно право се односе на продубљено сазнање права као друштвене 
појаве. Ипак, да би се ти закључци разликовали од научних исказа 
других правних дисциплина, потребно је нагласити да се у упоред-
ном праву до сазнања долази применом методе поређења. Тако По-
повић закључује да је предмет упоредног права разврставање нацио-
налних поредака, утврђивање њихове сродности, тачака приближа-
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вања и разилажења. При томе, није без значаја да ли је реч о микро 
или макропоређењу. Предмет микропоређења су специфичне правне 
установе, одредбе или проблеми. Макропоређење, с друге стране, 
пореди дух и стил читавих правних система и на њега се најчешће и 
мисли када се одређује предмет упоредноправне науке. У том духу, 
аутор се приклања Константинескуовом суду да је предмет упоред-
нога права уочавање одлучујућих састојака правних поредака, 
утврђивање њихових структура, установљење типолошке сродности 
правних поредака, као и разврставање поредака у системе.

Како упоредно право не тежи научном објашњењу правних ре-
шења само домаћег поретка, већ анализира и различите стране прав-
не системе, може се поставити питање сврховитости анализе која 
излази изван домена позитивног права. Питање функција упоредног 
права се често расправља у науци упоредног права и Драгољуб По-
повић нам скреће пажњу на неусклађеност погледа које доктрина за-
узима. Практични значај сазнања до којих долази упоредно право 
огледа се у унапређењу националног права, његовом бољем разуме-
вању, давању нових идеја законодавцу, али и у стварању једнообраз-
ног права на међународном нивоу. Природно, оно доприноси и међу-
народном разумевању, развитку међународних односа и самим тиме 
представља чинилац мира. Коначно, и ништа мање значајно, упоред-
но право има и велику теоријску вредност, утолико што игра важну 
улогу у проучавањима која врше историја и филозофија права. Јасно 
је да ова мултифункционалност упоредног права проистиче из чиње-
нице да упоредно право, како каже аутор, не пружа доктринарну об-
раду правног поретка, већ његово продубљено сазнавање путем на-
учне обраде и супротстављања решења која постоје у различитим 
правним порецима.

Разуме се, науке упореднога права не би било без њеног специ-
фичног метода. Прихватајући Константинескуово одређење поређења 
као духовне операције којом се методично сједињују супротставље-
ни предмети, како би се утврдили њихови односи, Драгољуб Попо-
вић указује на то да је могуће поређење два права, али и више права 
и упознаје нас са теоријом поредбене технике: са такозваним „прави-
лом три с“ (la régle de trois c, на француском). У питању су три фазе 
поредбеног поступка – сазнати (connaître), схватити (comprendre) и 
сравнити (comparer) – које се међусобно разликују, али и допуњују. 
Под сазнањем се подразумева упознавање са структуром, садржи-
ном, функцијом и дејством посматране установе у страном праву. То 
налаже да се правни појам проучи у свим изворима и са свих стано-
вишта, водећи рачуна о оним изворима који су му својствени и пра-
вилима тумачења која владају у праву којем тај појам припада. Схва-
тити правни појам значи разумети однос појма у питању с другим 
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појмовима и установама, с којима је сродан или функционално пове-
зан. Појам се, дакле, реинтегрише у правни поредак из којег је у првој 
фази, у сврху анализе, на својеврстан начин био издвојен. Компара-
тист, дакле, анализирану установу мора ситуирати у стварност, сагле-
давши њену политичку, друштвену и привредну средину, историјску 
перспективу и систем вредности у којем се јавља. Коначно, у трећој, 
одлучујућој методској фази, сравњивањем се приступа истинском суп-
ротстављању појма страног права ономе с којим се пореди у сопстве-
ном праву. Истраживач установљава извесне односе међу посматра-
ним појмовима, одговарајући на питања: шта, како и зашто?

У другом делу Увода у упоредно право Драгољуб Поповић 
приступа макро поређењу великих правних система. Одређујући ве-
лики правни систем као скуп више међусобно сродних правних по-
редака који је превазишао простор свог порекла, утичући на друге 
системе, аутор овде убраја европско континентално, англосаксонско 
и шеријатско право и излаже њихове основне карактеристике. Најиз-
разитије особине европског континенталног система, великог не само 
по свом историјском и цивилизацијском значају, већ и по величини 
популације и територије на које се примењује, аутор налази у првенс-
тву закона међу правним изворима, специфичној деоби правне мате-
рије и сколоности ка кодификовању права. Ове карактеристике су 
пажљиво одабране и одражавају не само оно што је заједничко тако 
великом броју националних система и што их заједно чини једном 
великом правном породицом, већ су и основа разликовања европског 
континенталног права наспрам друга два велика система – англосак-
сонског и шеријатског права. Ако се задржимо на питању хијерар-
хије извора права видећемо да привилеговано место закона у европ-
ском континенталном праву потиче отуд што европски правник има 
осећај, често неоправдан, примећује Поповић, да је законом обух-
ваћена целина правног поретка. Иако постојање правних празнина 
није искључено, оне се не сматрају сувише значајним, а и верује се 
да се, у крајњој линији, могу складно попунити законодавним тума-
чењем. Од великог значаја за углед закона је и његова политичка ле-
гитимација, будући да је још Француска револуција прокламовала да 
је закон израз опште воље, што ће се у демократским процесима у 
деветнаестом, а нарочито двадесетом веку потврдити преносом зако-
нодавне власти с монарха на народно представништво. Зато се закон 
мора поштовати и њему су подређени остали извори сазнања права. 
Дуго је континентална правна наука развијала замисао школе при-
родног права да је судија проста машина за спровођење закона, да је 
везан законом и да не може да одбије његову примену. Драгољуб 
Поповић с разлогом истиче да се овакво мишљење показало наив-
ним, јер га је сама пракса оповргла, и показује, на примеру францус-
ке и немачке праксе, како је приписивањем новог смисла старој за-
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конској норми и еластичним тумачењем општих законских одредаба 
јуриспруденцијалним путем, право прилагођавано конкретној дру-
штвеној ситуацији.

У одељку о англосаксонском праву упознајемо се са основним 
обележјима овог правног система. Драгољуб Поповић нас зналачки 
води кроз сложености англосаксонског система, оптерећеног много-
бројним историјским наслагама и толико необичног правнику европ-
ског континенталног образовања. Тако се специфичности енглеског 
права, родоначелника англосаксонског система, огледају не само у 
постојању два корпуса правних норми, common law-а и equity-а, за-
снованих на различитим институционалним изворима, засебним 
процесним институтима и материјалноправним решењима, већ и у 
особеној хијерархији извора права. Наиме, насупрот логици при-
мењеној на Континенту, где само акт који садржи општу норму може 
да се сматра извором права, у Енглеској је судска пресуда, како каже 
Поповић, по много чему основни извор права, па сви остали извори, 
рачунајући ту и закон Парламента, морају се посматрати с обзиром 
на пресуду. Истина је да је у XX веку значај закона порастао, у скла-
ду са растом државног интервенционизма у привреди и социјалној 
политици, али су се његове номотехничке карактеристике, као секун-
дарног извора права, одржале. Он тежи прецизности, педантно дефи-
нише појмове којима барата, покушава да отклони сваку забуну, сад-
ржи детаље који континенталном правнику изгледају тривијални. 
Оваква номотехника не говори само о закону као допуни оног корпу-
са права који потиче од судских пресуда, већ и о специфичном схва-
тању правне норме, као још једном основу разликовања англосаксон-
ског и романо-германског права. Поповић објашњава да „оно што 
континентални правник подразумева под тим појмом англосаксон-
скоме је правнику сувише уопштено и пре му личи на какво начело, 
него на правну норму“. У англосаксонском праву норма се изводи из 
једног одређеног случаја и може се разумети само у присуству поз-
навања саставних чинилаца случаја поводом којег је настала.

Шеријатско право је трећи велики правни систем с којим се 
упознајемо у Уводу у упоредно право. Оно представља специфичну 
правну породицу, по много чему различиту од претходна два велика 
система. Саставни је део исламске вере и своја природна изворишта 
налази у Корану, светој књизи, и Суни, збирци приповедака о животу 
пророка Мухамеда. Одатле потиче својеврсна затвореност шеријат ског 
права, везаност за прошлост и подређеност разноврсним теолошким 
интерпретацијама, али и неопходност доктринарног упозоравања да 
се муслиманско право мора разликовати од права муслиманских зе-
маља. Иако је муслиманско, верско право главна основа позитивног, 
важећег права највећег броја муслиманских земаља, држава и вера се 
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у исламском свету, баш као и хришћанском, нису никада до краја 
изједначиле. Обичаји и закони, мада највећма инспирисани исламским 
учењем, знају повремено, у појединим земљама, да се удаље од строге 
ортодоксности шеријатског права и да се приближе европским конти-
ненталним или англосаксонским појмовима, стварајући потпуно нове 
или интервенишући у већ постојеће правне области.

После сагледавања и представљања основних обележја великих 
правних система, намеће се закључак да је аутор Увода у упоредно 
право успео да нас увери у оправданост свог полазишта: правник који 
нема сазнања о основним састојцима великог правног система неће 
никако бити у стању да разуме поједину правну установу која тој прав-
ној породици припада. Заиста, установе су укорењене у својим систе-
мима и они имају сопствену логику, специфичне материјалне и фор-
малне изворе и особене односе међу овима. Однос закона и судске 
пресуде није исти у романо-германском и англосаксонском праву, док 
се у шеријатском праву и не јавља као питање од већег значаја.

Упоредно приказивање европског континенталног, англосак-
сонског и шеријатског права убедљиво показује у којој мери пози-
тивно право дугује ванправним чиниоцима и колико њихов значај 
може да варира. Толико различити фактори, као што су филозофија 
природног права, специфично историјско сукобљавање и перплитање 
common law-a и equity-a и исламска вера су, сваки за себе, били од 
одлучујућег значаја за уобличавање једног од великих система.

Увод у упоредно право није само студија о упоредном методу у 
праву, већ је и увод у право или чак својеврсна енциклопедија права. 
Драгољуб Поповић нам једноставним и прецизним језиком објашња-
ва основне правне појмове стављајући их у одговарајући друштвено-
историјски и вредносно-религијски контекст. Зато је Увод у упоредно 
право незаобилазно штиво за оне који немају претходна правна знања 
и који би желели, ради своје опште културе, да стекну заокружену 
слику о томе шта је право, али је драгоцено и за искусне правнике, 
како практичаре, тако и теоретичаре, приватисте и публицисте, који 
би желели да искораче из својих уских области и са висине сагледају 
феномен којим се баве.

Коначно, Увод у упоредно право показује колико је научно 
бављење компаративним правом захтевно, колико изискује различи-
та знања, која превазилазе јуриспруденцијалну стручност, како у ан-
глосаксонском, тако и у континенталном смислу, и подразумева поз-
навање многобројних језика и традиција. Драгољуб Поповић је 
својим Уводом у упоредно право доказао да је на висини тог задатка, 
задужујући нашу правну науку и сврставајући се у ред врсних евро-
пских компаратиста.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




