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ПРАВО И ПОЛИТИКА

* Овај рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Прав ног фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду „Раз вој прав ног си сте ма Ср би је и хар мо ни за ци ја са пра вом ЕУ 
(прав ни, еко ном ски, по ли тич ки и со ци о ло шки аспек ти) – ан тич ка прав на исто ри ја и 
њен зна чај за мо дер но пра во“.

ВладимирМ.Вулетић
Правнифакултет,УниверзитетуБеограду

ДУХ РИМ СКЕ ПРАВ НЕ НАУКЕ 
КАО ТЕ МЕЉ ЕВРОП СКИХ 

ИНТЕ ГРА ЦИ ЈА СР БИ ЈЕ*

Са же так
У са вре ме ном про це су европ ских ин те гра ци ја и хар мо ни за-

ци је на ци о нал них за ко но дав ста ва са пра вом Европ ске уни је, че сто 
се ис ти чу иде је по ко ји ма Ср би ја у тај про цес тре ба да уђе во де ћи 
ра чу на о свом на ци о нал ном иден ти те ту и диг ни те ту. 

У том по гле ду, ре фор ме пра во суд ног си сте ма, че сто ар гу-
мен то ва но кри ти ко ва не од стра не струч не и на уч не јав но сти, на-
ла зе се у кључ ним по гла вљи ма на пу ту пре го во ра ко је Ср би ју тек 
оче ку ју. Чи ни се да наш за ко но да вац у зна чај ној ме ри не кри тич ки и 
дог мат ски ин те гри ше од ре ђе не пре по ру ке Европ ске ко ми си је, ди-
рек ти ве у обла сти гра ђан ског пра ва, за бо ра вља ју ћи, при том, ши ри 
дру штве ни кон текст, тра ди ци о нал не прав не вред но сти и из во ре на 
ко ји ма по чи ва ви ше ве ко ва раз ви ја ни до ма ћи прав ни си стем.

Аутор у овом члан ку на сто ји да по ну ди од го вор на пи та ње 
ка ко прав нич ка стру ка у осе тљи вом и тур бу лент ном по ли тич ком и 
со ци јал ном мо мен ту мо же да од го во ри за дат ку тре нут ка: да из вр-
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ши нео п ход ну ре фор му али и да са чу ва тра ди ци о нал не вред но сти 
уте ме ље не на до ма ша ји ма и ре ше њи ма рим ског кла сич ног пра ва, 
рим ске ју ри спру ден ци је и по то њих за ко ни ка. 

У том кон тек сту, у ово ме се ра ду ана ли зи ра ју све вре мен ске 
и уни вер зал не по ру ке из про шло сти, ка ко би бу дућ ност до ма ћег 
прав ног си сте ма има ла не над ма шан узор, лу чо но шу ко ја ће за др-
жа ти нео п ход ну екви ди стан цу из ме ђу по ли ти ке и стру ке, ме то до-
ло ги је и ту ма че ња, ни у јед ном мо мен ту не за не ма ру ју ћи сво је вр-
сну дру штве ну ми си ју и од го вор ност ко ју са вре ме ни прав нич ки 
по зив у Ср би ји не сум њи во ба шти ни.
Кључ не ре чи: прав на на у ка, рим ско пра во, европ ске ин те гра ци је, по ли-

тич ки ути цај, прав нич ки иден ти тет

1. РИМ СКИ ТЕ МЕЉ ХАР МО НИЗАЦИЈЕ 
СА ЕВРОП СКИМ ПРА ВОМ

У са вре ме ном дру штве ном и прав нич ком окру же њу се, не-
рет ко, ци ти ра ју уни вер зал не и све вре мен ске ми сли рим ских ју ри-
спру де на та. Не ке од њих су по ста ле не за о би ла зни део прав нич ког 
бон то на, ис ти чу се сво јом ори ги нал но шћу, зре ло шћу по ру ка ко је 
но се и по себ ним ду хом пра вич но сти ко ји пле ни. У вре ме све оп-
ште ре фор ме пра во суд ног си сте ма, кри ти ка ко је јој се упу ћу ју од 
стра не стру ке, тур бу лент ног и осе тљи вог дру штве ног тре нут ка 
у Ср би ји, чи ни се да оне из но ва по ста ју но ва прав нич ка азбу ка 
ко ју са вре ме ни до ма ћи но си о ци пра во суд них функ ци ја не сме ју 
пре да ти за бо ра ву. Ово је по себ но ва жно узев ши у об зир по че так 
при ступ них пре го во ра Ре пу бли ке Ср би је са Европ ском уни јом и 
отва ра њем пр вих по гла вља ко ји се од но се на пра во суд ни си стем, 
људ ска пра ва, не за ви сност и стал ност су диј ске функ ци је, те уни-
вер зал ни оквир по ло жа ја прав нич ке стру ке у сло же ном по ли тич-
ком тре нут ку.

Да је пра во умет ност до бро те и пра вич но сти, iusestarsboni
et aequi, ис ти цао је, на са мом по чет ку Ју сти ни ја но вих Ди ге ста,1) 
Ју вен ци је Целз Мла ђи (PubliusIuventiusCelsus),2) док су ју ри спру-
ден ти, ко ји су ра ди ли на Ју сти ни ја но вом уџ бе ни ку, на во ди ли да је 
прав да упор но и не пре кид но на сто ја ње да се сва ком до де ли ње го во 
пра во.3) У истом ти ту лу су Ин сти ту ци ја на во ди се, ка ко Ста но је вић 

1) D.1.1.1. (Ulpianuslibroprimoinstitutionum)

2) У су шти ни, ова ми сао је са чу ва на за хва љу ју ћи Ул пи ја но вим по хва ла ма Цел зу. Он је у 
сво јим Ин сти ту ци ја ма на дах ну то ис та као еле ган тан и пре ци зан Цел зов стил -utelegan-
terCelsusdefinit. 

3) Iust.Inst.1.1.1-Iustitiaestconstansetperpetuavoluntasiussuumcuiquetribuendi.
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ис ти че,4) ле па ми сао ко ју ни је дан су ди ја не сме да за бо ра ви, да 
прав да ни је не што обич но, већ да се гра ни чи са бо жан ским.5)

Ул пи јан (DomitiusUlpianus) у сво јим Ре гу ла ма под вла чи сво-
је вр сни „мо рал ни ка те го рич ки им пе ра тив“: ча сно жи ве ти (honeste
vivere), дру гог не ште ти ти (alterumnonlaedere), сва ком сво је (пра-
во) да ти (suumquique tribuere), прем да су Ри мља ни све сни да је 
за кон оба ве зан за све, ма ко ли ко строг био (duralex,sedlex), па у 
до слов ном ту ма че њу не тре ба пре те ри ва ти јер по сле ди це мо гу би-
ти не пра вич не: summumius,summainiuria.6)

Чи ни се да, мо жда, баш за то Целз упо зо ра ва да по зна ва ти за-
ко не не зна чи са мо се др жа ти њи хо вих ре чи, већ сми сла и на ме не,7) 
бу ду ћи да, ка ко Па вле (IuliusPaulus) суп тил но при ме ћу је, ни је све, 
што је за ко ном до пу ште но, ујед но и ча сно.8) 

При мет но је да се ове ми сли у са вре ме ном дру штву при хва-
та ју као сво је вр сне де фи ни ци је прав нич ког по зи ва, по ру ке из про-
шло сти ко је се жу у бу дућ ност, а ко је, у вре ме ну у ком жи ви мо и 
ства ра мо, из и ску ју по нов но под се ћа ње и уоб ли ча ва ње. Ме ђу тим, 
Ри мља ни ове ми сли ни су сма тра ли де фи ни ци ја ма. Њи хов ка зу и-
стич ки стил мо жда је нај бо ље опи сао прав ник Ја во лен (Iavolenus
Priscus) на во де ћи да је сва ко де фи ни са ње у гра ђан ском пра ву опа-
сно, јер је рет ка де фи ни ци ја ко ја се не мо же обо ри ти.9) Да Ри мља ни 
гра де по се бан ан ти те о рет ски став је ду го сма тра но за оп ште ме сто 
ме ђу ро ма ни сти ма. Ме ђу тим, чи ни се да је реч о кон тра дик ци ји: 
ако не ко од ба ци де фи ни са ње као не по треб но и сам је учи нио јед ну 
де фи ни ци ју.10) 

При том је, из гле да, по ла зна пре ми са по гре шна. Ри мља ни су, 
у на сто ја њу да ре ше кон крет не слу ча је ве, у ве ли кој ме ри кон сул-
то ва ли грч ку ре то ри ку, фи ло со фи ју и ло ги ку.11) По ла зе ћи од ра ни је 

4) Об рад Ста но је вић, Римскоправо, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 
2003, стр. 142.

5) Iurisprudentiaestdivinarumatquehumanurumrerumnotitia,iustiatqueiniustiscientia.

6) Та ко Ци це рон твр ди да је нај ве ће пра во, нај ве ћа не прав да, Ci ce ro, Deofficiis, 1. 10. 33.

7) D.1.3.17. (Celsuslibro26digestorum)Scirelegesnonhocestverbaearumtenere,sedvim
acpotestatem.

8) D.50.17.144.(Pauluslibro62adedictum)Nonomnequodlicethonestumest.

9) D.50.17.202. (Iavolenuslibro11epistularum)Omnisdefinitioiniurecivilipericulosaest:
rarumestenim,utnonsubvertiposset.

10)  „За фи ло со фе, да кле, чо век фи ло со фи ра и кад то не зна и ка да од ба цу је фи ло со фи ју, као 
што Мо ли је ров гра ђа нин-пле мић го во ри про зу не зна ју ћи то.“, О. Ста но је вић, стр. 141.

11) Ni ko la Мojović, Rimskopravo–istorijarimskogprava, Prav ni fa kul tet Uni ver zi te ta u Ba njoj 
Lu ci, Ba nja Lu ka, 2008. str. 336. У истом сми слу и Ан тун Ма ле ни ца, Римскоправо, Прав-
ни фа кул тет у Но вом Са ду, Но ви Сад, 2012, стр. 103. 
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да тог ми шље ња не ког уче ног прав ни ка, след бе ни ци су мо гли, ка ко 
то Ју ли јан (SalviusIulianus) пи ше, да усва ја ју исто ре ше ње ако је 
слу чај исти или сли чан оном ра ни јем (analogia iuris), или да од-
лу чу ју са свим су прот но уко ли ко је слу чај раз ли чит од прет ход ног 
(argumentumacontrario).12) Ло гич ко-фи ло соф ски си стем рим ских 
прав ни ка уоб ли ча ван је и прав нич ким за кљу чи ва њем adabsurdum, 
уко ли ко би ал тер на тив но иза бра но ре ше ње до ве ло до бе сми сле ног 
ре зул та та, argumentumamaioriadminus, ко ји за кљу чу је да је, ако 
је до зво ље но ви ше си гур но до зво ље но и ма ње, и argumentumami-
noriadminus, да уко ли ко је за бра ње но ма ње, си гур но је за бра ње но 
и ви ше.13)

У окви ру сво је де лат но сти, оли че не кроз уоб ли ча ва ње фор-
ме при ват них ака та (cavere), за сту па ња стра на ка (agere), под у ча-
ва ња след бе ни ка (instituere) и, по себ но, пра ва на да ва ње струч них 
од го во ра на по ста вље на пи та ња гра ђа на-ла и ка (respondere), ју сри-
спру ден ти су ин си сти ра ли на ста ву damihifacta,dabotibiius, ко ји 
је, за свој те мељ, имао по тре бу да гра ђа нин прав ни ка снаб де свим 
ре ле вант ним по да ци ма и чи ње ни ца ма, а за уз врат, овај би му дао 
ре ше ње про бле ма, нај че шће за сно ва но на не ком ра ни је већ ре ше-
ном слу ча ју. Тај на чин ра да, чи ни се, ни је ни шта дру го до сво је вр-
сни си стем ко ји ин дук тив ном ме то дом до во ди до де фи ни ци је ко ју 
ће ус по ста ви ти Па вле: Пра во не ка се не из во ди из пра ви ла, не го 
не ка из ва же ћег пра ва на ста је пра ви ло.14) Да кле, из гле да да Ри мља-
ни ни су га ји ли aprioriне га ти ван став пре ма уоп шта ва њу, де фи ни-
ци ја ма, пра ви ли ма и те о ри ји, већ су др жа ли да се до си сте ма мо же 
је ди но до ћи из во ђе њем за кљу ча ка, ре ше ња и по је ди нач них од го во-
ра у ра зним си ту а ци ја ма, ко ји се, вре ме ном, обо га ћу ју ства ра ју ћи 
си стем у ком су баш та ре ше ња ни шта дру го до прав не де фи ни ци је 
од ко јих се по ла зи.  

Шта ви ше, већ у вре ме ка сне ре пу бли ке би ло је по ку ша ја да 
се на чи не пр ви ко ра ци као си сте ма ти за ци ји, уоп шта ва њу и ко ди-
фи ко ва њу прав них нор ми. Та ко Ци це рон твр ди да се Крас ра до вао 
по тен ци јал ној фи ло соф ски уоб ли че ној си сте ма ти за ци ји,15) а По по-
ни је на во ди да је Квинт Му ци је Сце во ла (QuintusMuciusScaevola) 
пр ви уре дио iuscivilegeneratim у осам на ест књи га.16) Уоста лом, у 

12) D.1.3.12. (Iulianuslibro15digestorum)

13) Мо јо вић ове ар гу мен те свр ста ва у ге ну сни по јам argumentumafortiori, као раз лог пре, 
тим пре, Н. Мо јо вић, стр. 337.

14) D.50.17.1. (Pauluslibro16adPlautium)Nonexregulaiussumatur,sedexiurequodest
regulafiat.

15) Ci ce ro, Deoratore, 1.186-190.

16) D.1.2.2.41. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).Ко ли ки је зна чај прав не на у ке уоп-
ште, сли ко ви то опи су је Пом по ни је, ко ји све до чи о адво ка ту Ру фу, ко ји је до шао код 
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при лог ово ме се мо же по ме ну ти и Га је ва три пар ти ци ја као је дан 
од пр вих ва ља них по ку ша ја да се пра во си сте ма ти зу је и из вр ше 
по де ле ко је ће оста ви ти ду бок траг на по то ње ко ди фи ка то ре. Ви ше 
од дру гих прав ни ка Гај је по ку ша вао да уоп шта ва ре ше ња слу ча је-
ва и прав нич ке иде је, јер би, од мах на кон по ми ња ња не ког ин сти-
ту та на во дио „itaquesi tibi“.17) Уко ли ко Га је во де ло ни је до во љан 
ар гу мент, до вољ но је по гле да ти Ди ге ста или Сце во ли на Responsa, 
Папинијановa Quaestiones, или Ул пи ја но ве Libriadedictum: у сва-
ком од ових де ла по сто ји си стем из ла га ња, ви дљи во уоп шта ва ње 
ин дук тив ним за кљу чи ва њем, или Шул цо вим ре чи ма: „не ис црп но 
бо гат ство про бле ма и иде ја“.18)

Де лу је да је баш ова кав ма нир раз ми шља ња, за кљу чи ва ња и 
ра да рим ских ју ри спру де на та омо гу ћио да се рим ско пра во раз гра-
на и ство ри та ко из ни јан си ра на ре ше ња за нај сло же ни је про бле-
ме, ко ји ма ни мо дер но пра во ни је има ло го то во ни шта да до да. То 
је омо гу ћи ло и сред њо ве ков ним прав ни ци ма да у Ју сти ни ја но вим 
Ди ге ста ма от кри ју пра ву ри зни цу иде ја, је дан за о кру же ни, це ло ви-
ти, ком плек сан на чин ре зо но ва ња ко ји је има сво ја стрикт на пра ви-
ла и у до број ме ри се те ме љи на ма те ма тич кој ло ги ци.19)

Нео п хо дан пред у слов ова квом на чи ну раз ми шља ња би ло је 
овла шће ње ко је су не ки прав ни ци по се до ва ли. У прав ној при ро ди 
тог овла шће ња, мо жда, ле жи је дан од од го во ра на пи та ње ка ко се 
раз ви јао рим ски прав нич ки дух, ко ји ће по ста ти ин спи ра ци ја свим 
са вре ме ним иде ја ма о по ло жа ју но си о ца пра во суд них функ ци ја.

Квин та Му ци ја Сце во ле. По што ни је раз у мео об ја шње ње ко је му је два пу та да то, Сце-
во ла је ре као: “Сра мо та је за па три ци ја и но би ла, ко ји је још и адво кат на су ду, да не 
по зна је пра во ко јим се слу жи”. D.1.2.2.43. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).Ме ђу-
тим, Ру фов и Сце во лин са вре ме ник, Ци це рон има знат но ви ше сим па ти ја за Ру фа, ис ти-
чу ћи да је ње го во по зна ва ње пра ва вре ме ном по ста ло знат но бо ље не го ли Сце во ли но, 
јер је пра во раз у мео као ко хе рен тан си стем и вр ло бр зо овла дао де фи ни ци ја ма, ло ги ком 
и ту ма че њем пра ва, Ci ce ro, Brutus, 39.145-41.152.

17) На при мер, док об ја шња ва раз ли ку из ме ђу ства ри ко је се ман ци пу ју и ко је се ман ци пу ју, 
на во ди: „Itaquesitibivestemvelaurumvelargentumtradidero...“,Gai,Institiutiones,2.18.

18)  Fritz Shulz, HistoryofRomanLegalScience, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 1953, стр. 34.

19) „По сле књи га о ге о ме три ји не по сто ји ни шта“, твр ди Лајб ниц, „што би се по сна зи и 
суп тил но сти мо гло упо ре ди ти са спи си ма рим ских прав ни ка: то ли ко у њи ма има мо ћи 
и ду би не“, пре ма Char les Gi raud, Histoiredudroitromain, Pa ris, 1847, стр. 290. 
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2.IUSPUBLICERESPONDENDIEXAUCTORITATE

PRINCIPIS:ОПО МЕ НА ИЗ ПРО ШЛО СТИ 
У БУ ДУ ЋИМ ЕВРО ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА МА

На ста нак овог ин сти ту та ве зу је се за пе ри од прин ци па та, ко-
јем су прет хо ди ла два по зна та три јум ви ра та. Оба су до не ла гра-
ђан ске ра то ве и су ро ву бор бу за власт. Две кључ не лич но сти два 
три јум ви ра та, Гај Ју ли је Це зар и Ок та ви јан, има ли су са свим дру-
га чи је суд би не. Ре пу бли кан ска опо зи ци ја је ус пе ла да ли кви ди ра 
Це за ра, иако је био ве ли ки вој ско во ђа и др жав ник. Ок та ви јан, пак, 
од ли ко вао се ве ћом по ли тич ком му дро шћу, су ро во шћу пре ма про-
тив ни ци ма и так тич но шћу, ус пев ши да, по зи ва ју ћи се на “по ре дак 
пре да ка“ , сми ри опо зи ци ју и ти хо, “на ма ла вра та“ , уве де прин-
ци пат.

Др жав но уре ђе ње је у зна ку ди јар хи је – прин цепс и се нат 
има ју две бла гај не (fiscus иaerarium), два чи нов нич ка апа ра та, чак 
и раз ли чи те обла сти ко ји ма су упра вља ли. Ок та ви јан, ко ји је, у ме-
ђу вре ме ну, до био и ти ту лу Ав гу ста (уз ви ше ног), и да ље из но си 
за ко не пред скуп шти ну, али се они усва ја ју акла ма ци јом. Се нат, 
ко јем је лу ка во при вид но ус по ста вље на ве ћа ва жност, јер ње го ва 
consultaдо би ја ју за кон ску сна гу, у ства ри сла би, јер се иза ових од-
лу ка, углав ном, кри је вла да ре ва во ља.

Већ кра јем ре пу бли ке рим ско пра во је већ то ли ко раз у ђе но, 
да се у ње му  те шко сна ла зи и гра ђа ни има ју про блем да оства-
ру ју сво ја пра ва. Све то ни је упо тре бља ва тер мин “immensadifusa-
que legumcopia”, ис ти чу ћи на ме ру Це за ра да по ку ша да на чи ни 
не ку вр сту ко ди фи ка ци је, у ства ри, да све де то мно штво на ре ла-
тив но ма ли број књи га (inpaucissimusconferrelibros).20) Ци це рон 
ни је био за до во љан ни на чи ном на ко ји Ри мља ни ар хи ви ра ју за ко-
не, кри ти ку ју ћи да не по сто ји ор га ни зо ва на слу жба чу ва ња за ко-
на (legumcustodiamnullamhabemus), упо ре ђу ју ћи са прак сом код 
Гр ка, код ко јих је по се бан слу жбе ник, но мо фи ликс, во дио бри гу 
о то ме.21) Ги бон на во ди да „у тој за мр ше но сти и про тив реч но сти 
ста рог и но вог, до пу ште ног и не до пу ште ног, гра ђа нин има осе ћај 
уса мље но сти у џун гли, из ко је га сва ки час вре ба не во ља.“22), док 

20) Su e to ni us, Caesar, 44.

21) Ci ce ro, Delegibus, 3.20.46. Све то ни је, ме ђу тим, на во ди да је Це зар, у же љи да са ку пи 
све од лу ке скуп шти на и се на та, ко је по ста ју све зна чај ни је, ор га ни зо вао да се оне об ја-
вљу ју у actadiurna, не кој вр сти ем бри о на да на шњег слу жбе ног гла сни ка, Su e to ni us, 20.

22) Edvard Gi bon, TheHistory ofDecline andFall of theRomanEmpire, Ox ford Cla ren don 
Press, Ox ford, 1924, стр. 345.
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Шулц пи ше да „прав ни ци ни су ни пр стом мрд ну ли да да ју гра ђа-
ни ма ко рект не тек сто ве за ко на, чак ни ко рект ну вер зи ју За ко на 12 
та бли ца.“23)

Има ју ћи у ви ду ова кво ста ње, вр ло је ве ро ват но, ка ко на во ди 
Ста но је вић, да је у вре ме ре пу бли ке по сто ја ла сло бо да за ин те ре-
со ва них стра на ка да се обра те би ло ком прав ни ку, као и сло бо да 
прав ни ка да да ју свој суд.24) Шта ви ше, пре ма Пом по ни ју, пре Ав-
гу ста од го во ре ни су да ва ли прин цеп си, већ они ко ји су ужи ва ли 
по ве ре ње сво јих уче ни ка.25) Ди ге ста бе ле же да је пр ви ко ји је да вао 
од го во ре био Ко рун ка ни је (Coruncanius), пр ви пле бе јац на функ-
ци ји pontifexmaximus, а ус пео је да се до мог не и по ло жа ја кон зу ла 
280. го ди не п. Х. Пом по ни је ис ти че да је ње гов ути цај био ве ли ки 
и да су ње го ви од го во ри би ли ве о ма зна чај ни.26)

Прин цепс, ко ји се, за вре ме Ве спа зи ја но ве вла де, из бо рио за 
на че ло да вла да ра по сто је ћи за ко ни не ве зу ју (princepslegibusso-
lutus), те жи да уче не прав ни ке ве же уз се бе. За то већ Ав густ уво ди 
јед ну зна чај ну но ви ну. Од ре ђе ном бро ју прав ни ка да је пра во да да-
ју од го во ре на осно ву ње го вог овла шће ња – iuspublice respondendi
exauctoritateprincipis: „Пр ви је бо жан ски Ав густ, ка ко би по ди гао 
ауто ри тет прав не на у ке, уста но вио да прав ни ци да ју ми шље ња на 
осно ву ње го вог овла шће ња“.27)

Помпонијe пи ше да је пр ви екве стар ко ји до био ова кво овла-
шће ње (то је учи нио Ти бе ри је) био Ма су ри је Са бин (Massurius
Sabinus),28) по ко ме је шко ла са би ни ја на ца и до би ла име. До ста је 
раз ми мо и ла же ња у по гле ду прав не при ро де и до ма ша ја овог овла-
шће ња ко је је прин цепс уста но вио. Чи ње ни ца је да су ју ри спру-
ден ти, у окви ру сво је над ле жно сти respondere, да ва ли од го во ре 
за ин те ре со ва ним стран ка ма, као и да је, у том по гле ду, ме ђу раз-
ли чи тим прав ни ци ма би ло и су прот ста вље них ста во ва по истом 
прав ном пи та њу.29)

23) F. Shulz, стр. 61.

24) Ob rad Sta no je vić, Gaiusnoster-prilogistorijirimskepravnenauke, In sti tut za prav nu isto ri-
ju i Cen tar za do ku men ta ci ju i pu bli ka ci je Prav nog fa kul te ta u Be o gra du, Be o grad, 1976, str. 
38.

25) D.1.2.2. 50. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).

26) D.1.2.2. 38. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).

27) D.1.2.2. 49. (Pomponiuslibrosingularienchiridii).

28) D.1.2.2.48.(Pomponiuslibrosingularienchiridii).

29) Та ко Ци це рон пи ше о слу ча ју ка да је је дан се ља нин су срев ши, у то ку кам па ње за еди ла, 
Пу бли ја Кра са, упи тао за прав ни са вет. Крас му је дао од го вор ко ји ни је ишао на ру ку 
се ља ни ну. Та да га је Сер ви је Гал ба, ко ји је био у Кра со вој прат њи у то ку кам па ње, при-
ме тив ши раз о ча ра ње на се ља ни но вом ли цу, за пи тао ка кав је са вет за тра жио и за ин те ре-
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Прав не им пли ка ци је и пи та ња ве за на за iuspublicerespon-
dendi су број не.30) Пр во, по ста вља се пи та ње да ли је овај ин сти тут 
био овла шће ње без ко јег се уоп ште на да ље ни су мо гли да ва ти од-
го во ри, или је оно би ло ви ше „пси хо ло шког ка рак те ра“, ка ко би се 
ути ца ло на стран ке. Дру го, да ли су од го во ри ко је су ју ри спру ден ти 
да ва ли би ли оба ве зни за су ди је или не? Шулц сма тра да су прав-
нич ки од го во ри, снаб де ве ни са iuspublicerespondendi, има ли са мо 
ве ћи ауто ри тет али да ни су има ли оба ве зу ју ћу сна гу за су ди је31), 
док Ви е а кер и Ту о ри твр де да је су ова кви од го во ри оба ве зи ва ли 
су ди је.32) Маг де ла ин, не где на сре ди шњем ста ву, на во ди да је оба-
ве зу ју ћа сна га на ста ла тек у вре ме Ха дри ја на.33) Спор но је и ко ји 
број прав ни ка је до био ово овла шће ње. Прем да за си гур но зна мо да 
је ово овла шће ње пр ви до био Ма су ри је Са бин, не зна се ко ли ко је 
ју ри спру де на та за и ста рас по ла га ло овом при ви ле ги јом.34) 

со вао се за овај прав ни слу чај. На кон што га је се ља нин упу тио у про блем, Гал ба му је 
дао пот пу но дру га чи ји од го вор у од но су на Кра са, ко ји је знат но ви ше од го ва рао се ља-
ни ну, а био је и уте ме љен на прет ход но ре ше ним слу ча је ви ма. Прем да се Крас по зи вао 
на од ре ђе не ауто ри те те у при лог свом ста ву, на по слет ку је био при ну ђен да при зна да 
је Гал би на ар гу мен та ци ја ис прав ни ја и свр сис ход ни ја, Ci ce ro, Deoratore, 1.239 – 240. 
Ци це рон све до чи и о по зна тој пар ни ци CausaCuriana, у ко јој се Квинт Му ци је Сце во ла 
по зи вао на иден тич но ми шље ње сво га оца. У овом слу ча ју те ста тор је свог на сци ту ру са 
Ку ри ја као пу пи лар ног суп сти ту та. Ме ђу тим, ка ко је реч о де те ту ко је је за че то, а још 
ни је ро ђе но, до шло је до спо ра у ко јем су ин тет стат ски на след ни ци оспо ра ва ли ово пра-
во Ку ри ју. У су шти ни, спор је по сто јао из ме ђу до слов ног ту ма че ња ре чи у те ста мен ту 
и ту ма че ња оста ви о че ве во ље, по ко јој би Ку ри је био на след ник. У овом спо ру Крас 
три јум фу је, јер ће суд ис та ћи да је во ља оста ви о ца пре суд на, Ci ce ro, Brutus, 52.197, De
oratore, 1.29.180.

30) На овом ме сту вре ди по ме ну ти са мо не ке од ауто ра ко ји су се оп се жно ба ви ли овим 
пи та њем: Hеinrich Si ber, “Der Aus gang spunkt des ‘ius re spon den di’”, Ze itschrift der Sa-
vigny-Stif tung fur Rechtsgeschic hte, ro ma ni stische Ab te i lung, 61, We i mar, 1941, str. 397–
402; W. Kun kel, “Das We sen des ius re spon den di”, Ze itschrift der Sa vigny-Stif tung fur 
Rechtsgeschic hte, ro ma ni stische Ab te i lung, 6, We i mar, 1948, str. 423–457; An dré Mag de lain, 
“Jus re spon den di”, Re vue hi sto ri que de dro it fran ca is et etran ger, 28, Pa ris, 1950, str. 1–22; 
Da vid Da u be, “Ha drian’s Re script to So me Ex-pra e tors”, Ze itschrift der Sa vigny-Stif tung fur 
Rechtsgeschic hte, ro ma ni stische Ab te i lung,  67, We i mar, 1950, str. 511–518; Franz Wi e ac-
ker, “Augu stus und die Ju ri sten se i ner Ze it”, Tijdschrift vo or rechtsgeschi e de nis 37, Le i den, 
1969, str. 331–349; Ma rio Bre to ne, Tec nic he e ide o lo gie dei gi u ri sti ro ma ni, Na po li, 1982, str. 
241–254; Franz Wi e ac ker, Re spon de re ex auc to ri ta te prin ci pis, у: R. Fe en stra (ed.), Han de-
lin gen: IXe Ne der lands-Bel gisch rechtshi sto risch con gres ‘Ron dom Fe en stra’, Le i den 1985, 
str. 71–94; B. Al ba ne se, “No ta su Gai 1,7 e sul la sto ria del ius re spon den di”, An na li del Se-
mi na rio gu i ri di co dell’Uni ver si ta di Pa ler mo, 49, Pa ler mo, 2004, str. 17–26; Ka i us Tu o ri, The 
ius re spon den di and the Fre e dom of Ro man Ju ri spru den ce, Re vue in ter na ti o na le des dro its de 
l’an ti qu i te (RI DA), 51, 2004, str. 295–337

31) F. Shulz, str. 87.

32) F. Wi e ac ker, str. 338, K. Tu o ri, str. 311.

33) A. Mag de lain, str. 18.

34) Ста во ви су по овом пи та њу ве о ма уда ље ни. Има ми шље ња, ко ја за сту па ју у пр вом ре ду, 
Кин кел и Бре то не, да је сва ки прав ник, ко ји је имао пра во на re spon de re ујед но до би јао и 
iuspublicerespondendi, а да је та прак са уве де на по сле Ха дри ја на, W. Kun kel. str. 433, M. 
Bre to ne, str. 76. Ово ми шље ње је у но ви је вре ме оштро кри ти ко ва но од стра не Фо ге на 
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Пи та ње ко је се до дат но по ста вља и до ка да је ова при ви ле-
ги ја по сто ја ла. Те ле ген, осла ња ју ћи се на Пом по ни ја, по ле ми ше 
са Маг де ла и ном и твр ди да је iuspublicerespondendiпре ста ло да 
по сто ји у вре ме Ха дри ја на.35)

Мо жда се, у при лог овој тврд њи, мо же ис та ћи је дан фраг-
мент из Га је вих ин сти ту ци ја: 

“Responsaprudentiumsuntsententiaeetopinioneseorum,qui-
buspermissumestiuracondere.Quorumomniumsiinunumsententiae
concurrunt,idquoditasentient,legisvicemoptinet;siverodissentiunt,
iudicilicetquamvelitsententiamsequi;idquerescriptodiviHadriani
significatur”.36)

Гај, у овом тек сту, на во ди да су од го во ри уче них прав ни ка 
из ре ке и ми шље ња оних ко ји ма је до пу ште но да уста но вља ва ју 
прав на пра ви ла. Уко ли ко се њи хо ве из ре ке сла жу, то има сна гу за-
ко на, а, уко ли ко ни су са гла сне, су ди ја је овла шћен да при хва ти ми-
шље ње по свом на хо ђе њу, јер је та кав сми сао ре скрип та бо жан ског 
Ха дри ја на. 

Осим што нам Гај су ге ри ше да су од го во ри уче них прав ни-
ка, из гле да, би ли оба ве зу ју ћи за су ди је, чи ни се да он по ми ње баш 
по ме ну ти ре скрипт Ха дри ја на из че га се мо же из ву ћи за кљу чак да 
за ва ља ност прав нич ког од го во ра ви ше ни је над ле жан цар, па ти ме 
ни iuspublicerespondendi, већ ис кљу чи во са гла сност из ме ђу прав-
ни ка по од ре ђе ном прав ном пи та њу. 

Нај зад, под ве лом ми сте ри је је и за што је, уоп ште, ово овла-
шће ње, уве де но. 

Чи ни се да је ово пи та ње у дирек тнoј ве зи са пр вим по ста-
вље ним пи та њем ка кав је зна чај имао ius publice respondendi. У 
од го во ру на ова пи та ња ва ља би ти опре зан. Ав гу сто ва на ме ра, уво-
де ћи ово овла шће ње, ве ро ват но ни је би ла да ство ри тзв. ре жим ске 

и Ту о ри ја, ко ји твр де да ова при ви ле ги ја ни ка да ни је ни ус пе ла да се оства ри у прак си, 
чак сум ња ју да је она ика да и по сто ја ла, М. Т. Fögen, RömischeRechtsgeschichten. Über
UrsprungundEvolutioneines sozialenSystems, Van den ho eck&Ru precht, Göttingen 2003, 
стр. 93, K. Tu o ri, str. 313. 

35) Ка да су при пад ни ци пре тор ског ре да тра жи ли од Ха дри ја на да им омо гу ћи ius pu bli ce 
re spon den di, он је у свом ре скрип ту од го во рио да се то пра во не до би ја већ за ра ђу је 
и ис та као да код код има ве ру у се бе мо же оче ки ва ти да ће ца ру би ти дра го да та кав 
од го во ре и да је. D.1.2.2.49.(Pomponiuslibrosingularienchiridii).У овом фраг мен ту 
Те ле ген на ла зи основ за тврд њу да је ова квим од го во ром Ха дри јан фак тич ки уки нуо ius
publicerespondendi у оном сми слу у ко јем је то пра во ко је се да је у име цар ског ауто ри-
те та, J.W. Tel le gen “‘Re spon si ta re’ and the Early Hi story of the Ius Re spon den di”, Studiesin
RomanLawandLegalHistoryinHonourofRamonD’AbadalIdeVinyalsontheOccasionof
theCentenary6 (1989), str. 66.

36) GaiInstitutiones, 1.7.
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прав ни ке. Пр во, за вре ме ње го ве вла да ви не, прав ни ци ко ји ни су 
има ли ово овла шће ње мо гли су да да ју од го во ре exprivataauctori-
tate.Гај, на при мер, ни ка да ни је до био ово овла шће ње. Дру го, Ав-
густ, је оп ште узев, био вр ло опре зан уво де ћи по сте пе но но ви не.37) 
Ње го ва иде ја ни је, чи ни се, би ла да на гла си iuspubliceresponden-
di као је ди ни на чин да ва ња од го во ра, већ ви ше оно exauctoritate
principis,као не ку вр сту про мо ци је прав ни ка ко ји има ју ово овла-
шће ње, да се њи ма мо же ви ше ве ро ва ти, да ће њи хов од го вор би ти 
по што ва ни ји на су ду, utmaioriurisauctoritashabetur.38)

Ме ђу тим, по ли тич ки аспект не мо же би ти за о би ђен. Ре пу-
бли кан ска опо зи ци ја, осе ћа ју ћи да се иза ових јав но ис ти ца них до-
брих прин цеп со вих на ме ра, кри је ла тент на же ља да се оја ча власт 
јед ног чо ве ка и да се се нат у до број ме ри раз вла сти, има ла је број-
не сим па ти зе ре ме ђу ју ри спру ден ти ма. Они су се опре де љи ва ли у 
од но су пре ма вла сти што ће до ве сти до не ми нов ног ри вал ства два 
во де ћа прав ни ка тог вре ме на, Ан ти сти ја Ла бе о на и Ате ја Ка пи то-
на.39) Они су по зна ти као за чет ни ци и осни ва чи две шко ле ми шље-
ња, уче ња и да ва ња од го во ра, са би ни јан ске и про ку ле ан ске прав не 
шко ле.40) У пре ко три де сет прав них кон тро вер зи оста ви ли су са-
вре ме ној ци ви ли за ци ји из ни јан си ра на ре ше ња, ко ја ће го то во сви 
прав ни си сте ми ко ји се те ме ље на рим ско-кон ти нен тал ној прав ној 
тра ди ци ји ба шти ни ти. Ти ме су за ду жи ли са вре ме не прав ни ке не-
пре су шним из во ром иде ја, од ко јих су не ке кон крет но на шле ме сто 
у ства ра њу те ко ви на европ ских ин те гра ци ја.

37) Чак је, пи ше Ро стов цев, у Се на ту 27. г. п. Х, вра тио сва сво ја ван ред на овла шће ња и 
об ја вио да је ус по ста вљен ста ри на чин упра вља ња др жа вом, прем да та ње го ва из ја ва 
ни је одговаралa ре ал ном ста њу, Ми ха ил Ива но вич Ро стов цев, Историјастарогсвета, 
Ма ти ца Срп ска, Но ви Сад, 1974, стр. 368.

38) D.1.2.2.49.(Pomponiuslibrosingularienchiridii). Та ко и О. Ста но је вић, стр. 39.

39) Та цит о њи ма пи ше: „Унук јед ног Су ли ног цен ту ри о на и син бив шег пре то ра, Aтеј Ка-
пи тон, про у ча ва њем за ко на, по ста вио се у пр ви ред прав них са вет ни ка. Ав густ је по жу-
рио да га уз диг не до кон зу ла, да би над ма шио у до сто јан ству Aнтистија Ла бе о на, ко ји 
је био из вр стан у истим на у ка ма. Не пот ку пљив и не за ви стан, Ла бе он је био чу ве ни ји. 
Ули зи ца вла сти, Ка пи тон се ви ше сви ђао го спо да ри ма. Пр вом, ко ји сти же тек до пре то-
ра, ње го ва му не сре ћа до не се јав ни углед. Дру гом, ко ји се уз ди же до кон зу ла, ње го ва му 
сре ћа иза зва за вист и мр жњу.“, Та цит, Анали, Бе о град, 1970, стр. 173-174.

40) Из раз „прав на шко ла“ не мо же се, овом при ли ком, упо тре би ти strictosensu. Шко ла, у 
овом слу ча ју, не ма ка рак тер ин сти ту ци је у ко јој се уче ни ци под у ча ва ју од стра не про-
фе со ра. Ње но зна че ње би се пре мо гло упо тре би ти у сми слу шко ле ми шље ња. За то се 
чи ни да Оно ре, ипак, ни је у пра ву ка да тер мин “diversa schola” и “illaschola” ту ма чи као 
ин сти ту ци ју, Тоny Ho noré, Gaius, Ox ford, 1962, стр. 40. Де лу је да је пре у пра ву Ше нон 
ко ји ове шко ле на зи ва се ка та ма (nostrasectae), Émi le Chénon, Étudesurlescontroverses
entrelesProcuéliensetlesSabinienssouslespremiersempereursdeRome, Pa ris, 1881., str. 
6. Са њим је са гла сан и Ста но је вић: „Из раз diversaesectae бли жи је шко ла ма ми шље ња 
не го шко ла ма у пра вом сми слу.“, О. Ста но је вић, стр. 45.
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3. ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ ПОД  
ЈУ СТИ НИ ЈА НО ВОМ ЗА СТА ВОМ

Пра во Европ ске уни је, на ста ло из пра ва европ ских за јед-
ни ца, да нас се на зи ва и ко му ни тар но пра во (EuropeanCommunity
Law, Community Law, Gemeinschaftsrecht, Kommunitarrecht, Euro-
parecht,Droit communautaire,DroitEuropeen). Оно се ства ра ло о 
окви ру три За јед ни це: Европ ске за јед ни це, Европ ске за јед ни це за 
угаљ и че лик и Европ ске за јед ни це за атом ску енер ги ју. На кон што 
је уго во ром из Ма стрих та 1992. го ди не, осно ва на Европ ска уни ја, 
ово се пра во на зи ва и пра вом Европ ске уни је, иако тре ба у том де-
фи ни са њу би ти опре зан, јер ко му ни тар но пра во од по чет ка ства ра-
ју и то и да нас чи не ор га ни Европ ске Уни је.41) 

Да нас су бјек те ко му ни тар ног пра ва чи не фи зич ка и прав на 
ли ца, др жа ве чла ни це и ор га ни Европ ске Уни је. Фи зич ким ли ци ма 
при па да ју др жа вља ни др жа ва чла ни ца, а прав ним, ли ца ко ја има ју 
при пад ност не кој од др жа ва чла ни ца или има ју ста тус европ ских 
дру шта ва.42) 

Основ на над ле жност ко му ни тар ног пра ва је ре гу ли са ње уза-
јам них пра ва и оба ве за из ме ђу Европ ске Уни је и ње них су бје ка та, 
ме ђу соб не од но се др жа ва чла ни ца, од но се из ме ђу др жа ва чла ни ца 
и при ват них ли ца и ме ђу соб не од но се при ват них ли ца.43)

На по ри ко је да нас ула же Европ ска уни ја у хар мо ни за ци ји 
при ват ног пра ва плод су не ко ли ко не у спе шних по ку ша ја углав ном 
ауто ри та тив ним ме то да ма. Чи ни се да би јед но од мо гу ћих ре ше ња 
би ло ко ри шће ње иде ја и до при но са Ју сти ни ја но ве ко ди фи ка ци је, 
ко ја је у сред њем ве ку до жи ве ла но ву мла дост, кроз ства ра ње за јед-
нич ког европ ског прав нич ког ми шље ња те ме ље ног на Ди ге ста ма 
(iuscommuneEuropaeum). 

41) Ви де ти: Бу ди мир Ко шу тић, Бран ко Ра кић, Бо јан Ми ли са вље вић, Уводуправоевропских
интеграција, Прав ни фа кул тет, Бе о град, 2015, стр. 131-142.

42) Нпр. по себ не европ ске еко ном ске ин те ре сне гру па ци је и европ ска ак ци о нар ска дру-
штва (societaseuropaea), Ра до ван Ву ка ди но вић,ПравоЕвропскеуније, Цен тар за европ-
ско пра во Прав ног фа кул те та у Кра гу јев цу и Кан це ла ри ја Ср би је и Цр не Го ре за при-
дру жи ва ње Европ ској уни ји, Кра гу је вац, 2006, стр. 68.

43) «У те ри то ри ја ном сми слу, до ма шај при ме не ових про пи са је оме ђен гра ни ца ма Европ-
ске за јед ни це, од но сно ње них др жа ва чла ни ца. Са мо у по себ ним си ту а ци ја ма, по је ди ни 
ко му ни тар ни про пи си мо гу се при ме ни ти и из ван за јед ни це, од но сно Европ ске уни је. У 
пи та њу је тзв. екс тра те ри то ри јал на при ме на – нај че шће ко му ни тар них про пи са о пра ву 
кон ку рен ци је, а оста лих про пи са у слу ча је ви ма њи хо ве при ме не на ак тив но сти ко је су 
до вољ но по ве за не са За јед ни цом.“, ibid.



СПМброј2/2015,годинаXXII,свеска48. стр.255-274.

266

Ме ђу тим, иде а ли стич ки де лу је по сма тра ње сред њо ве ков ног 
iuscommune као пот пу но за о кру же ног прав ног си сте ма, ја сно де-
фи ни са не струк ту ре и оп ште при хва ће но сти. 

Пре би се мо гло ре ћи да оно пред ста вља за јед нич ки дух пра-
ва, је дин стве ну прав ну кул ту ру ко ја је по ла зи ла од ан тич ких рим-
ских и грч ких прин ци па, ко ји су и би ли common core та да шњег 
вре ме на. У су шти ни, све до вре ме на ususmodernuspandectarum-а 
у 17. и 18. ве ку, чи та ва обра зо ва на Евро па је чи ни ла је дин стве-
ну кул тур ну за јед ни цу. Пра во је би ло нео дво ји ви део те европ ске 
кул ту ре. Прав ни ци ко ји су се обра зо ва ли у јед ној др жа ви мо гли су 
има ти ва жне функ ци је у дру гим др жа ва ма.44) 

По ред то га, на уч на ли те ра ту ра по ста ла је оп ште при хва ће на 
у ве ћи ни европ ских др жа ва: Гро ци ју со во де ло Deiurebelliacpacis 
до кра ја 17. ве ка има ло је пре ко 40 из да ња у Не мач кој, Хо лан ди-
ји, Ита ли ји и Швај цар ској, пре ве де но је на фран цу ски, ен гле ски, 
не мач ки и ита ли јан ски је зик, Хај не ки је во де ло Elementaiuriscivi-
lis као уџ бе ник ко ри шће но је на уни вер зи те ти ма у Ха леу, Па ви ји, 
Бо ло њи, Кра ко ву и Окс фор ду. У свом Commentariusadpandectas 
Јо хан Во ет ци ти рао је ауто ре из Шпа ни је, Ита ли је, Фран цу ске и 
Не мач ке, од 14. ве ка све до ње го вог вре ме на. 

Не мач ки сту ден ти су до ла зи ли на peregrinatio academica у 
Ита ли ју и Фран цу ску, исто као што су шкот ски сту ден ти до ла зи ли 
у Лај ден или Утрехт.45)

Тај спе ци фи чан за јед нич ки прав ни дух про жи ма ју ћи раз ви-
је не др жа ве Евро пе, чи ни да про фе со ри сло бод но пре да ју на ка-
те дра ма ра зних зе ма ља, да сту ден ти сло бод но сту ди ра ју ши ром 
Евро пе, да ме ша ње тра ди ци ја, прав них си сте ма и вред но сти, ство-
ри је дан за јед нич ки оквир у ко јем се до пу њу ју за јед нич ке осо би не 
пра ва на ци о нал них др жа ва.46)

44) Ве ли ки фран цу ски на уч ник До нел (Donellus), на при мер, био је про фе сор на Хај дел-
бер гу, Лај де ну и Алт дор фу, Ита ли јан Ал бе ри ко Ђен ти ли (AlbericoGentilli) пре да вао је 
на Окс фор ду, Не мац Пу фен дорф у Лун ду, Шпа нац Пе рез на Ле у ве ну, Re in hard Zim mer-
mann, “Ro man Law and the Har mo ni za tion оf Pri va te Law in Euro pe”, KluwerLawInterna-
tional 2004, str. 27.

45) Ibid. Ко мен та ри шу ћи Ци мер ма на, Сич ис ти че: „По на шем ми шље њу ius commune је 
са мо јед на ка ри ка у лан цу (ко ја до сад ни је би ла у до вољ ној ме ри ис тра жи ва на) ко ја 
спа ја ан тич ку прав ну ми сао о за јед нич ким осно ва ма пра вед ног прав ног по рет ка са са-
вре ме ном те жњом да се обе лиск прав де не сру ши у са вре ме ном про це су евро пе и за ци је 
и гло ба ли за ци је. Ка ко ће се стуб прав де да одр жи без ко ре на?“, Mag dol na Sič,„Traj ne 
vred no sti rim skog pra va“, ZbornikradovaPravnogfakultetauSplitu, br. 43, 3/4 (2006), str. 
385.

46) У Евро пи тог вре ме на, упо тре бив ши из раз про фе со ра Ци мер ма на, ко ри сти се иста 
„прав на гра ма ти ка“, па, кре ћу ћи се истим кул тур ним пли ма ма у це лој Евро пи и уси-
дрив ши се у за јед нич кој обра зов ној и ин те лек ту ал ној тра ди ци ји, европ ски прав ни на уч-
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У по гле ду но ве мла до сти рим ског пра ва у Но вом ве ку Ци-
мер ман ис ти че да су во де ћа де ла пред став ни ка шко ле при род ног 
пра ва штам па на и би ла до ступ на на ен гле ском је зи ку: Пу фен дор-
фов Deiurenaturaeetgentium се до 1730. го ди не по ја вио у че ти ри 
из да ња у ен гле ском пре во ду, Гро ци ју со во де ло Deiurebelliacpacis 
до 1750. штам па но је у чак шест иза да ња на ен гле ском је зи ку.47)

У при лог ово ме ва ља до да ти да је, пре ма про фе со ру Смит су, 
рим ска уго вор на док три на би ла „за кон у Вест мин сте ру и Окс фор-
ду“ и по се до ва ла ауто ри тет „ви сок ко ли ко год то мо же да бу де“.48) 

Уоста лом, ни је те шко уста но ви ти да се ути цај рим ског пра ва 
у Ен гле ској ус по ста вљао и у са мој прак си: Лорд Хол, Ме тју Хејл 
и Лорд Мен сфилд49) су су ди је ко је су у сво јим пре су да ма ис ти ца ли 
ва жност при ме не рим ских прав них ре ше ња.50)

Шта ви ше, све до сре ди не 19. ве ка Окс форд и Кем бриџ, су 
оста ли је ди ни унивeрзит ети на чи јим се прав ним фа кул те ти ма сле-
ди ла тра ди ци ја рим ског пра ва.51)

Ути цај ни Суд ад ми ра ли те та, при мар но над ле жан за по мор-
ске спо ро ве, али та ко ђе у јед ном пе ри о ду и за све ко мер ци јал не 
уго во ре са ино стра ним еле мен том, играо је ва жну уло гу у до при-
но су рим ског пра ва на раз вој ен гле ског. По ред чи ње ни це да су му 
су ди је углав ном би ли прав ни ци уче ни на тра ди ци ји рим ско-ка нон-
ског пра ва, ва жна окол ност је и раз вој lexmercatoria, ан гли ка ни зо-
ван као За кон о тр го ви ни. 

ни ци су, упр кос мно гим раз ли ка ма у де та љи ма, оста ли је дин ствен ин те лек ту ал ни свет 
са ве ли ким ауто ри те том за ства ра ње и раз вој iuscommune, Re in hard Zim mer mann Roman
Law,ContemporaryLaw,EuropeanLaw; TheCivilianTraditionToday,Ox ford Cla ren don 
Press, Ox ford, 2001, str.28.

47) R. Zim mer mann (2001), str. 38.

48) Шта ви ше, сре ди ном 19. ве ка, и ути ца јем Исто риј ско прав не шко ле на Ен гле ску, на ро чи-
то пре ко пре во да Са ви њи ја и Ти боа, Џон Остин је, от крио уни вер зал ни мо дел прав не 
на у ке у пра во у пан дек ти стич ком пра ву, Jan Smits TheMakingofEuropeanPrivateLaw:
TowardaIus CommuneEuropaeumasaMixedLegalSystem, In ter sen tia, Ant werp-Ox ford, 
2008, str. 29.

49) Мен сфилд, ина че Шкот по ре клом, је, шта ви ше, сту ди рао Рим ско пра во на Окс фор ду. 
Че сто је ис ти цао да је оп ште пра во на ро да у сво јој це ли ни и део пра ва Ен гле ске, ко је 
тре ба да учи из прак се ра зних на ро да и ауто ри те та рим ских пи са ца, ibid, 31.

50) Ibid.

51) У дру штву по зна том као “DoctorsCommons” њи хо ви ди плом ци су чу ва ли тра ди ци ју на-
у че ног на фа кул те ту. Пи шу ћи, са чи ни ли су бо га ту збир ку ли те ра ту ре, ко ја се осло ни ла 
на рим ско и, уоп ште, кон ти нен тал но пра во. Мо гућ но сти за по сле ња ових прав ни ка ни су 
би ле ни ма ло за не мар љи ве, шта ви ше, по ста ли су до ми нант не су ди је, ра де ћи од ма ње 
зна чај них су до ва као што је Ви со ки суд ви те штва, ко ји се углав ном ба вио спо ро ви ма 
у ве зи са но ше њем гр бо ва, до ве о ма ва жних као што су Суд ад ми ра ли те та и Цр кве ни 
су до ви. Пре у зи ма ју ћи по зи ци је и у цр кве ној ад ми ни стра ци ји, по ста ли су но си о ци др-
жав них ду жно сти и бе не фи ци ја, за у зи ма ли ме ста и у ди пло ма ти ји, исто вре ме но ра де ћи 
у скла ду са рим ско-ка нон ском тра ди ци јом – ibid.
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Lexmercatoria је уни вер зал ни по јам за пра ви ла и де лом не-
пи са не оби ча је, већ углав ном из не тим у ста ту ти ма и за кон ским 
кон вен ци ја ма, ко ја су се раз ви ја ла од 12. ве ка у ве зи са цве та њем 
тр го ви не на Ме ди те ра ну, атлант ској оба ли и Бал тич ком мо ру. 

Прем да су од ред бе lexmercatoria углав ном но ве и ори ги нал-
не, ла ко је до ћи до за кључ ка да из вла че сво је по сто ја ње из рим ских 
од ред би, пре вас ход но ве за них за LexRhodiadeiactuи за по мор ски 
за јам (fenusnauticum). Го то во иден тич на пра ви ла ус по ста вље на су 
пре ма тзв. на че лу оп ште ха ва ри је, као и за од го вор ност ка пе та на 
бро да уко ли ко је за кљу чио по мор ски за јам.52) Уоста лом и ен гле-
ска еко но ми ја је би ла ин те гри са на у европ ски тр го вин ски си стем и 
раз вој ње ног тр го вин ског пра ва сле дио је, у су шти ни, исту ма три-
цу европ ског пра ва.

Ин те ре сант но је да је чак и у сфе ри уго во ра, ути цај рим ског 
пра ва ви дљив.53) Ен гле ско пра во је у овом до ме ну при хва ти ло рим-
ско на че ло debitorspecieiliberaturcasualiinteriturei, ко је пред ви ђа 
осло бо ђе ње од од го вор но сти ду жни ка у по гле ду ис по ру ке пред ме-
та уко ли ко је овај уни штен без ње го ве кри ви це. Сре ди ном 19. ве ка 
су ди је су ово пра ви ло ус по ста ви ле као оп ште на че ло, ме ђу тим, као 
по сле ди ца сма трао се цео уго вор рас ки ну тим, уко ли ко је до уни-
ште ња ства ри до шло. 

Овај прин цип про ши рен је и на уго во ра код ко јих је пред мет 
оба ве зе мо гућ, али са ма свр ха уго во ра ви ше не по сто ји.54)

Илу стра тив ни при мер за ова кво ту ма че ње је тзв. “CrownCa-
se” ко јег на во ди про фе сор Ци мер ман.55) Вер ни ро ја ли ста, же ле ћи 
да по сма тра кру ни са ње кра ља Едвар да VII, за кљу чио је уго вор о 
за ку пу ста на ко ји се на ла зио на пла ни ра ном пу ту про це си је кру-
ни са ња. Ме ђу тим, краљ се раз бо лео, до бив ши пе ри то ни тис, па је 
кру ни са ње от ка за но. 

По ста вља се пи та ње, да ли је уго вор о за ку пу и да ље ва же ћи 
и да ли ро ја ли ста и да ље има оба ве зу да пла ти за куп ни ну? Осла-
ња ју ћи се на прин цип рим ског пра ва, лорд Мен сфилд стао је на 

52) Као и у рим ском пра ву, и Lexmercatoria пред ви ђа да у слу ча ју ха ва ри је бро да, на кон 
из ба ци ва ња ства ри не би ли се брод одр жао на по вр ши ни, вла сник бро да и вла сни-
ци ро бе за јед нич ки су сно си ли ште ту, док је у слу ча ју по мор ског зај ма зај мо при мац 
(бро до вла сник) ду го вао из нос зај ма је ди но у слу ча ју да пред сто је ћи по мор ски по ду хват 
бу де успе шно окон чан, Ra i ner Schul ze, “All ge me i nen Rechtsgrund sat ze und Europäischen 
Pri va trechts”,ZeitschriftfürEuropäischesPrivatrecht,br 3, 1993, str. 443, R. Zim mer mann 
(2001), str. 51.

53) Пра во је пи та ње до ко је је ме ре рим ско пра во ути ца ло на ен гле ско има ју ћи у ви ду суд ске 
од лу ке ба зи ра не упра во на прин ци пи ма рим ског пра ва. У по гле ду уго во ра, тај ути цај је 
вр ло зна ча јан, сма тра Шул це, ин си сти ра ју ћи да има ви ше суд ских пре су да ко је иду у 
при лог ова квом ста ву, R. Schul ze, str. 109.

54) R. Zim mer mann (2001), str. 54.

55) Ibid.
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ста но ви ште да је чи тав уго вор не ва же ћи јер ње го ва свр ха, због ко-
је је за кљу чен, ни је оп ста ла. Са мим тим, обавезa за куп ца да пла ти 
за куп ни ну не по сто ји.56)

Ко нач но, вре ди по ме ну ти да су и ен гле ски су до ви, у сво јим 
прав ним по у ка ма у пре су ди, вр ло че сто ко ри сти ли прав не мак си ме 
рим ског пра ва57). Зна ча јан из вор commonlaw си сте ма equity, по ти-
че од сред њо ве ков ног пој ма aequitas a овај, опет, свој те мељ цр пи 
у Ари сто те ло вој Никомаховојетици. Пре ма Шул цеу, Ен гле ска је, 
то ком ви ше ве ко ва, би ла, у ства ри, про вин ци ја iuscommune.58) 

Иде је и до ме ти рим ских кла сич них прав ни ка, уте ме ље ни у 
Ју сти ни ја но вој ко ди фи ка ци ји и сред њо ве ков ном iuscommune, мо-
гу пред ста вља ти ме тод хар мо ни за ци је ве роп ског пра ва у це ли ни 
али и по ну ди ти мо дел по ко јем зе мље ко је отва ра ју по гла вља у  
пре го во ри ма са Европ ском уни јом мо гу да са чу ва ју свој на ци о нал-
ни иден ти тет.

4. МЕ ТОД РИМ СКИХ ПРАВ НИ КА КАО ИДЕ ЈА  
ВО ДИ ЉА ЕВРОП СКОГ СУ ДА ПРАВ ДЕ У  

ХАР МО НИ ЗА ЦИ ЈИ ЕВРОП СКОГ  
ПРИ ВАТ НОГ ПРА ВА

Прем да се, strictosensu, не сма тра за себ ном ме то дом хар мо-
ни за ци је европ ског при ват ног пра ва,59) из у зет но је зна чај на ак тив-
ност Европ ског су да прав де (EuropeanCourtofJustice,ECJ) у Лук-
сем бур гу. По сто је број ни при ме ри ко ји ука зу ју да овај суд у свом 
ра ду и да нас ко ри сти и по зи ва се на од го ва ра ју ће мак си ме рим ског 
кла сич ног пра ва.60)

56) Ibid.

57) Cessanterationelegiscessatlexipsa;odiosasuntrestringenda;summumiussummainiuria;
utresmagisvaleatquampereat;optimusleguminterpresconsuetudo;exemplaillustrantnon
restringuntlegem;talisinterpretatioinambiguissemperfiendaest,uteviteturinconveniens
etabsurdum;expressiouniusestexclusioalterius–ibid.

58) R. Schul ze, str. 122.

59) Ова кво ста но ви ше за сту па ју, ме ђу оста ли ма, и Wil helm Bra u ne der, “Europäisches Pri va-
trecht; aber was ist es?”, ZeitschriftfürneuerePrivatrecht 1993, str. 339, Leen Ke us, Europe-
esPrivaatrecht,Wal ters Klu wer Bu si ness, Lelystad, 1993, str. 66, John Fa ir hurst, Lawofthe
EuropeanUnion, Ox ford Cla ren don Press, Ox ford, 2006, str. 207. Су прот но од ово га став 
да је и у про шло сти ECJ до ста до при нео про це су ујед на ча ва ња пра ва и да је вр ло ве-
ро ват но да ће овај до при нос у бу дућ но сти би ти још ве ћи, Jürgen Ba se dow, Europäisches
Privatrecht, Ne ue Ju ri stische Woc henschrift, Ba den-Ba den, 1996, str. 42, J. Smits (2008), str. 
19

60) Сан тос је 2004. го ди не об ја вио вр ло ин те ре сан тан чла нак у ко јем по ка зу је да Европ ски 
суд прав де, укoлико не по сто ји од го ва ра ју ће ја сно пра ви ло, че сто за сни ва сво је од лу ке 
на рим ско-ка нон ском iuscommune(ка ко ово пра во на зи ва овај суд). О ово ме де таљ но: 
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У слу ча ју GrifoniI&II (1990, 1994), Европ ски суд прав де је 
осу дио ЕУРО А ТОМ да ту жи о цу на док на ди ште ту на осно ву до ка за 
глав ног пра во бра ни о ца, ру ко во де ћи се мак си мом (у са мом тек сту 
пре су де) alterumnonlaedere.61) Ово већ ци ти ра но Ул пи ја но во пра-
ви ло62), до бро по зна то у рим ском пра ву, ис ка зу је оп шти прин цип 
зах те ва да се не мо же дру гом на но си ти ште та, по ред зах те ва за 
ча сним жи во том и да ва њем сва ком ње го вог пра ва. Очи глед но је да 
ово рим ско на че ло ди рект но ко ре спон ди ра са чл. 228 Уго во ра о ЕЗ 
ко ји се ба ви ва ну го вор ном од го вор но шћу ин сти ту ци ја и слу жбе-
ни ка Уни је, пре ма ко јем ште та тре ба да се от кло ни у са гла сно сти 
са оп штим прин ци пи ма ко ји су за јед нич ки у пра ви ма др жа ва-чла-
ни ца.

У дру гом слу ча ју RudolfMissetv.Council (1987.), глав ни пра-
во бра ни лац је, као ар гу мент за ре ша ва ње про бле ма око огра ни че ња 
тра ја ња ад ми ни стра тив ног по ступ ка пред ин сти ту ци ја ма Европ ске 
За јед ни це, пред ло жио пра ви ла “diesaquononcomputatur intermi-
no” и “diesaquemcomputaturintermino”.63)  Ова пра ви ла, прем да 
ни су из кла сич ног рим ског пра ва, и при па да ју сред њо ве ков ном ius
commune, де лу је да су ипак ба зи ра на на кла сич ном рим ском ис ку-
ству са др жа ном у Ди ге ста ма.64)

Ко нач но, у слу ча ју FriedrichBinderGmbH&Cov. Haumptzol-
lampt (1989.), при ме ње но је пра ви ло “nemo consetur ignorare le-
gem”, док је Европ ски суд прав де у пре су ди при хва тио став глав ног 
пра во бра ни о ца да на ту жи о ца тре ба при ме ни ти мак си му “dolopetit
quipetitquodstatimredditurumest”.65)

И у овом слу ча ју мо же да  се по ву че ди рект на па ра ле ла из ме-
ђу од лу ке су да и рим ског пра ви ла са др жа ног у Ди ге ста ма.66)

Fran ci sco J. A. San tos, “Epi ste mo lo gi cal Va lue of Ro man Le gal Ru les in Euro pean and Com-
pa ra ti ve Law”, KluwerLawInternational 3, 2004, str. 347-357.

61) F. J. A. San tos, str. 349.

62) D.1.1.10.1.(Ulpianuslibrosecundoregularum)

63) F. J. A. San tos, str. 351.

64) D.50,16,134(PauluslibrosecundoadlegemIuliametPapiam);D.50.17.101(Pauluslibro
singularidecognitionibus)

65) F. J. A. San tos, str. 351.

66) D.50.17.173.3 (PauluslibrosextoadPlautium)Пре ма ре чи ма јед ног од су ди ја Жал бе ног 
ор га на европ ске слу жбе за па тен те, ла тин ска прав на пра ви ла из ве де на из за јед нич ке 
прав не исто ри је, до ве ла су, по не кад, до ве ће са гла сно сти у Жал бе ном ве ћу не го од ред бе 
на ци о нал них прав них си сте ма. Шта ви ше, ко год же ли да успе пред овим ор га ном, тре ба 
да за бо ра ви на ко ди фи ка ци је из про те кла три ве ка, и да се окре не ста ром европ ском ius
commune, у из вор ном об ли ку и у ла ко ра зу мљи вој фор ми на ла тин ском је зи ку, на ве де но 
пре ма F. J. A. San tos, str. 354.
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Уко ли ко био не ко и по ми слио да ко ри шће ње ла тин ских прав-
них пра ви ла има са мо ре то рич ки сми сао и да пред ста вља сво је-
вр сну но стал ги ју пре ма ши ро ком прав ном обра зо ва њу, мо же се 
ис та ћи при го вор да се ове мак си ме ко ри сте и као сред ство хар мо-
ни за ци је при ват ног пра ва, и си гур но не пред ста вља ју са мо де ко ра-
тив ни еле мент.67)

Мо гло би се ре ћи да њи хо во ко ри шће ње пред ста вља по сле-
ди цу за др жа ва ња ста рог iuscommune у осно ва ма европ ског при-
ват ног пра ва. Ово је исто вре ме но до бар до каз да ста ра пра ви ла још 
увек жи ве и да су спо соб на да сво јим ре ше њи ма снаб де ју и мо дер-
не про бле ме. Она би мо гла да де лу ју као не ка вр ста суп си ди јар ног, 
до пун ског прав ног си сте ма ко ји по пу ња ва прав не пра зни не. Ова-
ква ана ли за да је за пра во да по ку ша ис та ћи да основ на струк ту ра 
прав них ин сти ту та у при ват ном пра ву, у осно ви, ни је про ме ње на 
у по след ња три ве ка, што упу ћу је на от кри ва ње оних еле ме на та 
ста рог iuscommune ко ји би мо гли ди рект но ко ре спон ди ра ти са мо-
дер ним про бле ми ма.

Уз све ме то до ло шке, по ли тич ке, со ци јал не, фи ло соф ске раз-
ли ке, рим ски прав ни ци да ли су не мер љив до при нос раз у ме ва њу 
иде је од го вор но сти и уло ге прав нич ког по зи ва, ство ри ли уни вер-
зал ни прав нич ки еспе ран то, чи ме су омо гу ћи ли да да нас иде ја хар-
мо ни за ци је европ ског пра ва и ин те гра ци је др жа ва ко је су у про-
це су пре го во ра са Европ ском уни јом, бу де ре ал на мо гућ ност.  У 
са вре ме ном дру штву диг ни тет, ода ност на че ли ма са по чет ка овог 
тек ста, спрем ност да се ве што чу ва ин те рес стру ке је по себ на и па-
жње вред на ве шти на. У пе ри о ду у ко јем Ре пу бли ка Ср би ја про ла зи 
кроз те шка ис ку ше ња пре го во ра и отва ра ња по гла вља за при јем 
у члан ство Европ ске уни је, чи ни се да јој је нео п ход на и лу ка ва 
сер вил ност Ка пи то на и до сто јан стве на му дрост Ла бе о на, спрем-
ност на про ме не ко је је ини ци рао Ка си је и прав нич ки диг ни тет у 
слу жби дру штва ко јим је пле нио Гај. Ду бо ко др жи мо да је рим ско 
пра во да нас по себ но ви тал но, да да је смер ни це ка ко по што ва ти 
тра ди ци ју а у исто вре ме би ти на пу ту ин те гра ци ја, Ју сти ни ја но ва 
ко ди фи ка ци ја и Би бли ја су две те мељ не и нај пре во ђе ни је књи ге 
Евро пе, на њи ма по чи ва ју За пад и Ис ток, оне их по ве зу ју и чи не 
(по но во) ује ди ње ним. По шту ју ћи и про но се ћи лу чу рим ске прав не 
на у ке, по шту је мо се бе и на ла зи мо из но ва свој иден ти тет и диг ни-
тет.

67)  M. Sič, str. 388.
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Vla di mir M. Vu le tic

SPI RIT OF THE RO MAN LE GAL SCIENCE 
AS A FO UN DA TION OF EURO PEAN 

INTEGRATION OF RE PU BLIC OF SER BIA

Re su me
In the con tem po rary pro cess of Euro pean in te gra tion and har-

mo ni za tion of na ti o nal le gi sla tion with the law of the Euro pean Union, 
the idea is of ten emp ha si zed that Ser bia in that pro cess sho uld ta ke in to 
ac co unt its na ti o nal iden tity and dig nity.

In this re gard, the re forms of the ju di cial system, of ten cri ti ci zed 
with ar gu ments by the ex pert and sci en ti fic pu blic, are lo ca ted in key 
sec ti ons on the road of ne go ti a ti ons that are awa i ting Ser bia. It se ems 
that our le gi sla tu re has sig ni fi cantly un cri ti cally and dog ma ti cally in te-
gra ted the re com men da ti ons of the Euro pean Com mis sion, the di rec ti-
ves in the area of ci vil rights, for get ting, at the sa me ti me, a wi der so cial 
con text, tra di ti o nal le gal va lu es and so ur ces un derlying the do me stic 
le gal system de ve lo ped thro ugh the cen tu ri es.

The aut hor of this pa per aims to pro vi de an an swer to the qu e sti-
on of how the le gal pro fes sion in a sen si ti ve and tur bu lent po li ti cal and 
so cial mo ment can re spond to the task of the mo ment: to ca rry out the 
ne ces sary re forms but al so to pre ser ve tra di ti o nal va lu es ba sed on the 
re ac hes and so lu ti ons of clas si cal Ro man law, Ro man ju ri spru den ce, 
and the lat ter co des.

In this con text, this pa per analyzes the ti me less and uni ver sal 
mes sa ges from the past so that the fu tu re of the do me stic le gal system 
wo uld ha ve an un sur pas sed mo del, tor chbe a rer that will ke ep the ne ces-
sary equ i di stan ce bet we en po li tics and pro fes sion, met ho do lo gi es and 
in ter pre ta ti ons, not at any ti me ne glec ting the kind of so cial mis sion and 
the re spon si bi lity that mo dern le gal pro fes sion in Ser bia un do ub tedly 
in he rits.
Key words: ju ri spru den ce, Ro man law, euro pean in te gra tion, po li ti cal in flu en-

ce, le gal iden tity
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