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Тиранија закона новог српског поретка или Дуго путовање у Јевропу 

 Ситуација у којој се Црна Гора налазила средином 19. века увелико подсећа на 
ситуацију у   којој се данас налази Србија. Сиромашна земља са неразвијеном 
привредом, која је доста заостајала за привредама земаља које су се убрзано 
индустријализовале, земља са релативно небитним геостратешким положајем у 
политици великих сила, земља по броју становника и површини сасвим незнатна у 
односу на две просторно веома блиске царевине – Аустро-Угарску и Отоманску, а 
из различитих разлога посебним везама повезана са много удаљенијом царском 

Русијом, земља исцрпена ратовима, глађу од неродних година и епидемијама болести. Држава 
буџетски потпуно зависна од страних кредита и донација, без интелектуалне елите која би је 
снажно повела напред и са окамењеним државним институцијама и правним системом 
заснованим на обичајном праву. Земља позната, али не и призната. 

У тој и таквој Црној Гори, њен монарх, књаз Никола, знао је да Црна Гора не може поћи путем 
напретка без испуњавања одређених услова, а један од најважнијих јесте до-ношење писаног 
законодавства усклађеног са модерним европским законодавством. У том циљу књаз је затражио 
помоћ од руског цара Александра, који је дао налог професору историје права словенских народа 
на Универзитету у Одеси Валтазару Богишићу, да обави кодификацију црногорског права. Како 
професор Јелена Даниловић наводи у предговору за његова “Изабрана дела и Општи имовински 
законик за Црну Гору” (објављено у едицији “Класици југословенског права”) Богишићев успех 
није зависио само од њега, већ је имао налагодавце од којих је био формално зависан – руско 
министарство просвете, коме је био потчињен као професор и министарство спољних послова, 
које га је упутило у Црну Гору, а са друге стране, књаза Николу. И поред тога, Богишић је, као 
законодавац, створио де-ло, које и данас, после скоро 120 година од ступања у правни живот, 
одавно већ непостојеће државе за коју је створено, блиста непомућеним сјајем и о коме се и 
данас у домаћој и иностраној стручној јавности пише и расправља. Његов Општи имовински 
законик преведен је на пет језика – француски, немачки, италијански, руски и шпански. 
Богишић је на закону радио шеснаест година. Прво је годинама темељно проучавао живот и 
правне односе у Црној Гори, путем разних анкета и личним присуствовањем раду Сената и 
нижих судова, спровео је широко испитивање црногорских правних обичаја на основу упитника 
са око 2.000 питања. Са друге стране, интензивно је проучавао правну теорију и законодавство, 
консултовао се са најугледнијим европским правницима, студирао енглески правни систем и 
проучавао рад комисија за израду немачког грађанског законика. Дајући разјашњење основног 
постулата на коме почива целокупни Богишићев рад, проф. Даниловић га овако дефинише: 
“Једно од његових најзначајнијих научних убеђења је постулат да наука мора бити повезана са 
животном стварношћу, и то двоструко: проблеми који се проучавају морају проистицати из 
животних потреба народа и њихово решавање самим тим ће бити од користи народу, а са друге 
стране, све научне поставке морају се проверавати у животној пракси.” Захваљујући овом 
убеђење и својој преданости да служи интересима народа “... Богишић је, израдом Општег 
имовинског законика за Црну Гору, створио трајни споменик класичне вредности који може да, 
као узор, инспирише и савремене законодавце.” 

Као некада Црној Гори, данас је Србији и њеној актуелној власти национални императив 
укључење у европске интеграције и улазак у Европску унију. Због тога парламент спроводи врло 



богату законодавну делатност. Али, да ли савремено српско законодавство има све особине 
европског законодавства? Колико оно проистиче из животних потреба грађана и колико ће бити 
од користи грађанима, као што је говорио Богишић. Ко је узор нашим законодавцима и какви су 
резултати промене тог законодавства у пракси? 

У најкраћем, српско законодавство све више личи на законодавство већине земаља. Нажалост, 
површна сличност је једина додирна тачка српског и европских законодавстава. Скоро да нема 
новијег закона чијом анализом се не може утврдити да ти закони нису израз никаквог “европског 
духа Србије” већ креације без икаквог унутрашњег смисла, лишене сваке конзистентности и, на 
жалост, настале искључиво као резултат преписивања европских законодавних решења, без 
свести о томе како и зашто су такви закони донети за одређену државу и без свести који и какви 
су закони потребни данас Србији. Што је најзанимљивије, ни европски ментори законодавне 
делатности немају никакве посебне примедбе на овакво српско законодавство. Њихов основни 
задатак јесте да одређени друштвени односи у Србији функционишу на тачно одређени начин и 
да српско законодавство садржи у себи гаранције таквог функционисања. У том случају, 
европски ментори ће дати прелазну оцену сваком таквом закону, Разлог томе је да такви закони, 
у случају укључивања Србије у Европску заједницу не ремете прихваћене принципе и усвојене 
стандарде. Све остало је ван њиховог интересовања. Њихов задатак јесте да у законодавном 
смислу учине Србију модерном европском државом, али да ли ће “Србија постати модерна 
држава, са Србима или без њих” (Ненад Прокић), то не занима иностране менторе. Међутим, 
проблем настаје због тога што то не занима ни домаће “извођаче радова”. 

Поједностављено речено, у српском јавном мнењу постоји потпуну нетачна, а општеприхваћена, 
претпоставка да ако постоји друштвени консензус о уласку Србије у Европску Унију, а Србија 
напредује ка Европи, онда произилази да влада која успева у томе – добро ради. Нажалост, ни 
јавно мнење, а ни владајућа политичка номенклатура у Србији не схватају да се европској 
породици може припадати суштински, формално или на оба ова начина. Суштински припадати 
значи развијати друштво које ће имати све особине европских друштава као што су висок 
животни стандард грађана заснован на развијеној привреди, високој запослености 
становништва, динамичном научном и културном развитку, владавини права и развијеним 
социјалним функцијама државе. Формално припадати значи усвојити основна европска начела 
правног и политичког система и обезбедити гаранције да, у случају прикључења Европској 
Унији нови члан не може пореметити функционисање система. Какав ће бити животни стандард, 
каква културна политика, какав однос према сопственој историји и традицији, каква 
популациона, а каква миграциона политика у Србији, није питање којим ће се Европа бавити све 
док начин на који та питања буду решавана у Србији не противуречи или угрожава европско 
функционисање. Уколико грађани Србије са тим имају неких проблема, они сами то треба да 
решавају, сматрају, сасвим исправно, креатори новог европског поретка. Креатори новог српског 
поретка сматрају да се у формалном приближавању Европи исцрпљују све могућности доброг 
вршења власти, а ако је грађанима и поред тога све горе то значи да су још увек ментално у 
неком превазиђеном, неевропском систему вредности па знаке долазеће благодети тумаче као 
пут у суноврат. 

Упоредном анализом било којих законских решења доказују се у потпуности сви изречени 
закључци. Примера ради, у Србији је од пре извесног времена забрањена продаја дуванских 
прерађевина и алкохола малолетницима. За лица која прекрше ову забрану прописане су строге 
казне. Нема статистичких података о томе колико је лица до сада кажњено због овог преступа, 
али сваки грађанин може се лично уверити колико малолетника свакодневно купује ове 
забрањене производе, иако је све више продаваца који почињу младе купце да питају за го-дине 
старости. Постојећа законска регулатива је суштински неприменљива, јер су законодавци 



желели само да донесу један европски закон. Европске земље ту забрану прописале су ради 
заштите здравља своје омладине. Наши законодавци нису заиста озбиљно разматрали како да 
заштите здравље омладине, јер би се, у том случају, сетили да продавцима пића и цигарета дају 
законско право да купцима тих производа траже на увид личну карту. Само уз такво законско 
решење има смисла кажњавати продавца који крши пропис. Без овога, ко може поуздано да зна 
да ли је неко малолетан. Тако држава покушава да спроведе начело да понекад грађане треба 
шти-тити и од њих самих. Што се тиче закона којима се грађани штите једни од других, врло је 
интересантан закон о безбедности саобраћаја, чије се усвајање очекује до краја године. Право на 
управљање моторним возилом више неће бити право, већ се дефинише као привилегија. Разлог 
за ову новину јесте у намери законодавца да стави до знања грађанима да је управљање возилом 
привилегија која се даје, али и одузима, било привремено, било трајно. На сасвим основане 
приговоре да постоје многа уставна и законска права грађана која се, под одређеним условима, 
могу ограничити или ускратити, креатори овог решења објашњавају да ускраћивање или 
ограничавање права “не делује демократски”, па може бити приговорено да је закон мало више 
тоталитаран, из чега произилази да ако грађанско право преименујете у привилегију, онда 
можете слободно да демонстрирате свој тоталитаризам не вређајући људска и грађанска права. 
Како је наведеним законом као једна од санкција за одређене прекршаје прописано привремено 
одузимање возила, није ван памети претпоставити да наши законодавци могу, у наредном 
периоду, и право својине преименовати у привилегију и дати некоме овлашћење да ограничава 
или одузима “привилегију” својине. Из нацрта овог закона, чије су све санкције ригорозно 
пооштрене, суштински се не види да ће се ситуација на путевима у Србији “ригорозно” 
побољшати. Види се само да ћемо добити још један “европски” закон, па уколико грађани 
Србије и даље буду страдали у саобраћају као и до сада, томе су сами криви јер нису разумели 
“дух европског законодавства”, а што се Европе тиче они то сматрају нашим унутрашњим 
проблемом, који смо ми једини позвани да решавамо. 

У трећу групу закона спадају они којима држава штити себе од грађана, где су посебно 
занимљива законска решења у пореској области. И овде су закони прописали врло оштре 
санкције. За само један дан закашњења у уплати пореза на додату вредност предузетници бивају 
оштро кажњавани новчаним казнама чији је минимални износ 100.000, а иду и до милион 
динара. При томе не помаже ни чињеница да порез није уплаћен због недостатка новца, ни да је 
уплаћен по првом оствареном приливу на рачун, ни да порески дуг може да буде само неколико 
хиљада динара. У овој области буквално и доследно се примењује француска изрека: “У животу 
постоје само две ствари које се морају десити – мора се умрети и мора се платити порез”. Да ли 
ће након овакве наплате пореза неки привредни субјект “преживети или умрети” за сада није 
тема за размишљање наших законодаваца. 

Управо због свега реченог законодавна делатност данас у Србији много мање подсећа на напоре 
изузетног Валтазара Богишића да Црној Гори подари право европско законодавство, а много 
више на популарну позоришну представу, јер овако како смо кренули заиста нас чека дуго 
путовање у Европу. 


