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Г Л А С Н И К
А Д В О К АТ С К Е   К О М О Р Е   В О Ј В ОД И Н Е
ЧАСОПИС   З А  П РА ВНУ  Т ЕО РИ ЈУ  И  П РАКСУ
Година XCII  Нови Сад, децембар 2020. 
Књига 80  Број 4.

УВОДНИК 
Право као инструмент или право као експресија?

У дугој традицији Гласника Адвокатске коморе Војводине, уводник 
који предстоји Гласнику првобитно је носио назив „Прва реч”. Изу-
зетно ми је задовољство и част што као уредник могу допринети овом 
броју Гласника првом речи коју ћу овај пут искористити како бих се и 
сам дотакао филозофије права, што је и тема последњег броја Гласника у 
2020. години. 

Несумњиво је да неко може бити сасвим добар, чак и одличан адво-
кат или правни стручњак у каквој другој пракси, а да се притом не бави 
филозофијом права. Но тешко је замислити да неко може бити добар 
адвокат а да се никада није запитао шта је то право и шта је то правда. 
Провести правничку каријеру без постављања таквих питања – и мно-
гих других међу којима је веома значајно и оно шта је то добро право 
и какав је то правичан закон – значило би свести право на ниво пуког 
инструмента усмереног на регулисање међуљудских односа кроз норму. 
И даље, то би значило свести себе самог на простог корисника таквог 
инструмента ради задовољавања појединачних интереса који се мењају 
од случаја до случаја и од предмета до предмета. 

Чак и највећи поборници чисте теорије права не споре да оно треба 
у себи да садржи одређене вредности. Тако Келзен, када поставља циљ 
своје чисте теорије права, наводи да она пред себе поставља задатак да се 
право разликује како према природи, тако и према другим духовним фено-
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менима, па је пре свега важно да се право ослободи од оне везе у коју је 
одавно било доведено са моралом. Ипак, Келзен додаје да „наравно, тиме 
нипошто није одбачен захтев да право треба да буде морално тј. добро”. 
Тај се захтев према Келзену разуме сам по себи. Шта тај захтев заправо 
значи? То је за Келзена „друго питање”. То, друго питање је управо тема 
овог броја Гласника. 

Више од инструмента регулисања друштвених односа, право је 
изражај одређених вредности. Да би право било добро, потребно је да 
удовољи захтеву које пред њега постављају те вредности. Неке од њих 
су по својој природи чисто правне вредности, попут правне сигурности, 
неке су моралне вредности. На крају, неке су вредности метафизичке и 
трансцендентне, међу којима је она, нама правницима толико драга вред-
ност коју називамо правда. 

Дакле, право није само инструмент, оно је више од тога. Право је 
експресија одређених вредности, а разумевање тога шта је добро право 
претпоставља да се претходно установи шта је уопште добро. 

Као што је за Кафку човек биће које се налази на граници и лута 
између смисла и бесмисла са сталном опасношћу да упадне у подручје 
безвредности, тако је и савремени правник осуђен на то да лута између 
правичног и неправичног са сталном опасношћу да упадне у подручје 
безвредности или безакоња.

У овом лутању правник неће погрешити ако приликом коришћења 
права као инструмента има на уму и научи да користи и право као 
експресију вредности којима правични поредак тежи или треба да тежи. 
Разумевање права као експресије одређених вредности којима треба 
тежити је, између осталог, и дужност правника и то не само дужност 
према правди, већ и његова дужност према самом себи као рационалном 
бићу, али и према другима учесницима у друштвеном (и правном) животу. 

У Новом Саду, 17. 12. 2020. године   Др Александар Тодоровић
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Pojam vanrednog stanja stvara čitavu seriju različitih dilema i izazi-
va ne samo pravno, nego i političko samorazumevanje. U političkoj filozofiji 
dotično stanje se tradicionalno tretira povodom stupanja diktature u politi- 
čki život i odgovarajućih pitanja (trajanje vanrednog stanja, istaknuti subjek-
ti koji određuju tokove stanja, deklaracija i interpretacija).1 Već i ranije su 
postojale situacije kada se vanredno stanje protezalo u vremenu fiksirajući se 
u nepunktualnoj temporalnoj formi.2 Ali kumulacija vanrednih stanja u posled-
njim decenijama proizvodi žustre rasprave: da li je demokratija došla u krajnju 
opasnost usled ponavljanja vanrednog stanja?3 Da li je vanredno stanje „nova 
normalnost” što bi podrazumevalo da se menja standardni odnos između pra-
vila i izuzetka?4 U tom smislu bi se moglo govoriti o „redovnom izuzetku”, 
ili o „izuzetku koji ne odgovara svom sopstvenom pojmu”.5 Neki autori gene-
ralizuju naznaku tvrdnje da se nalazimo u „društvu gde gospodari vanredno 
stanje”.6 Ako je vanredno stanje „nova normalnost”, da li je to ireverzibilno? 
Da li je time definitivno dekonstruisana davno projicirana normativnost da se 
sloboda može ograničavati, ali samo posredne afirmacije slobode?7

Pojam se zapravo nalazi na granicama prava. Njegova definicija je mno-
go puta tematizovana i u pravnoj perspektivi,8 ali postoje stanovite teškoće 
njegovog konciznog određivanja. Heterogeni primeri jednostavno ne dozvo-
ljavaju prebrzu generalizaciju. Neki pravnici protestuju protiv generalizacije 
vanrednog stanja: tako bi se standardna formula o suspenziji prava u situaci-
ji robusne pretnje izjalovila.9 Da li u vanrednom stanju postoji višak politike 

1 Manin, B. (2009). Le paradigme de l’exception: L’Etat face au nouveau terrorisme. 
Preuzeto 10/26/2020 sa http://www.laviedesidees.fr/Le-paradigme-de-l-exception.html

2 Williams, R. (2010). A State of Permanent Exception: The Birth of Modern Policing in 
Colonial Capitalism, Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 5 (3), 322–344.

3 Schottdorf, T. (2018). Law, democracy and the state of exception: A theory-centred analy-
sis of the democratic legal state in times of exception. Zeitschrift für Politikwissenschaft, 28, 
423–437.

4 Förster, A., Lemke, M. (2016). Ausnahmezustände: Varianten und ihre Recht-fertigungen 
am Beispiel der USA. In: Legitimitätspraxis: Politikwissenschaftliche und soziologische Perspek-
tiven (hrsg. Matthias Lemke et al.). Wiesbaden: VS Verlag, 13–37.

5 Troper, M. (2007). L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel. In: L’exception dans tous 
ses états, S. Théodorou (dir.). Paris: Editions Parenthèses, 163–175.

6 PROKLA-Redaktion (2016). Der globale Kapitalismus im Ausnahmezustand. PROKLA, 
4, 507–542.

7 Atanassov, E., Katznelson, I. State of Exception in the Anglo-American Liberal Tradition. 
Zeitschrift für Politikwissenschaft, https://doi.org/10.1007/s41358-018-0153-0Z

8 Npr. Flor, G. (1954). Fragen des Ausnahme- und Staatsnotrechts. Juristische Rundschau, 
4, https://doi.org/10.1515/juru.1954.1954.4.125

9 Saint-Bonnet, F. (2007). L’état d’exception et la qualification juridique. Cahiers de la 
recherche sur les droits fondamentaux 6, 29–38. Valim, R. (2018). State of exception: the legal form 
of neoliberalism. Zeitschrift für Politikwissenschaft, https://doi.org/10.1007/s41358-018-0143-2
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u odnosu koji potire „vladavinu prava” ili barem dovodi u opasnost koncept 
„pravne države? Da li vanredno stanje pokazuje nesvodivu „ireduktibilnu real-
nost politike”10 koja natpisuje i pravo? Ili je to ipak tek izraz potencijalnosti 
nasilja koje je imanentno pohranjeno u samom pravu?11

Vanredno stanje je u poslednjim decenijama proglašavano nekoliko puta 
u Srbiji: na primer tokom NATO bombardovanja, zatim nakon ubistva Zora-
na Đinđića, zbog rasta vodostaja i poplava, te zbog proglašenja pandemije. U 
većini ovih slučaja postavljala su se pitanja povodom legalnosti i legitimnosti 
vanrednog stanja. Ko ima pravo da uvede vanredno stanje i ko može da ga 
ukine? Čemo služi vanredno stanje, šta je njegova funkcija? Da li je moguća 
zloupotreba vanrednog stanja?

Na ova pitanja pokušavamo odgovarati selekcijom određenih aspekata 
istorijske dinamike vanrednog stanja, kao i promišljanjem relevantnih kon-
ceptualnih dilema i napetosti dotičnog pojma. Istovremeno, organski deo naše 
argumentacija je kritika pristupa savremenog teoretičara čija refleksivnost 
ima relevantne pravne konture, naime orijentacije Đorđa Agambena (Giorgio 
Agamben). Prvo ćemo kratko opisati njegove refleksije, posle toga ćemo reali-
zovati kritiku, da bismo na kraju izveli konkluziju.

*
*    *

U pogledu pravno-filozofske konceptualizacije vanrednog stanja emble-
matično Vanredno stanje Đorđa Agambena (uprkos različitim kritikama12) još 
uvek predstavlja neizostavnu repernu tačku.13 Da se kratko podsetimo: Agam-
ben tvrdi da je reč o paradoksalnom i „graničnom” pojmu. Vanredno stanje 
priziva mere koje se ne mogu razumeti u legalnim okvirima; reč je o „niči-
joj zemlji” između prava i politike, o međuprostoru i „zoni indiferencije”, o 
prostoru indeterminisanosti i nemogućnosti odlučivanja, o kvazipravnom ili 
čak ilegalnom suspendovanju prava. Uloga „anomičnog” vanrednog stanja je 
različita u pojedinim sistemima: ponekad je procedura proglašenja vanred-
nog stanja jasno regulisana, ponekad su ta pravila manje-više prikrivena, a 
ponekad je mogućnost vanrednog stanja potpuno prećutana, kao da se dotična 
transcendentalna mogućnost potpuno nalazi van okvira postojećih normi. 

10 Hummel J. (2005). Carl Schmitt: L’irréductible réalité du politique. Paris: Éditions 
Michalon.

11 Menke, Ch. (2014). Kritik der Rechte. Frankfurt/M: Suhrkamp, 74.
12 Neilson, B. (2014). Zones: Beyond the Logic of Exception. Concentric: Literary and 

Cultural Studies, 40(2), 11–28.
13 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press.
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Prema jednoj izreci, „nužnost” u vanrednom stanju ne iziskuje pravo 
(necessitas legem non habet). No, prema drugoj orijentaciji upravo je nužnost 
nepresušni izvor prava (nécessité fait loi), ili je nužnost barem čvrsto povezana 
sa nepisanim pravom. Primećujemo npr. da se u pogledu institucionalne infra-
strukture parlament odriče određenih svojih prava, a ponekad se parlamentu 
nasilno oduzimaju prava. Stoga se Agamben služi složenim formulacijama da 
bi opisao ovakvo stanje: ono je istovremeno i iznutra i izvan, te predstavlja para-
doksalnu „topološku figuru” (Agamben koristi i izraz „ekstaza-pripadanje”). 

Nadalje, vanredno stanje je paradoksalno i u tom smislu što se in poten-
tia perpetuira, odnosno izuzetak pretvara u pravilo. Zbog toga (kontroverzni) 
Karl Šmit sugeriše da vanredno stanje ne predstavlja anarhiju (u pežorativnom 
smislu reči) – u njemu i te kako postoji poredak, mada nije nužno da je to 
„pravni” poredak.14 S obzirom na to da su za vreme vanrednog stanja uobičaje-
ne etablirane institucije suspendovane, pojedini društveni akteri donose odluke 
na neposredan način, pukim „komandovanjem”. Sledstveno tome, volja se 
osamostaljuje u odnosu na zakon i, uopšte, voluntas nadmašuje javni ratio. 

Znamo da prema Šmitu suveren odlučuje o vanrednom stanju. Treba 
dodati da u situaciji vanrednog stanja i subjekti dominacije i oni nad koji-
ma se dominira (naime, oni postaju neklasifikovani, neimenovani, itd.) bivaju 
involvirani. Ovde pripadaju prema Agambenu različiti istorijski subjekti koji 
su izgubili pravni status: homo sacer u antičkom Rimu, Jevreji u nacističkoj 
Nemačkoj, Japanci u SAD tokom Drugog svetskog rata, ili oni koji su izgubili 
bazična prava uvođenjem Patriot Act-a u SAD 2001. godine. 

Agamben nudi arheologiju i genealogiju pojma vanrednog stanja. Pola-
zi od antičkog Rima, zatim pominje vanredno stanje u kontekstu engleskog 
Commonwealth-a i detaljno opisuje različita evropska shvatanja (état de siège, 
Ausnahmezustand, martial law, emergency powers). Nadalje, ukazuje na činje-
nicu da je vanredno stanje bilo rasprostranjeno u mnogim zemljama već tokom 
Prvog svetskog rata, te da je Hitler mogao da instrumentalizuje vanredno 
stanje samo zato što je ono već postojalo između 1919. i 1933. godine u vaj-
marskim okvirima. 

Agamben tvrdi da je vanredno stanje danas uobičajena tehnika vladanja, 
to jest, signum epohe koja sadrži mogućnost da to stanje bude konstantno. Na 
kraju i to da pomenemo: Agamben nudi i jednu problematičnu alternativu, nai-
me, „autentično vanredno stanje” u kojem se relativizuje ili čak i deaktivira 
vladajuće pravo – oslanjajući se na Franca Kafku i Valtera Benjamina, on želi 
projekciju s autentičnom simbiozom života i prava. Ali, istu alternativu ovde 
ne možemo tretirati.

14 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press, 
33.
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Prenebregavamo mnogobrojne teškoće Agambenove pravno-političke 
filozofije (mada se one odražavaju i na njegovu teoriju vanrednog stanja15), i 
usredsređujemo se samo na specifične teškoće. 

Prvo, Agamben nekritički koristi teoriju „totalitarizma”. Njegov postu-
pak je problematičan zbog mnogih razloga: izjednačava nacizam/fašizam sa 
boljševizmom/staljinizmom, i to u skladu sa hladnoratovskim obrascem. Osim 
toga, njegov konceptualni okvir onemogućava da se nacistički sistem razume-
va na adekvatan način. Agamben „totalizuje” nacističku Nemačku, shvata je 
kao monolitno metafizičko polje, iako je dotična konstelacija bila mnogo slo-
ženija. Primera radi, program eutanazije je predstavljao zločin i to u okviru 
etabliranog pravnog sistema Trećeg rajha. Pored toga, koncentracioni logori su 
postojali paralelno sa pravnim sistemom – drugim rečima, Rechtstaat nikada 
nije nestao u potpunosti. 

Dilema „legalna stabilnost versus politička svrsishodnost”16 bila je 
izuzetno važna, te uopšte nije postojala nemogućnost razlikovanja izme-
đu pravnih i nepravnih momenata, odnosno norme i izuzetka, kako to inače 
Agamben sugeriše. Relevantno je da se ponekad nacistička država doduše tru-
dila da legalni sistem stavi u „zagrade”, ali je istovremeno živela i u simbiozi 
sa legalnom infrastrukturom. Još uvek je poučna teorija o dualnoj nacističkoj 
državi socijaldemokratskog pravnika Ernsta Frenkela koja naglašava da je čak 
i Gestapo bio u harmoniji sa zakonima (član SS-a Verner Best (Werner Best) 
je tipično izjavio da konflikt sa legalnošću „ne dolazi u obzir”). Frenkel (Fra-
enkel) piše: „dualna država postoji uvek kada postoji organizacijsko jedinstvo 
vođstva, bez obzira na to da li ima unutrašnje diferencijacije naspram supstan-
tivnog prava.”17 Slična pitanja se pojavljuju i u pogledu fašističke Italije.18 Ono 
što je Ojgon Kogon (Eugene Kogon) nazvao SS državom i ono što je Frenkel 
nazvao dualnom državom, ne suspenduje pravo u celini. Naprotiv, „normalno- 
-normativna” država i država uredbi (prerogative state) uglavnom funkcioni-
šu paralelno. Simptomatično je što Frenkel upozorava čitaoce da budu veoma 
oprezni sa izrazom „totalitarizam”.19

15 V.: npr. Losoncz, M. (2016). Macht und indifferente (Im)Potenz in Agambens Philosophie. 
In: Radinković, Ž. et alii (ur.) Politiken des Lebens: Technik, Moral und Recht als institutionelle 
Gestalten der menschlichen Lebensform. Belgrade: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 55–79. 
Lemke, Th. (2011). Biopolitics: An Advanced Introduction. New York – London: New York Univer-
sity Press, 53–65. Toscano, A. (2011). Divine management: Critical remarks on Giorgio Agamben’s 
the kingdom and the glory. Angelaki, 16 (3), 125–136.

16 Takayoshi, I. (2011). Can philosophy explain Nazi violence? Giorgio Agamben and the 
problem of the ’historico-philosophical’ method. Journal of Genocide Research, 13 (1–2), 56. 

17 Fraenkel, E. (2017). The Dual State. Oxford: Oxford University Press, 154.
18 Sørenson, G. (2001). The Dual State and Fascism. Totalitarian Movements and Political 

Religions, 2 (3), 28–29.
19 U ovom pasusu iskoristili smo uvide iz teksta Marka Lošonca koji je još uvek u rukopi-

su: Secrecy, Power and the Figure of the Double.
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To će reći: u pogledu nacističkog vanrednog stanja Agamben pogrešno 
interpretira jednu razgranatu istorijsku konjunkturu. Vanredno stanje kao takvo 
nije supendovalo pravo u celini, tačnije je da je duboka država (deep state) 
ponekad bila u konfliktu sa površnom državom (shallow state), a ponekad je 
dobila legitimaciju upravo na osnovu uobičajenih i uhodanih mehanizama. 
Štaviše, moglo bi se reći da je vanredno stanje efikasnije ukoliko je podržano 
od strane normi i zakona. Vanredno stanje jeste paradoksalna figura, ali ne u 
smislu kako ga Agamben prezentuje.

Agamben s jedne strane tvrdi da u vanrednom stanju postoji „prag inde-
terminisanosti između demokratije i apsolutizma”20. S druge strane tvrdi da je 
želeo da baci svetlo „na fikciju koja vlada nad arcanum imperii [tajna moći, 
imperije, vladavine] par excellence u naše doba”21. Međutim, vanredno stanje 
načelno nema a priori nikakve veze sa demokratijom. U nekim situacijama 
vanredno stanje pojavljuje se odista na osnovu pozivanja na „narodnu volju” – 
ipak, čitav mehanizam upravo služi uvođenju mehanizama koji izmiču svakoj 
demokratskoj kontroli, odnosno služi dedemokratizaciji. Nesumnjivo, posto-
je situacije u kojima vanredno stanje može biti korisno privremeno sredstvo, 
kada na primer praznine u zakonima ne pružaju rešenje u pogledu nastalih 
izazova. Agamben je tek donekle u pravu kada sugeriše da je i demokratsko- 
-revolucionarna tradicija dala svoj doprinos u odnosu na vanredno stanje.22 
(Benjaminovo klasično pitanje glasi: kako je moguće autentično vanredno 
stanje u kojem život nije podređen niti pravnim mehanizmima, niti vanin-
stitucionalno-ekstralegalnim procesima.) Ali, vanredno stanje je moguće i u 
sistemima bez vladavine naroda, na primer u nedemokratskim liberalnim poli-
tičkim okvirima (setimo se toga da su mnogi klasični liberalni mislioci bili 
protiv demokratije). 

No još više je pogrešno pominjanje apsolutizma i arcanum imperii-a 
kod Agambena. Apsolutizam je specifična istorijska forma koja nema struk-
turalne sličnosti sa sadašnjom situacijom. Apsolutistička moć je bila na delu 
u društvu u kojem javni um kao „komunikativna racionalnost” još nije posto-
jao. Arcanum imperii je specifična vrsta tajne koja je karakterističan aspekt 
apsolutističke tajne.23 Dok se danas državna tajna i tajne službe regulišu zako-
nima, te se očekuje barem neka vrsta demokratske kontrole, u apsolutističkoj 

20 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press, 3.
21 Ibid., 86.
22 Neka se vidi artikulacija vanrednog stanja u Minhenu 1919. od strane revolucionara, 

Blanck, Th. (2018). A revolutionary state of exception. Zeitschrift für Politikwissenschaft, 28, 
453–467.

23 Horn, E. (2007). Der geheime Krieg: Verrat, Spionage und moderne Fiktion. Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch, 105–115.



544

Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 4/2020.

paradigmi tajna počiva na čistoj i nekontrolisanoj samovolji vladara i njego-
vog državnog aparata. Anahronizam je sugerisati da i danas postoji arcanum 
imperii – u današnje doba je reč o drugačijoj paradigmi koju Eva Horn, poga-
đajući, naziva paradigmom secretum-a.24Apsolutistička vlast i demokratija 
nisu komenzurabilne, te nije moguć ni „prag indeterminisanosti” između njih.

Ali Agamben postaje još konfuzniji kada pokušava da ponudi obuhvatnu 
teoriju o genezi vanrednog stanja: „važno je da ne zaboravimo da je moder-
no vanredno stanje proizvod demokratsko-revolucionarne, a ne apsolutističke 
tradicije”25. Agamben i na drugom mestu pominje da su „građanski rat, otpor 
i pobuna”26 među ključnim izvorima modernog koncepta vanrednog stanja, te 
da je on čvrsto povezan sa idejom prava na otpor (ius resistendi). Međutim, i 
sam Agamben pominje da je na primer 1920. godine vanredno stanje progla-
šeno upravo u cilju represije nad štrajkovima a ne u njihovo ime.27 Agamben 
bi mogao da odgovori da to ne znači da izvor nije u „demokratsko-revolu-
cionarnoj tradiciji”, ali on zapravo ne može da obuhvati genezu modernog 
vanrednog stanja. 

U stvari, moderni pojam vanrednog stanja potiče iz liberalizma.28 Kao 
što Mark Nukleus (Neokleus) pokazuje, ideja vanrednog stanja pojavljuje se 
već kod Džona Loka, i to u obliku pozivanja na naredbe (prerogative): „ova 
moć podrazumeva diskretno delanje, radi javnog dobra, bez pravnih propisa, 
ili čak i protiv njih”, dakle ponekad i „protiv neposrednog slova zakona”29. 
Ova izvorna forma vanrednog stanja nipošto nije „demokratska”, naprotiv, 
ona podrazumeva arbitrarnu moć koju ljudi u potpunosti prepuštaju onima 
koji vladaju. Lokova teorija nije ograničena na međunarodne odnose, štaviše, 
on sugeriše da se unutrašnji i spoljašnji poslovi ne mogu razdvojiti. Ukazu-
jući na način na koji se Lok poziva na „nužnost”, Nukleus povezuje koncept 
vanrednog stanja sa idejom državnog rezona koji takođe prevazilazi pravna 
ograničenja – on tvrdi da je Lokov prerogative state liberalna varijacija držav-
nog rezona (te je Lok bliži Makijaveliju i Hobsu no što nam se čini na prvi 
pogled). Lok zapravo ne nudi ništa ozbiljnije u pogledu kočnica: on samo 
sugeriše da narodi nemaju „nikakav lek..., osim da apeluju nebesima”30. 

24 Horn, E. (2007). Der geheime Krieg: Verrat, Spionage und moderne Fiktion. Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch, 102, 108.

25 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press, 5.
26 Ibid., 5.
27 Ibid., 19.
28 To ne pogađa ni Camus, G. (1966). L'état de nécessité en démocratie. Revue internatio-

nale de droit compare, 18 (4), 957–959.
29 Neocleous, M. (2008). Critique of Security. Edinburgh: Edinburgh University Press, 15.
30 Ibid., 20.
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Nukleus tvrdi da se slična argumentacija može pronaći kod mnogih dru-
gih mislilaca, no za nas je bitno da se slične pojmovne strategije pojavljuju 
i kod savremenih autora. Majkl Volcer (Majkl Volzer) npr. tvrdi da supreme 
emergency dozvoljava i ubistvo nevinih ljudi, kao i suspendovanje osnovnih 
sloboda, a Džeremi Voldron (Jeremy Waldron) smatra da hapšenje, zatvaranje 
bez istražnog postupka može biti opravdano. Pozivajući se i na njih, Nukleus 
zaključuje da u liberalizmu bezbednost (security) stiče primat u odnosu na slo-
bodu (liberty), a vanredno stanje je „centralna kategorija liberalnog građenja 
poretka”31. On pokazuje da vanredno stanje nema toliko veze sa „demokratsko- 
-revolucionarnom tradicijom”, nego sa istorijom ratova, odnosno sa represi-
jom nad kolonijalnim narodima i radničkim pokretom.32 Za Nukleusa je važno 
da vanredno stanje ima jasnu funkcionalnost u okviru kapitalizma. Ne samo 
što je vladavina vanrednim stanjem služila razbijanju štrajkova tokom čitavog 
XX veka, nego je prizivanje emergency služilo i pokretanju progona protiv 
komunista kao vrhovne opasnosti za poredak. Nukleus smatra da će kapita-
listički poredak uvek pristati na iracionalne intervencije vlasti ukoliko one 
služe održavanju racionalnosti kapitalističkih mehanizama33. Prema njegovom 
narativu, „Hitler nije bio revolucionaran, već je samo adaptirao ideje koje su 
bile centralne za formiranje buržoaske države”34, te je vanredno stanje služilo 
„preventivnoj kontrarevoluciji”, naime, borbi protiv komunističkog i socijal-
demokratskog pokreta (prvi zarobljenici u koncentracionim logorima bili su 
odista članovi radničkog pokreta). 

Utoliko i Karl Šmit (Carl Schmitt) greši kada iz svoje nacističke per-
spektive tvrdi da liberalizam zanemaruje vanredno stanje i daje prednost slaboj 
državi – naprotiv, nacizam je samo usavršio ono što je liberalizam pripremao. 
Na sličan način se interpretira i vanredno stanje prilikom uvođenja Ruzvel-
tove države blagostanja – u razdoblje intenzivnih klasnih konflikata (kada je 
bilo oko 2.000 različitih obustavljanja rada koja su mobilizovala 1,5 miliona 
radnika), Ruzveltu je vanredno stanje služilo u cilju blokiranja komunističke 
revolucije. Drugim rečima, kršenje pravila poretka služilo je stabilizaciji kapi-
talističkog poretka.

Uzimamo li ovakvu perspektivu u obzir, tada nije iznenađujuće što je reci-
mo 1997. godine oko sto zemalja proglasilo vanredno stanje. Naravno, vanredno 
stanje ne mora da se vezuje za ratove i konsolidaciju oronulog kapitalizma. 

31 Neocleous, M. (2008). Critique of Security. Edinburgh: Edinburgh University Press, 8.
32 Vidi gore, Williams, R. (2010). A State of Permanent Exception: The Birth of Modern 

Policing in Colonial Capitalism. Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 5 
(3), 322–344.

33 Neocleous, M. (2008). Op. cit., 37.
34 Ibid., 55.
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Naprotiv, postoji širok spektar „sadržaja” vanrednog stanja, od fudbalskog huli-
ganizma do rata protiv droge, od ekoloških problema do zlostavljanja dece.

Agamben citira Rositera (Elliot Rossiter) koji tvrdi da „u atomskom 
razdoblju... upotreba ustavne hitnosti postaje pravilo, ne izuzetak”.35 Proble-
matično je da Agamben ne objašnjava na koji način je (potencijalno) vanredno 
stanje uzrok nuklearne katastrofe. Zatim, on čak i ne pokušava da objasni 
kakvo vanredno stanje može da nastane zbog nuklearnog rata. Na kraju, on 
ne vidi suštinsku vezu između vanrednog stanja koje je vezano za nuklearnu 
katastrofu i vanrednog stanja koje je uvedeno u SAD 2001. godine – njegova 
analiza potonjeg oblika vanrednog stanja lebdi u vazduhu. Prema tome, kod 
njega nedostaje razumevanje uzročno-posledičnih odnosa, te kontekstualizaci-
ja kasnijeg razvoja koncepta vanrednog stanja.

Analizirajući posledice bombardovanja Hirošime i Nagasakija, već smo 
govorili o ključnim karakteristikama nuklearnog rata, uključujući i problem van-
rednog stanja.36 Oslanjajući se na knjigu Danijela Elsberga (Daniel Ellsberg)37, 
naglašavali smo da su svi američki predsednici, od Trumana do Trampa, ucenji-
vali druge narode nuklearnim ratom, odnosno da nije bilo reči samo o blefiranju 
u svim situacijama, već o realnoj opasnosti. Nadalje, skrenuli smo pažnju i na 
činjenicu da su naučnici i militarne elite očekivali da će nuklearni rat sa kinesko- 
-sovjetskim blokom prouzrokovati oko 600 miliona žrtava („sto Holokausta”), 
ali čak je i ta kalkulacija bila pogrešna jer nije uzela u obzir radioaktivnu kišu, 
nuklearnu zimu i globalno gladovanje – zapravo, nuklearni rat je mogao da 
rezultira prestankom čovečanstva i svih sisara – omnicidom. 

U ovom kontekstu se pojavljuje problem vanrednog stanja u punoj meri: 
Danijel Elsberg – inače autor tzv. Elsbergovog paradoksa – upozorava da posto-
ji veliki rizik da će se nuklearni napad dogoditi. Stav američkih elita je da SAD 
moraju pokrenuti prvi, „preventivni” napad – to se može dogoditi ako se, na 
primer, pogrešno procenjuje namera neprijatelja (to se događalo 1979, 1980. i 
1983, umalo sa tragičnim posledicama). Elsberga još više brine to što odluka 
o napadu zapravo nije privilegija predsednika, već i niži u državnom apara-
tu mogu o tome da odlučuju, barem u nekim okolnostima. Nije slučajno što 
Amerikanci ove planove nazivaju „planovima kontingencije”. „...Treba dodati 
slučajne detonacije, moguće nesreće i druge izvore. A još nismo ni pomenuli 
mašineriju (iz naslova Elsbergove knjige), koja se može aktivirati automatski, 
bez ljudske odluke”38.

35 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press, 9.
36 Losoncz, M. (2020). Nuklearni rat: Smrt svih nas ili blefiranje neukrotive dece?. Preuze-

to 28/10/2020 sa https://pescanik.net/nuklearni-rat-smrt-svih-nas-ili-blefiranje-neukrotive-dece/ 
37 Ellsberg, D. (2017). The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner. 

New York et alii: Bloombury. 
38 Lošonc, M. (2020). Op. cit.
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U predočenoj argumentaciji su prisutne sve bitne karakteristike van-
rednog stanja. Prvo, pozivanje na nužnost (if necessary) napada je ključni 
momenat, ono služi kao legitimacija za nuklearni rat. Drugo, i u ovom slučaju 
činjenica da samo privilegovani suveren, reprezentant suvereniteta odluču-
je o napadu u vanrednom stanju, odnosno o vanrednom stanju uopšte, igra 
izvanrednu ulogu. Doduše, problem je i kompleksniji, jer u praksi eventualno 
različiti subjekti na nižim stepenicama u hijerarhiji vlasti („mikrosuvereni”) 
mogu doneti merodavnu odluku (na primer ako nedostaju direktive, vojnik u 
avionu sa nuklearnim oružjem može datu činjenicu pogrešno da tumači kao 
motivaciju za napad). Treće, neizvesnost kontingencije, alert conditions, 
navodna nužnost hitnosti i brzina imaju odlučujuću ulogu. Elsberg uvodi 
koncept/termin ambiguity da bi opisao ekstremnu neizvesnost koja je tipič-
na za odluke o nuklearnom napadu – nedostaje iskustvo, okolnosti često nisu 
poznate, ne znaju se unapred sve implikacije, itd. Suveren je često poput 
Benjaminovog impotentnog baroknog vladara koji nema uslove niti sposobno-
sti da donese pravu odluku.39 U većini slučajeva nedostaju uslovi racionalnog 
odlučivanja, manevarski prostor je ograničen – upotreba hiperracionalizovane 
tehnologije pretvara se u iracionalnost. Četvrto, nuklearno planiranje je akcija 
„duboke države” o kojoj površna država malo toga zna. Reč je o tajni koja je 
top secret (ili for the president’s eye only), štaviše, ponekad čak ni predsednik 
nije upućen (na primer: eyes only for Paul Nitze). Kao u slučaju vanrednog 
stanja generalno gledano, niti javnost zna za detalje (motivacije i posledice 
odluka, itd.), niti je kongres obavešten. Reč je o najvišim državnim tajnama 
koje su prikrivene  i tabu čak i za specijalne izvršne, zakonodavne ili sudske 
organe. Stoga nije slučajno što je problem neautorizovane akcije od ključnog 
značaja – može se desiti da će se jedna operacija ostvariti bez znanja političkih 
ili militarnih lidera, odnosno uprkos njihovim suprotnim direktivama (in vio-
lation of the strict letter of their orders), te da se egzekucija dogodi, ali uprkos 
elementarnim pravnim i moralnim očekivanjima.

Naravno, tajna ima ambivalentnu ulogu: ukoliko su postojanje i kvali-
tet/kvantitet nuklearnog momenta nepoznati za neprijatelje, onda ih dotična 
imperija ne može ucenjivati. S druge strane, ukoliko su detalji nuklearnog 
naoružavanja potpuno javni, onda to može da znači nedostatak strateške raci-
onalnosti. U zemljama koje su predmet napada, nakon nuklearne agresije 
opstanak će se dovesti u pitanje. U takvoj situaciji se može desiti da treba upo-
trebiti mehanizme vanrednog stanja, naročito ako vlast postane „akefalna”  
– dakle ako na kraju napada ostane bez političkih i militarnih lidera. Inače, sam 
Elsberg predlaže različita načela u pogledu nuklearnih planova: na primer stro-
žu kontrolu odlučivanja i mnogo oprezniji odnos prema izazovima pomenute 
kontingencije. 

39 V.: Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago 
Press, 55.



548

Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 4/2020.

U svakom slučaju, i na ovom primeru se vidi da vanredno stanje ne tre-
ba predstavljati kao fenomen koji se iscrpljuje u tome što „suspenduje pravo” 
u celosti. Niti je vanredno stanje totalno „anomično stanje”. U stvari, veze 
između vanrednog stanja i pravnog poretka su kompleksne: ponekad vanredno 
stanje („duboka država”) parazitira na pravnim mehanizmima („površnoj drža-
vi”), ponekad upravo pravni mehanizmi „legalizuju ilegalnost”, a nije sporno, 
ponekad su ovi procesi dijametralno suprotstavljeni. Pažljivije razmatranje 
nuklearnog naoružavanja pokazuje da nije reč o apstraktnom problemu jedne 
nove epohe posle Hirošime i Nagasakija, već je pitanje vanrednog stanja veo-
ma konkretno u pravnoj perspektivi.

No pravno-politička argumentacija u vezi sa nuklearnim ratom vreme-
nom je bila proširena. Citiramo Pitera Dejla Skota: „ali je planiranje eventualno 
zahtevalo suspendovanje Ustava, ne samo ’nakon nuklearnog rata’, već u sluča-
ju bilo koje ’hitnosti u odnosu na nacionalnu bezbednost’. To je bilo definisano 
naredbom 12656 iz 1988. godine kao ’bilo koji događaj, uključujući prirodnu 
katastrofu, vojni napad, tehnološku hitnost, ili druge forme hitnosti koje degra-
diraju ili ozbiljno prete nacionalnoj bezbednosti SAD’. Očigledno je da je 9/11 
odgovarao toj definiciji.”40 Prema Skotovoj tezi, već od 1950-ih planiran je 
mehanizam koji se zvao Continuity of Government (COG). Skot identifikuje 
izvesne grupe (Federal Emergency Management Agency [FEMA], Continuity 
of Government Interagency Group, itd.) i epohe (između ostalog, Reganovu 
administraciju) kada je ovaj „tajni plan kontingencije” bio unapređen, štavi-
še politizovan. Primera radi, u saradnji FEMA-e i potpukovnika Olivera Norta 
(koji je bio i član Nacionalnog saveta za bezbednost) iskristalisali su se planovi 
koji bi podrazumevali suspendovanje Ustava usred eventualnog rata, opasnog 
delanja ekoloških aktivista ili aktivista koji pomažu izbeglicama. Planovi su 
posvetili posebnu pažnju kako nadziranju i zatvaranju disidenata, tako i onima 
koji učestvuju u pobuni (counterinsurgency plan), između ostalog unutar plana 
„Spojnica” ili operacije „Bašta”. Planovi su u toj meri bili tajni da je prilikom 
saslušanja Olivera Norta prilikom Iran-Kontra afere čak i predsedavajući Džek 
Bruks zaključio da ne bi bilo celishodno da se ulazi u detalje u pogledu plani-
ranog suspendovanja Ustava. Skot ukazuje na to da se planiranje prevashodno 
odvijalo u vaninstitucionalnim okvirima, potpuno izvan vidokruga vlade. Radi-
lo se o „privatnim” paralelnim strukturama u kojima su učestvovali, između 
ostalog, i vođa Dž. D. Serl & Ko. grupe (G. D. Searle & Co. group), Donald 
Ramsfeld (Donald Henry Rumsfeld), odnosno kongresmen iz Vajominga, Dik 
Čejni (Dick Cheney) – ljudi koji su imali odlučujuću ulogu i prilikom progla-
šenja vanrednog stanja povodom 11. septembra 2001. godine. Čejni i FEMA 

40 Scott, P. D. (2007). The Road to 9/11: Wealth, Empire and the Future of America. Berke-
ley–London–Los Angeles: University of California Press, 228.
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su bili ponovo ujedinjeni 2001. godine – tako su nastali strogo poverljivi doku-
menti o „kontinuitetu operativnih planova”. Malo toga se zna o okolnostima 
u kojima su novi planovi implementirani, a nije poznat ni tačan sadržaj ovih 
dokumenata. Kao što Benjamin i Agamben sugerišu da u slučaju vanrednog 
stanja postoji napetost između „normalnog” i „izvanrednog”, tako i Skot tvrdi 
da karakteristike vanrednog stanja treba razumeti na specifičan način. Doduše, 
njegov pristup je drugačiji u odnosu na pomenute teoretičare: on smatra da bi 
„kontinuitet vlade” trebalo nazvati „promenom vlade” s obzirom da bi FEMA 
preuzela ovlašćenja vlade (u slučaju potrebe, čak i novi predsednik bi bio ime-
novan). Sve ovo tiče se „komandovanja i kontrole” neovlašćenih lica, „vlade 
na čekanju” koja bi prevazišla uobičajenu podelu vlasti. Skot tvrdi da je 2001. 
godine bilo implementirano sve što je već 1980-ih bilo planirano: detencija bez 
ovlašćenja, nadziranje bez naloga i nekontrolisana militarizacija SAD.41 On 
naglašava da je „kontinuitet vlade” i danas na delu – on sa svojim saveznicima 
neupešno pokušava da ubedi članove kongresa da okončaju vanredno stanje.

Sumarno rečeno, Agambenov promašuje genealogiju savremenih meha-
nizama vanrednog stanja. Kod njega se događaji nakon 11. septembra pojavljuju 
kao deus ex machina, bez kauzalnog objašnjenja samih izvora predočenih pla-
nova – naročito nije jasan kontinuitet između hipotetičkog vanrednog stanja u 
slučaju nuklearnog rata i vanrednog stanja koje je bilo proglašeno nakon tero-
rističkih napada.

Najzad, Agambenovi koncepti ne bacaju svetlo na krucijalno bitan izvor 
vanrednih stanja u poslednjim decenijama. Naime, beležimo uznapredovalu 
ekonomizaciju kao metaokvir za realizaciju vanrednog stanja, tačnije, može-
mo govoriti o ekonomizaciji značenja vanrednog stanja. Ovde u stvari treba 
da povežemo dva aspekta: krizni horizont sadašnje epohe i ekonomizaciju koja 
zahvata i pravo.

I pođemo li od toga da je percepcija krize42 konstitutivna za poimanje 
vanrednog stanja, možemo reći: nepunktualnim kriznim procesima odgovara 
nepunktualno vanredno stanje. Naime, krizni horizont sadašnjosti podrazu-
meva da se, za razliku od pređašnjih epoha, današnje krize ne „finalizuju”, ne 
dobijaju „razrešenje”, nego se rasprostiru u vremenu. Tipičan primer je kriza 
koja je izbila 2007. godine, te koja još uvek proizvodi regresivne tendencije.  
Nasilna štednja koja je sprovedena na nivou Evropske unije u poslednjoj deceniji 
predstavlja reprezentativan primer; ona je realizovana upravo u znaku nastalog 

41 Scott, P. D. (2010). „Continuity of Government” Planning: War, Terror and the Supplant-
ing of the U. S. Constitution. Preuzeto 29. 10. 2020. sa: https://apjjf.org/-Peter-Dale-Scott/3362/
article.html 

42 Goupy, M. (2017). L’état d’exception, une catégorie d’analyse utile?: Une réflexion 
sur le succès de la notion d’état d’exception à l’ombre de la pensée de Michel Foucault. Revue 
interdisciplinaire d’études juridiques, 79 (2), 97–111.
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vanrednog stanja izazivajući mnoštvo različitih, tako i oprečnih tumačenja koja 
su problematizovala upravo fenomen vanrednog stanja.43 Mnogobrojne disku-
sije u vezi sa kompetentnošću nedemokratski izvedene štednje kao ekonomske 
paradigme okretale su se oko pojma vanrednog stanja, koje je poslužilo kao 
legitimacijska matrica za upriličavanje evropske ekonomske politike. Prema 
tome, vanredno stanje je nužno dospelo i u orbitu evropskih debata i, kao što 
vidimo, upravo je percepcija duboke krize indukovala rasplamsavanje diskusija 
o vanrednom stanju.44 Osim toga, kriznoj određenosti epohe pripada konden-
zacija različitih modaliteta krize (ekološka, finansijska, itd.) koji istovremeno 
ispoljavaju dejstvo. Figura različitih i kondenzovanih kriza više ne može biti 
klasično tretiranje krize koje temporalno zaokružuje krizne procese a koji se 
ne završavaju. Postulat krize koja je vremenski i prostorno omeđena ne pogađa 
nastalu konstelaciju: krize se sada pomaljaju po logici kumulativne kauzalnosti, 
odnosno po logici samoosnaženja kriznih procesa uz neizvesne ishode.

Promena značenja krize se odvija u kontekstu promene odnosa između 
ekonomske sfere i prava.45 O fenomenima „ekonomizacije prava”, o trans-
formisanom „fiksu” i „neksusu ekonomije i prava”46 postoje mnogobrojne 
rasprave: ukratko rečeno, pravni rezon se prilagođava „neoliberalnoj” raci-
onalizaciji, ili mimetički prati/odražava autoritativnu i hegemonsku logiku 
ekononomskih „podsticaja”.47 Primetimo da ovakve tendencije preinačuju i 
pojam vanrednog stanja. Naime, samo tako možemo razumeti takve nazna-
ke povodom prava kao sledeću formulaciju: „vanredno stanje je pravna forma 
neoliberalizma”,48 nadalje, u neoliberalizmu „izuzetak postaje pravilo”49, ili 
naznaku da krizama determinisana ekonomija postaje vodeće merilo za važe-
nje vanrednog stanja.50

43 Scharpf, F. W. (2017). De-constitutionalisation and majority rule: A democratic vision 
for Europe, European Law Journal, 23, 315–334.

44 Lošonc, A. (2018). Evropska unija i tehnokratsko starateljstvo. Theoria, 61 (2), 37.
45 Backhaus, J. G. (2017). Jurists’ economics versus economic analysis of law: A critique of 

professor Posner’s „economic” approach to law by reference to a case concerning damages for loss 
of earning capacity. European Journal of Law and Economics, DOI 10.1007/s10657–017–9559–2. 
Kuhner, T. (2011). Citizens United as neoliberal Jurisprudence: The Resurgence of economic 
Theory. Virginia Journal of Social Policy and the Law, 18:3, 398–401.

46 Lošonc, A., Bunčić S., Ivanišević, A. (2019). Ordoliberal Articulation of Law-Economy 
Complex. Pravni zapisi, 2, 358–381.

47 Mattei, U., Nader, L. (2008). Plunder: When the Rule of Law is Illegal. London: Black-
well, 95.

48 Valim, R. (2018). State of exception: The legal form of neoliberalism. Zeitschrift für 
Politikwissenschaft. https://doi.org/10.1007/s41358-018-0143-2.

49 Biebricher, Th. (2014). Sovereignty, Norms, and Exception in Neoliberalism. Qui Parle, 
23, 1, 77–107.

50 Best, J. (2007). Why the Economy is Often the Exception to Politics as Usual. Theory, 
Culture & Society, 24 (4), 87–109.
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Pravo koje se standardno opisuje kao „relativno autonomno” (Bukel) u 
odnosu na ekonomski domen dospeva u opasnost da iterativno bude supsumi-
rano u odnosu na trijumfirajuće neoliberalizovane ekonomske matrice. Samo, 
to ne znači da se time sužava opseg „vladavine prava” jer istovremeno ne 
prestaje pozivanje na „pravo” od strane društvenih aktera. Ali, neoliberalni 
pohodi, prisvajanja, nametanje različitih renti (i uopšte sve što pripada neo-
liberalnom arsenalu) stvaraju paradoksalnu situaciju koju određeni pravnici 
opisuju kao „vladavinu prava, ali bez legalnosti”51. Vanredno stanje koje se 
perpetuira približava se ovoj situaciji.

*
*    *

Kritički smo tretirali analizu italijanskog pravno-političkog filozofa 
Agambena povodom njegovog određenja vanrednog stanja. Izneli smo razloge 
za našu kritiku i pokušali smo pokazati na izabranim primerima (nuklearni rat, 
nacizam, Patriot Act u SAD), kao i na primeru ekonomizacije vanrednog sta-
nja u kriznim procesima, da dihotomno razdvajanje vanrednog i „normalnog” 
stanja i karakterizacija vanrednog stanja pomoću suspenzije prava ne pogađa 
suštinu (čak i ako se insistira na momentima „paradoksalnosti”). „Anomija” u 
tom smislu nije figura koja može da artikuliše vanredno stanje koje je srazmer-
no kompleksniji pojam od Agambenovih projekcija. Uputnije je u pogledu 
fenomenologije vanrednog stanja uzimati u obzir amalgam između pravnih i 
nepravnih momenata. Neka empirijska istraživanja to ubedljivo dokazuju.52

Vanredno stanje u stvari izoštrava odnos između prava i „neprava” (Nicht- 
rechtlichen53) i postavlja pitanja u vezi sa normativnim horizontom prava, 
kao i „institucionalizacijom prava” uopšte. Tačnije, nema dihotomije između 
prava i neprava: pravo naime ex ante projicira „pravna stanja” i „pravne lič-
nosti” u domen neprava. Pravo se ne konfrontira sa „haosom”, neartikulisanim 
stanjem; pravo, pretpostavljajući – unapred artikulirajući nepravo, unapred 
implementirajući svoju „formu” u domen neprava razumeva nepravo iz svo-
je sopstvene perspektive. To je „samorefleksija”,54 samodiferencijacija prava, 
odnosno postuliranjem neprava pravo realizuje „samoodnošenje”, to jest: 
„moderno pravo pretvara nepravo u sopstvenu mogućnost”.55 Tako je i van-

51 Mattei, U., Nader, L. (2008). Plunder: When the Rule of Law is Illegal. London: Black-
well, 89.

52 Jakab, A. (2005). German constitutional law and doctrine on state of emergency: Para-
digms and dilemmas of a traditional (continental) discourse. German Law Journal, 7 (5), 453–477.

53 Menke, Ch. (2014). Kritik der Rechte. Frankfurt/M: Suhrkamp, 70.
54 Teubner, G. (1989). Recht als autopoietisches System. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 29.
55 Menke, Ch. (2014). Op. cit., 76.
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redno stanje situacija u kojoj nema udvajanja između prava i neprava koliko 
„samoodnošenja prava” i to u kriznim procesima. I ako je tačno da je vanredno 
stanje „pravna forma” pobedničkog neoliberalizma, onda je vanredno stanje 
perpetuiranje „samoodnošenja” prava.
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The notion of the state of exception creates a whole host of dilemmas 
and causes not only legal but political self-interpretation. In political philoso-
phy, the state of exception is traditionally interpreted as the coming into force 
of a dictatorship of the political life and the relevant questions (the duration, 
prominent subjects who determine the path of the state of exception, the dec-
laration, and interpretation).1 Situations wherein the state of exception had 
extended throughout time while being grounded in a non-punctual temporal 
form have previously existed.2 However, the accumulation of different states 
of exception in the previous decades causes fierce debates: has democracy 
reached the breaking point due to the recurrence of the states of exception?3 
Has the state of exception become the “new normal”, which would necessitate 
a change between the standard relationship between rules and exceptions?4 In 
that sense, an “ordinary exception” could be discussed, or an “exception that 
does not match its own term”.5 Some authors generalize the indication of the 
claim that we are in a “society where the state of exception rules”.6 If the state 
of exception is the “new normal”, is it irreversible? Does that deconstruct the 
long-established proscribed norms that freedom can be limited, but only with 
the aim of indirectly affirming it?7

This notion is located on the borders of law. Its definition has been 
made the theme from the legal perspective many times,8 but there are substan-
tial difficulties in determining it concisely. Heterogeneous examples simply 
don’t allow for a generalization. Some legal practitioners protest against gen-
eralizing the state of exception: this would make the standard formula of the 

1 Manin, B. (2009). Le paradigme de l’exception: L’Etat face au nouveau terrorisme. Re-
trieved on 10/26/2020 from: http://www.laviedesidees.fr/Le-paradigme-de-l-exception.html.

2 Williams, R. (2010). A State of Permanent Exception: The Birth of Modern Policing in 
Colonial Capitalism. Interventions: International Journal of Postcolonial Studies, 5 (3), 322–344.

3 Schottdorf, T. (2018). Law, democracy and the state of exception: A theory-centred analy-
sis of the democratic legal state in times of exception. Zeitschrift für Politikwissenschaft, 28, 
423–437.

4 Förster, A., Lemke M. (2016). Ausnahmezustände: Varianten und ihre Recht-fertigungen 
am Beispiel der USA. In: Legitimitätspraxis: Politikwissenschaftliche und soziologische Perspek-
tiven (hrsg. Matthias Lemke et al.). Wiesbaden: VS Verlag, 13–37.

5 Troper, M. (2007). L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel. In: L’exception dans tous 
ses états, S. Théodorou (dir.). Paris: Editions Parenthèses, 163–175.

6 PROKLA-Redaktion (2016). Der globale Kapitalismus im Ausnahmezustand. PROKLA, 
4, 507–542

7 Atanassov, E., Katznelson, I. State of Exception in the Anglo-American Liberal Tradition. 
Zeitschrift für Politikwissenschaft, https://doi.org/10.1007/s41358-018-0153-0Z

8 For example, Flor, G. (1954). Fragen des Ausnahme- und Staatsnotrechts. Juristische 
Rundschau, 4. Available at: https://doi.org/10.1515/juru.1954.1954.4.125.



557

A. Losoncz, M. Losoncz, The state of exception at the legal boundaries, pp. 555–571

suspension of rights in situations of extreme threat fail.9 Does the state of 
exception cause an excess of politics to the extent that it suppresses the “rule 
of law”, or at least endangers the concept of a “constitutional state”? Does 
the state of exception demonstrate an “irreducible reality of politics”10 which 
overrules law? Or, is it an expression of the potential for violence that is insep-
arably stored in the law itself?11

In Serbia, the state of exception has been declared a few times in the 
previous decades – for example, during the NATO bombing, then after the 
assassination of Zoran Đinđić, due to a rise in water levels and floods, and 
because of the pandemic outbreak. Most of these cases raised questions regard-
ing the legality and legitimacy of the state of exception. Who can institute it 
and who can lift it? What is the purpose, the function of the state of excep-
tion? Can it be misused?

We will attempt to answer these questions by selecting certain aspects 
of the historical dynamic of the state of exception, as well as reflecting on the 
relevant conceptual dilemmas and the tension of the notion itself. Simultane-
ously, the organic part of our argument is a critique of the approach of modern 
theorists, whose reflexivity has the relevant legal contours, namely, the orien-
tation of Giorgio Agamben. First, we will describe his thoughts on the matter 
in short, and then give a critique, to reach a conclusion at the end.

*
*    *

As it regards the legal-philosophical conceptualization of the state of 
exception, the emblematic State of Exception by Giorgio Agamben (despite 
various critiques12) is still an exigent reference point.13 A short reminder: 
Agamben claims that we are dealing with a paradoxical and “indistinct” notion. 
Measures which cannot be understood within legal boundaries are employed 
during a state of exception; we are dealing with a “no man’s land” between 
rights and politics, with a gap and a “zone of indifference”, about the space of 
indeterminateness and the inability to make decisions, about a quasi-legal or 

9 Saint-Bonnet, F. (2007). L’état d’exception et la qualification juridique. Cahiers de la 
recherche sur les droits fondamentaux 6, 29–38. Valim, R. (2018). State of exception: the legal 
form of neoliberalism, Zeitschrift für Politikwissenschaft. Available at: https://doi.org/10.1007/
s41358-018-0143-2.

10 Hummel J. (2005). Carl Schmitt: L’irréductible réalité du politique. Paris: Éditions  
Michalon.

11 Menke, Ch. (2014). Kritik der Rechte. Frankfurt/M: Suhrkamp, 74.
12 Neilson, B. (2014). Zones: Beyond the Logic of Exception. Concentric: Literary and 

Cultural Studies, 40 (2), 11–28.
13 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press.
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even illegal suspension of rights. The role of an “anomic” state of exception 
is different in certain systems: sometimes, the procedure to declare a state of 
exception is clearly regulated, sometimes the rules are more or less concealed, 
and sometimes the possibility of a state of exception is totally ignored, as if 
such a transcendental possibility is fully outside of the existing norms.

According to one maxim, “necessity” in a state of exception does not 
cause law (necessitas legem non habet). Yet, according to another school of 
thought, necessity is an inexhaustible source of law (nécessité fait loi), or at 
least tightly bound to unwritten norms. For example, it can be noticed that, 
regarding the institutional infrastructure, parliament gives away some of its 
authority and sometimes the authority is forcibly taken. Thus, Agamben uses 
complex formulations to describe this state: it is both internal and external, 
so it represents a paradoxical “topological structure” (Agamben also uses the 
phrase ecstasy-belonging).

Further, a state of exception is also paradoxical in the sense that it per-
petuates in potentia, i.e. it turns an exception into a rule. Because of this, (the 
controversial) Carl Schmitt suggests that a state of exception does not rep-
resent anarchy (in the pejorative sense) – within it, order definitely exists, 
although not necessarily a “legal” order.14 Because during a state of exception 
established institutions are suspended, certain social actors make decisions 
directly, by “commanding”. Consequently, will becomes independent in rela-
tion to law, and, in general, voluntas overcomes public ratio.

We know that according to Schmitt, the sovereign decides on the state 
of exception. It should be added that during a state of exception the dominat-
ing subjects and the ones being dominated (namely, they become unclassified, 
unnamed, etc.) become involved. According to Agamben, this classification 
includes various historical subjects who had lost their legal status: the homo 
sacer in Ancient Rome, the Jewish people in Nazi Germany, the Japanese peo-
ple in the U.S.A. during World War II, or those who lost their basic rights by 
the enactment of the Patriot Act in the U.S.A. in 2001.

Agamben provides the archaeology and genealogy of the notion of the 
state of exception. He starts from Ancient Rome, then mentions the state of 
exception in the context of the English Commonwealth, and gives a detailed 
description of the different European understandings of the notion (état de 
siège, Ausnahmezustand, martial law, emergency powers). Further, he points 
to the fact that a state of exception was commonplace in many countries dur-
ing World War I and that Hitler could use it only because it was already in 
place between 1919 and 1933 in the framework of the Weimar Republic. 

14 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press, 
33.
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Agamben claims that a state of exception is currently a common tactic of 
rule, that is, the signum of the epoche that has the potential to make the state a 
constant. Finally, it should be noted: Agamben offers a problematic alternative, 
namely, an “authentic state of exception” which relativizes or even deactivates 
the ruling law – relying on Franz Kafka and Walter Benjamin, he wishes for 
a projection with an authentic symbiosis of life and law. However, we cannot 
reflect on that alternative here.

We are circumventing the manifold difficulties of Agamben’s legal-polit-
ical philosophy (although they reflect on his theory on the state of exception15), 
and focus only on the specific problems. 

First, Agamben uses the theory of “totalitarianism” uncritically. His 
procedure is problematic for many reasons: he equates Nazism/fascism with 
bolshevism/Stalinism, and that in accordance with the Cold War framework. 
Besides that, his conceptual framework disallows an adequate understanding 
of the Nazi system. Agamben “totalizes” Nazi Germany and understands it as 
a monolithic metaphysical field, even though it was much more complex. For 
example, the euthanasia programme was a crime within the established legal 
system of the Third Reich. Besides, concentration camps existed in parallel to 
the legal system – in other words, the Rechtstaat never truly ceased to exist.

The dilemma of “legal stability versus political expediency”16 was 
extremely important, thus there was no impossibility of distinguishing between 
legal and extra-legal moments, i.e. norms and exceptions, as Agamben sug-
gests. It is relevant to note that sometimes the Nazi state attempted to place 
the legal system in “brackets”, but at the same time it was in symbiosis with 
the legal infrastructure. We can still learn from the theory of the dual Nazi 
state by social democrat lawyer Ernst Fraenkel which stresses that even the 
Gestapo was in harmony with the laws (SS member Werner Best typically 
stated that conflict with legality was “out of the question”). Fraenkel writes: 
“A Dual State may be said to exist whenever there is organizational unifica-
tion of leadership, regardless of whether there is any internal differentiation in 
the substantive law.”17 Similar questions emerge regarding fascist Italy.18 What 

15 For example, see: Losoncz, M. (2016). Macht und indifferente (Im)Potenz in Agambens 
Philosophie. In Radinković Ž. et alii (ur.) Politiken des Lebens: Technik, Moral und Recht als in-
stitutionelle Gestalten der menschlichen Lebensform. Belgrade: Institute for philosophy and social 
theory, 55–79. Lemke, Th. (2011). Biopolitics: An Advanced Introduction. New York –London: 
New York University Press, 53–65. Toscano, A. (2011). Divine management: Critical remarks on 
Giorgio Agamben’s the kingdom and the glory. Angelaki, 16 (3): 125–136.

16 Takayoshi, I. (2011). Can philosophy explain Nazi violence? Giorgio Agamben and the 
problem of the ’historico-philosophical’ method. Journal of Genocide Research, 13 (1–2): 56.

17 Fraenkel, E. (2017). The Dual State. Oxford: Oxford University Press, 154.
18 Sørenson, G. (2001). The Dual State and Fascism. Totalitarian Movements and Political 

Religions, 2 (3): 28–29.
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Eugen Kogon called the SS state and what Fraenkel called the dual state does 
not suspend rights in their totality. On the contrary, a “normal-normative” and 
a prerogative state mostly function in parallel. It is symptomatic that Fraenkel 
warns the readers to be very careful with the term “totalitarianism”.19

On the one hand, Agamben claims that in a state of exception there is 
a “threshold of indeterminacy between democracy and absolutism.”20 On the 
other hand, he claims that he wanted to bring to light the “fiction that governs 
this arcanum imperii (secret of power) par excellence of our time.”21 However, 
a state of exception has no a priori relation to democracy in principle. In some 
situations, the state of exception truly emerges based on the “will of the peo-
ple” – yet, the entire mechanism exactly serves to introduce mechanisms which 
break free of any democratic control, i.e. de-democratization. Undoubtedly, 
situations exist wherein the state of exception is a useful temporary means; 
for example, when gaps in law give no solution to existing challenges. Agam-
ben is partially correct when he suggests that the democratic-revolutionary 
tradition had also contributed to the state of exception22 (Benjamin’s classic 
question is: how is an authentic state of exception possible, where life is not 
subject to legal mechanisms, nor extrainstitutional-extrajudicial processes.) 
But, a state of exception is also possible in systems where there is no rule of 
the people, e.g. in non-democratic liberal frameworks (we should remember 
that many classical liberal thinkers were against democracy).

Agamben’s mentions of absolutism and arcanum imperii are even less 
correct. Absolutism is a specific historical form that has no structural simi-
larity to the modern situation. Absolute power rested in the strata of society 
where the public consciousness as a “communicative rationality” did not exist. 
Arcanum imperii is a specific type of secret which is a characteristic aspect of 
an absolutistic secret.23 Today, state secrets and secret services are regulated 
by laws so some degree of democratic control is expected, while in the abso-
lutism paradigm a secret rests on the pure and uncontrolled self-will of the 
ruler and their state apparatuses. It is anachronistic to suggest that arcanum 
imperii still exists – in the modern era, we are dealing with a different para-

19 In this passage, insights from Mark Losoncz’s text, which is still in the form of a manu-
script, were used: Secrecy, Power and the Figure of the Double.

20 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press, 3.
21 Ibid., 86.
22 See the definition of the state of exception in Munich in 1919 from the position of the 

revolutionaries, Blanck, Th. (2018). A revolutionary state of exception. Zeitschrift für Politikwis-
senschaft, 28, 453–467.

23 Horn, E. (2007). Der geheime Krieg: Verrat, Spionage und moderne Fiktion. Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch, 105–115.
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digm, which Eva Horn rightly names the secretum paradigm.24 Absolute rule 
and democracy are not commensurable, thus there is no possible “threshold of 
indeterminacy” between them.

But Agamben becomes even more confusing when he attempts to pre-
sent a comprehensive theory on the genesis of the state of exception: ”it is 
important not to forget that the modern state of exception is a creation of the 
democratic-revolutionary tradition and not the absolutist one.”25 In another 
place, Agamben mentions that “internal sedition and disorder”26 are among 
the key sources of the modern conception of the state of exception, thus that 
it is tightly linked with the idea of the right to resist (ius resistendi). However, 
Agamben himself mentions that, for example, in 1920, a state of exception 
was declared with the aim of stifling strikes, not to empower them.27 Agam-
ben could respond that this does not mean that the source is not found in the 
“democratic-revolutionary tradition”, but in actuality, he cannot encompass 
the genesis of the modern state of exception.

In fact, the modern term of state of exception stems from liberalism.28 
As Mark Neocleous demonstrates, the idea of the state of exception can be 
found in John Locke, in the invocation of prerogatives: “this power presup-
poses discrete action for the public good, without legal regulations, or even 
against them”, sometimes even “against the letter of the law.”29 This source 
form of the state of exception is in no terms “democratic”; quite the opposite, 
it necessitates arbitrary power which people leave in the hands of those who 
rule. Locke’s theory is not limited to international relationships, what’s more, 
he suggests that internal and external dealings cannot be separated. Pointing to 
the manner in which Locke refers to “necessity”, Neocleous links the concept 
of the state of exception with the idea of the reason of state which overcomes 
legal limitations – he claims that Locke’s prerogative state is a liberal variation 
of the reason of state (thus Locke is closer to Machiavelli and Hobbes than it 
might at first appear). Locke does not provide anything substantial regarding 
limiting mechanisms: he simply suggests that people have “no recourse... but 
to appeal to Heaven”30.

24 Horn, E. (2007). Der geheime Krieg: Verrat, Spionage und moderne Fiktion. Frankfurt 
am Main: Fischer Taschenbuch, 102, 108.

25 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press, 5.
26 Ibid., 5.
27 Ibid., 19.
28 A similar mistake is made by Camus, G. (1966) L'état de nécessité en démocratie. Revue 

internationale de droit compare, 18 (4), 957–959.
29 Neocleous, M. (2008). Critique of Security. Edinburgh: Edinburgh University Press, 15.
30 Ibid., 20.
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Neocleous claims that similar arguments can be found with many other 
thinkers; however, for us, it was important that similar strategies show up with 
modern authors. For example, Michael Walzer claims that a supreme emer-
gency allows for the murder of innocents, as well as a suspension of basic 
freedoms, while Jeremy Waldron believes that arrests and detainments with-
out an investigatory procedure can be justified. Referring to them, Neocleous 
concludes that within liberalism security takes precedence over liberty, and 
the state of exception is “the central category for building the liberal order”.31 
He demonstrates that the state of exception is not so closely related to the 
“democratic-revolutionary tradition”, but to the history of wars, that is, with 
repression over colonial peoples and the workers’ movement.32 For Neocle-
ous, it is important that the state of exception has a clear function within the 
framework of capitalism. Not only has employing the state of exception served 
to break up strikes during the 20th century, but the invocation of an emer-
gency was used to start the persecution of communists as a supreme threat to 
the established order. Neocleous believes that a capitalist system will always 
acquiesce to irrational interventions by the government if they serve to main-
tain the rationality of capitalist mechanisms33. According to his narrative, 
“Hitler was not revolutionary, but only adapted the ideas which were central to 
forming the bourgeois state”34, thus the state of exception served a “preventive 
contra-revolution”; namely, the fight against the communist and social-dem-
ocratic movements (the first prisoners of the concentration camps truly were 
members of the workers’ movement).

Carl Schmitt makes a similar mistake with his claim that, from his Nazi 
perspective, liberalism disregards the state of exception and favours a weak 
state – on the contrary, Nazism only perfected what liberalism prepared. The 
state of exception declared during the introduction of Roosevelt’s welfare state 
is interpreted in a similar way – during a time of intense class conflict (when 
there was around 2000 separate work stoppages that mobilized 1.5 million 
workers), Roosevelt used the state of exception with the aim of preventing the 
communist revolution. In other words, the breaking of the rules of the estab-
lished order served to stabilize the capitalist order.

When this perspective is taken into account, it is not surprising that  
in 1997, around 100 states declared states of exception. Of course, the state 
of exception does not need to be tied to wars and the consolidation of feeble 

31 Neocleous, M. (2008). Critique of Security. Edinburgh: Edinburgh University Press, 8.
32 See above, Williams, R. (2010). A State of Permanent Exception: The Birth of Modern 

Policing in Colonial Capitalism. Interventions: International Journal of Postcolonial Studies,  
5 (3).

33 Neocleous, M. (2008). Op. cit., 37.
34 Ibid., 55.
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capitalism. On the contrary, there is a wide spectrum of “content” of the state 
of exception, from football hooliganism to a war on drugs, from ecological 
issues to child abuse.

Agamben quotes Rossiter who claims that “in the Atomic Age… the use 
of constitutional emergency powers may well become the rule and not the 
exception.”35 It is problematic that Agamben does not explain how a (poten-
tial) state of exception is the cause of a nuclear catastrophe. Then, he does not 
even attempt to explain what kind of state of exception can originate because 
of a nuclear war. Finally, he sees no substantial link between a state of excep-
tion that is related to a nuclear catastrophe and the one that was declared in the 
U.S.A. in 2001 – his analysis of the latter form is up in the air. Thus, Agamben 
lacks an understanding of the causal relation, and consequently the contextu-
alization of the later development of the concept of the state of exception.

Analysing the consequences of the bombing of Hiroshima and Nagasaki, 
we have already discussed the key consequences of a nuclear war, including 
the issue of the state of exception.36 Relying on the writings of Daniel Ells-
berg37, we have stressed that all U.S. presidents from Truman to Trump used 
nuclear war as a means of coercion against other nations, i.e. it was not just 
a bluff in all situations, but a real danger. Further, we have pointed out the 
fact that scientist and the military elites expected that nuclear war with the 
Sino-Soviet bloc would cause around 600 million casualties (“a hundred Hol-
ocausts”), but even those calculations were incorrect as they did not factor 
radioactive rainout, nuclear winter, or global famine – in effect, nuclear war 
could have resulted in the extinction of humanity and all mammals – omnicide. 

In this context, the issue of the state of exception emerges in full force: 
Daniel Ellsberg, the creator of the so-called Ellsberg paradox, warns that there 
is substantial risk of a nuclear attack happening. The position of the U.S. elites 
is that the U.S. must initiate the first, »preventive« strike – such a situation can 
occur if, for example, the intentions of the opponent are wrongly interpreted 
(as had happened in 1979, 1980, and 1983; almost with tragic consequences). 
What concerns Ellsberg even more is that the decision on the strike is not the 
privilege of the president, but even lower-ranked persons in the state apparatus 
can make the decision in certain circumstances. It is no accident that Americans 
call these plans »contingency plans« ... “[A]ccidental detonations, poten-
tial disasters, and other sources should be added. And we have not yet even  

35 Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago Press, 9.
36 Losoncz, M. (2020). Nuklearni rat: Smrt svih nas ili blefiranje neukrotive dece? Re-

trieved on 28/10/2020, from: https://pescanik.net/nuklearni-rat-smrt-svih-nas-ili-blefiranje-neu 
krotive-dece/.

37 Ellsberg, D. (2017). The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner. 
New York et alii: Bloombury.
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mention the doomsday machine (from the title of Ellsberg’s book), which can 
be activated automatically, without human decisions”38.

All characteristics of the state of exception can found in the presented 
argumentation. First, using the necessity (if necessary) of the attack as the rea-
son is the key moment, as it serves to legitimize nuclear war. Second, and in 
this case, the fact that only the privileged sovereign, the representative of sov-
ereignty, decides on an attack during a state of exception, that is, about the 
state of exception itself, plays a remarkable role. Although, the issue is even 
more complex, as in practice lower-ranked subjects of the ruling hierarchy 
(“micro-sovereigns”) can eventually make the relevant decision (e.g. lacking 
orders, a soldier in an aircraft with nuclear armament can interpret a given fact 
as motivation for attack). Third, uncertainty, contingencies, alert conditions, 
the supposed necessity for urgency and swiftness play a decisive role. Ellsberg 
introduces the concept/notion of ambiguity to describe the extreme uncertainty 
of all decisions regarding a nuclear attack – previous experience is lacking, the 
circumstances are often unclear, not all of the implications are known ahead 
of time, etc. The sovereign is often akin to Benjamin’s impotent baroque sov-
ereign who does not possess the ability or the right circumstances to make a 
correct decision.39 In the majority of cases, the conditions for rational deci-
sion-making are missing and the space to manoeuvre is limited – the use of 
hyper-rationalized technology turns into irrationality. Fourth, nuclear planning 
is done by the “deep state”, of which the surface state knows little. We are 
dealing with a top secret (or for the president’s eyes only); furthermore, some-
times even the president is not informed (e.g. eyes only for Paul Nitze). As 
is the case with the state of exception generally speaking, neither the pub-
lic knows the details (the motivations and consequences of decisions, etc.), 
nor is Congress informed. The subject are state secrets which are hidden and 
taboo even for special executive, legislative, and judicial bodies. Thus, it is not 
accidental that the issue of unauthorized actions is of key importance – it can 
occur that an operation is conducted without the knowledge of military and 
political leaders, or despite their opposing directives (in violation of the strict 
letter of their orders), so the actions are executed, but despite the basic legal 
and moral expectations.

Of course, secrets serve an ambivalent role: if the existence and the quan-
tity/quality of a nuclear moment are unknown to the enemy, then the given 

38 Lošonc, M. (2020). Nuklearni rat: Smrt svih nas ili blefiranje neukrotive dece?. Retrie-
ved on 28. 10. 2020, from: https://pescanik.net/nuklearni-rat-smrt-svih-nas-ili-blefiranje-neukro 
tive-dece/

39 See: Agamben, G. (2003). State of Exception. Chicago–London: University of Chicago 
Press, 55.
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empire cannot coerce their actions. On the other hand, if the details of the 
nuclear armament are public, then that can lead to a lack of strategic options. 
For nations that are the subjects of attacks after nuclear aggression, their exist-
ence will be brought into question. In such a situation, it can happen that the 
mechanisms of the state of exception need to be used, especially if the gov-
ernment becomes “acephalous” – so, if after the attack it loses its military or 
political leaders. Ellsberg himself proposes different tenets regarding nuclear 
attacks: for example, much stricter control of the decision-making process and 
a much more cautious approach regarding the source of the contingency. 

In any case, this example demonstrates that the state of exception 
should not only be interpreted as a phenomenon that “suspends rights” in their 
entirety. Nor is the state of exception a totally “anomic state”. In fact, the 
relationship between the state of exception and the legal order is complex: 
sometimes the state of exception (“the deep state”) acts as a parasite on the 
legal mechanisms (“the surface state”), sometimes those exact legal mecha-
nisms “legalize illegality”, and, it not contested, sometimes these processes are 
diametrically opposed. Careful consideration of the phenomenon of nuclear 
armament shows that we are not dealing with an abstract problem of the era 
after Hiroshima and Nagasaki, but that the question of the state of exception is 
firmly concrete from a legal perspective. 

However, the legal-political argumentation regarding nuclear war has 
expanded over time. Quoting Peter Dale Scott: “but the planning eventually 
necessitated the suspension of the constitution, not only »after a nuclear war«, 
but for any »national security emergency«. This was defined in Executive 
Order 12656 of 1988 as »any occurrence, including natural disaster, military 
attack, technological emergency, or other emergency, that seriously degrades 
or seriously threatens the national security of the United States«. It is clear that 
9/11 fit the definition.”40 According to Scott’s thesis, a mechanism called the 
Continuity of Government (COG) was planned since the 1950s. Scott identifies 
certain groups (Federal Emergency Management Agency [FEMA], Continu-
ity of Government Interagency Group, etc.) and eras (among others, the Regan 
administration) when this “secret contingency plan” was upgraded and, what is 
more, politicized. For example, the cooperation between FEMA and lieutenant 
colonel Oliver North (who was a member of the National Security Council) 
led to the concretization of plans which presupposed the suspension of the 
constitution in case of an eventual war, the dangerous actions of eco-activ-
ists, or activists who help refugees. The plans put the focus on surveillance 
and detainment of dissidents, as well as those who participate in the insur-

40 Scott, P. D. (2007). The Road to 9/11: Wealth, Empire and the Future of America. Berke-
ley–London–Los Angeles: University of California Press, 228.
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gency (counterinsurgency plan), within plan “Rex 84” and operation “Garden 
Plot”, among others. The plans were so secretive, that during the hearing of 
Oliver North held for the Iran-Contra affair, even Rep. Jack Brooks concluded 
that it would not be worthwhile to go into details regarding the planned sus-
pension of the constitution. Scott points out that the planning was primarily 
done outside of the institutional framework, fully outside of the purview of the 
government. These were “private” parallel structures which included, among 
others, president and CEO of G.D. Searle & Company, Donald Rumsfeld, and 
congressmen from Wyoming, Dick Cheney – people who also had key roles in 
declaring the state of exception after September 11, 2001. Cheney and FEMA 
were again united in 2001 – this is how the highly classified documents regard-
ing the “continuity of operational plans” were made. Little is known about the 
circumstances in which the new plans were implemented and the exact content 
of these documents is unknown. As Benjamin and Agamben suggest that in a 
state of exception there is tension between the “normal” and “exceptional”, so 
Scott claims that the characteristics of the state of exception need to be under-
stood in a specific way. However, his approach is different than the approaches 
of the aforementioned theoreticians: he believes that “continuity of govern-
ment” should be renamed to “change of government”, given that FEMA would 
take on the authority of the government (if needed, even a new president would 
be selected). All of this concerns the “command and control” of unauthorized 
persons, a “government on hold”, which would exceed the normal division of 
government. Scott claims that everything that was planned during the 1980s 
was instituted in 2001: warrantless detention, warrantless eavesdropping, and 
the uncontrolled militarization of the United States.41 He stresses that the “con-
tinuity of government” is still active – with his allies, he is unsuccessfully 
attempting to convince the members of Congress to end the state of exception.

In summary, Agamben incorrectly determines the genealogy of the mod-
ern mechanisms of the state of exception. For him, events after September 11 
appear as a deus ex machina, with no causal explanation for the sources of the 
plans presented – the continuity between a hypothetical state of exception due 
to nuclear war and the state of exception that was declared after the terrorist 
attacks is especially unclear.

And if the starting point is that the perception of the crisis42 is constitu-
tive for comprehending the state of exception, we can state: a non-punctual 

41 Scott, P. D. (2010). “Continuity of Government” Planning: War, Terror and the Sup-
planting of the U.S. Constitution. Retrieved on 29. 10. 2020, from: https://apjjf.org/-Peter-Dale-
Scott/3362/article.html).

42 Goupy, M. (2017). L’état d’exception, une catégorie d’analyse utile?: Une réflexion 
sur le succès de la notion d’état d’exception à l’ombre de la pensée de Michel Foucault. Revue 
interdisciplinaire d›études juridiques, 79 (2), 97–111.
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state of exception suits non-punctual crisis processes. Namely, the crisis plane 
of the modern era necessitates that, unlike in previous eras, modern crises 
are not “finalized”, do not get “solved”, but continue through time. A typical 
example is the 2007 crisis that still causes regressive tendencies. The force-
ful austerity measures instituted in the European Union in the last decade are 
a representative example; they were implemented in relation to the emerging 
state of exception, causing a multitude of, as well as opposite, interpretations 
which focused on the problem of the state of exception.43 Many discussions 
regarding the competency of the un-democratically implemented measures as 
an economic paradigm revolved around the state of exception, which served 
as the legitimization of the matrices for arranging the European economic pol-
icy. Accordingly, the state of exception has reached the European debate stage 
and, as can be observed, the perception of a deep crisis induced the expan-
sion of the debates.44 Additionally, the crisis specificity of the epoch is found 
in the condensation of the different modalities of crisis (ecological, financial, 
etc.) which simultaneously manifest their effects. The shape of the different 
and condensed crises can no longer be the classical treatment of crisis that 
temporally limits the crisis processes which do not end. The postulate of a cri-
sis that is temporally and spatially bordered does not meet the new pattern: 
now, crises emerge in accordance with the logic of cumulative causality, i.e. 
in accordance with the logic of the self-strengthening of the crises processes 
with uncertain outcomes.

The change in meaning of crisis is unfolding in the context of the changed 
relationship between the economic sphere and law.45 Many discussions on the 
phenomena of the “economization of law”, the transformed “fix”, and the 
“law-economy complex”46 exist: in short, the legal reasoning is adapted to “neo-
liberal” rationalization, or mimetically heeds/maintains the authoritative and 
hegemonic logic of economic “incentives”.47 It should be noted that these ten-
dencies modify the notion of the state of exception. Namely, that is the only way 
to understand such indications regarding law when formulated the following 

43 Scharpf, F. W. (2017). De-constitutionalisation and majority rule: A democratic vision 
for Europe, European Law Journal, 23, 315–334.

44 Lošonc, A. (2018). Evropska Unija i tehnokratsko starateljstvo. Theoria, 61 (2), 37.
45 Backhaus, J. G. (2017). Jurists’ economics versus economic analysis of law: A critique of 

professor Posner’s “economic” approach to law by reference to a case concerning damages for loss 
of earning capacity. European Journal of Law and Economics, DOI 10.1007/s10657–017–9559–2. 
Kuhner, T. (2011). Citizens United as neoliberal Jurisprudence: The Resurgence of economic 
Theory. Virginia Journal of Social Policy and the Law, 18:3, 398–401.

46 Lošonc, A., Bunčić S., Ivanišević A. (2019). Ordoliberal Articulation of Law-Economy 
Complex. Pravni zapisi, 2, 358–381.

47 Mattei, U., Nader, L. (2008). Plunder: When the Rule of Law is Illegal. London: Black-
well, 95.



568

Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, Issue 4/2020.

way: “the state of exception is the legal form of neoliberalism”48, further, in 
neoliberalism “the exception becomes the rule”49 or the indication that an 
economy determined by crisis becomes the foremost measure for the existence 
of the state of exception.50

Law that is regularly described as “relatively autonomous” (Buckle) in 
regards to the economic domain becomes endangered to be repeatedly sub-
sumed to the triumphant neoliberal economic matrices. Only, this does not 
narrow the range of the “rule of law”, as social actors do not stop invoking 
“the law”. However, neoliberal conquests, appropriations, the imposition of 
different levies (and anything else that belongs to the neoliberal arsenal) create 
a paradoxical situation that certain legal experts describe as “the rule of law 
but without legality”.51 The state of exception that is continually perpetuated 
comes close to this situation. 

*
*    *

We have critically examined the analysis of the Italian legal and polit-
ical philosopher Giorgio Agamben regarding his determination of the state 
of exception. We have stated the reasons for our critique and attempted to 
demonstrate via selected examples (nuclear war, Nazism, the Patriot Act in 
the U.S.A.), as well as by the example of the economization of the state of 
exception in crisis processes, that the dichotomous separation of the state of 
exception and the “normal” state, and the characterization of the state of excep-
tion according to the suspensions of rights, does not get to the essence (even 
if one insists on the moments of “paradox”). In that sense, “anomie” is not an 
explanation that can articulate the state of exception, which is a proportion-
ally more complex notion than Agamben’s projections. It is more worthwhile, 
regarding the phenomenology of the state of exception, to take into account 
the amalgam of legal and non-legal moments. Some empirical research con-
clusively proves this.52

48 Valim, R. (2018). State of exception: The legal form of neoliberalism, Zeitschrift für 
Politikwissenschaft. Available at: https://doi.org/10.1007/s41358-018-0143-2.

49 Biebricher, Th. (2014). Sovereignty, Norms, and Exception in Neoliberalism. Qui Parle, 
23, 1, 77–107.

50 Best, J. (2007). Why the Economy is Often the Exception to Politics as Usual, Theory, 
Culture & Society, 24 (4), 87–109.

51 Mattei, U., Nader, L. (2008). Plunder: When the Rule of Law is Illegal. London: Black-
well, 89.

52 Jakab, A. (2005). German constitutional law and doctrine on state of exception: Paradigms 
and dilemmas of a traditional (continental) discourse. German Law Journal, 07 (5), 453–477.
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The state of exception actually accentuates the relationship between the 
legal and non-legal (Nichtrectlichen53) and raises questions regarding the nor-
mative plane of law, as well as the “institutionalization of law” in general. 
More precisely, there is no dichotomy between law and non-law: law ex ante 
projects “legal states” and “legal persons” into the domain of non-law. Law 
does not confront “chaos”, an undefined state; law, anticipating and in advance 
defining non-law, in advance implementing its “form” into the domain of non-
law, comprehends non-law from its own perspective. It is a “self-reflection”54, 
self-differentiation of law, i.e. by postulating non-law, law realizes “self-relat-
ing”, that is: “modern law converts non-law into its own opportunity.”55 So a 
state of exception is a situation wherein there is no merging of law and non-
law, as much as there is “self-relating law”, especially in crisis processes. And 
if it is true that the state of exception is the “legal form” of triumphant neolib-
eralism, then the state of exception is the perpetuating of “self-relating” law. 
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ПРАВО И ЗАКОН У КАФКИНОМ ДЕЛУ:   
ИГРА ПРИСУСТВА И ОДСУСТВА 

У Кафкиним Дневницима упадљиво је одсуство професионалног 
живота. Да не знамо да је писац био по занимању правник, на основу лич-
них забелешки то засигурно не бисмо сазнали. У њима нема готово ни 
речи о студијама права, о професионалним аспирацијама, проблемским 
или процедуралним интересима везаним за судску праксу, као ни о тешко-
ћама и успесима на радном месту, где је у сложеној хијерархији писац 
заузимао веома високу позицију. Не бисмо могли ни да помислимо да је 
млади Кафка био део стручног тима који је писао нацрт чешког Закона о 
заштити на раду. Отуда не чуди да су чак и релативно озбиљни познаваоци 
Кафкиног дела подлегли наметљивом првом утиску, односно представи да 
је књижевност била компензација за просечну бирократску каријеру. Фик-
тивни ватромет напросто није служио као замена за сивило свакодневице, 
нити су се безлични тренуци свакодневног рутинског посла настојали 
надокнадити креацијом знатно динамичније и богатије фикције. Поро-
дични разлози не могу бити посреди. Попут Броха и Музила, ни Кафкина 
књижевна класа није била везана за породичну традицију у оријентацији 
према духовним наукама. Уместо тога, породица му је била уплетена у 
бизнис по мери времена: у производњу текстила и у трговину галанте-
ријом. На основу породичног порекла могуће је објаснити симпатије 
поменутих писаца према младим списатељицама које су пратиле моду, 
попут Милене Јасенске, блиске и Кафки и Броху1, али није могуће разу-
мети због чега у Кафкиним интимним списима доминира ћутање о избору 
правне науке, као и о финесама живота у конкретној правној пракси. 

Вишеструка напредовања показују да Кафка није био нимало 
равнодушан када је реч о правничкој каријери, те да је са изузетном посве-
ћеношћу одговарао на све захтеве и изазове. Осврнемо ли се на његов 
пословни живот, веома тешко ћемо га поистоветити са особом која је 
своје радне обавезе обично описивала користећи отрцану и шкрту фразу 
о неизбежном „зарађивању хлеба”. Међутим, Кафка је чинио управо то, 
уверавајући самог себе у маргиналну животну важност правничке кари-
јере. Кафкин живот био је поприште двоструке фикције: не само да је 
књижевни рад важио као спасење из прозе свакидашњице, него се и 
карактер те свакидашњице представљао очима фикције. То конкретно 
значи да је Кафка био врхунски правник, позицијом потврђен и признат 
стручњак у својој правној бранши, а да је себе притом приказивао као 
маргиналног, нерелевантног губитника.

1 Wray, M. A. (2019). Ornament und Mode bei Kafka: Broch und Musil Literatur und 
kulturwissenschaftliche Perspektiven auf das Fin de Siècle in Wien. Transcript, Bielefeld, 10–11.
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Једно је сигурно: свеприсутност невидљивих и недоступних струк-
тура управе у његовом књижевном делу никако не одражава лично 
искуство правника. Оно што је у књижевности важило као неразумљиво, 
неприступачно и далеко, у свакодневном раду било је саморазумљиво, 
приступачно и блиско. Ако хијерархија телесности у његовој књижев-
ности успоставља вертикалу на чијем дну је жива присутност најнижих 
службеника, а на врху су видљиве тек силуете о чијем постојању се не 
може са сигурношћу говорити јер су, попут Клама из Замка, познате тек 
„у основним цртама” – онда Кафкина свакидашња искуства сведоче о 
супротном, тј. о редовној комуникацији са највишим инстанцама управе. 
Наш писац је најдужи део своје правничке каријере радио у Осигурава-
јућем друштву за повреде на раду Краљевине Чешке, које је имало преко 
две стотине и педесет запослених, међу којима је заузимао веома високо 
место. Практично је био трећи човек фирме, конципист, одмах иза заме-
ника директора. Премда је у свакој прилици настојао да истакне свој 
књижевни рад далеко изнад професионалног, наглашавајући да му једино 
захваљујући писању полази за руком да барем накратко изађе на крај са 
самим собом, Кафка није одабрао писање да би правне институције оста-
вио далеко иза себе. Њихова атмосфера, логика и поредак преведени су и 
трансформисани у књижевни свет, који је проговорио језиком и поетиком 
који остају недоступни и неприступачни, уколико се послужимо искљу-
чиво службеном правничком терминологијом. 

Поглед Кафкиних књижевних јунака је феноменолошки, јер се на 
приповедном плану не догађа ништа изван хоризонта доступног њихо-
вој дескрипцији, па макар она укључивала и небројене неприступачне 
собе, бескрајне ходнике, скривене и тајновите одаје, огромне плакаре, 
многобројна врата, скривене просторе, тј. места ван домашаја Јозефа К. 
Размотримо ли тај однос из перспективе питања кривице и примене закона, 
одмах ћемо уочити функционисање хијерархије према којој су закону при-
ступачни тек најнижи и најрањивији слојеви друштва, док им највиши 
суверено измичу. Кафкина књижевност изнад свега настоји да нам скрене 
пажњу да је феудални свет још увек жив, те да су се у савремености само 
умножили некадашњи суверени чија улога је била да намећу законе дру-
гима, а да сами истих не морају да се придржавају. Уместо владавине права, 
на делу је нечувена деградација, у којој савремени субјект стоји „пред 
законом”, чека, бивајући сведен на незрело дете, или чак на пуку живо-
тињу, осуђене на зависност од моћног оца или господара.2 Врата која воде 
„у” закон, отворена су, као што су наизглед приступачне и собе највиших 

2 Binder, H. (1993). „Vor dem Gesetz”, у: Einführung in Kafkas Welt. Metzler, Stuttgart/
Weimar, 71.
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функционара замка. Међутим, стрпљиво чекање се пред законом не 
исплати, портир саопштава да улаз „тренутно” није могућ.3 Нема никога 
другог да приступи, да позове нити да уведе у закон. Деридино тумачење 
погађа у средиште проблема, Кафкин приказ поистовећује правну ситуа-
цију савременог субјекта са тоталним одсуством законске заштите: 

„Пред законом човек је субјект права тако што се појављује пред 
њим. То је очевидно, али будући да је он пред законом, пошто не може да 
уђе у њега, он је такође изван закона (отпадник од закона). Он није нити под 
законом, нити је у закону. Он је оба: субјект закона и отпадник од закона.”4

ПРЕДАТОРСКИ МЕХАНИЗАМ ЗАКОНА

Кафкини иронични осврти на праведност бивају схватљивији уколико 
се расветли екстремна хијерархијска сложеност, односно изузетна персо-
нална посредованост суда, с једне стране, и несхватљива непосредност 
његовог функционисања, с друге. Остаје ван сумње да се суд институ-
ционално представља у јавности посредством густе мреже службеника и 
њихових помоћника којима је превасходно стало да увек изнова потврде и 
очувају своју позицију као и свој давнашњи начин рада. Оно што свакако 
остаје нејасно, тиче се неопходности многобројних помоћника, представ-
ника и посредника, особа које повезују и спајају, када оперативна примена 
закона не познаје ни оптужницу, ни оштећену страну, већ само и искљу-
чиво оптуженог, чија кривица магнетском снагом привлачи пажњу суда 
и повлачи за собом неизбежну осуду. Власти не истражују кривицу, „већ 
бивају привучене кривицом”. Према сведочанству чувара, закон функци-
онише попут предаторског механизма, у којем се уочавање жртве-ловине, 
тј. осумњиченог, претвара у потеру-процес, низ потеза надзирања-праће-
ња-угрожавања, чији исход је унапред одређен и у којем плен-осумњичени 
немају готово никакве шансе. Пођемо ли од ове „фаталне привлачности” 
осумњиченог, биће нам јасно због чега одбрана није предвиђена законом, 
него бива тек толерисана, како ни зашто су шансе Јозефа К. веће да се 
одбрани пред насликаним судијама, него пред реалним. Јанко Ферк је кон-
султовао искуства аустријских судских процеса из периода непосредно 
пре Првог светског рата, дошавши до закључка да Кафкина фикција није 
имала фиктивне, него сасвим реалне, свакидашње узоре: 

3 Kafka, F. (2008). „Vor dem Gesetz”, у: Die Erzählungen. Artemis & Winkler, Düsseldorf, 
Hg. D. Lamping, 188.

4 Derrida, J. (1992). „Before the Law”, у: Acts of Literature. Routledge, London/New 
York, ed. D. Attridge, 204.
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„Ratio legis начела јавности је надзор. Нејавност поступка, о којој 
говори Кафка, није измишљена, она је била на делу у реалности судских 
поступака. Лохсинг 1912. такође коментарише: ’У аустријском казненом 
процесном праву, јавност странака не само да није призната [...] оптужница 
је јавно читана у одсутности тужиоца и адвоката’.”5

Кафкина намера притом није да карикира или извргне руглу 
институцију суда, нити да понуди једну метафоричну критику друштве-
них неправди до којих долази услед неефикасног рада судских власти 
или неподношљиве политичке пристрасности судских одлука. Ретки су 
примери конкретних примедби, попут ове сликара Тинторелија о про-
тивности законског слова и искуства судске праксе. Просто речено, закон 
каже једно, а искуства са законом нешто сасвим друго:

 „...у закону, који свакако нисам читао, с једне стране наравно стоји да 
невини бивају ослобођени, с друге стране тамо ипак не стоји, да се на 
судије може утицати. Сада сам искусио управо супротност тога. Не знам 
ни за једно ослобађање, али знам за многа утицања.”6

Ипак, чак и у овом случају протагониста не говори о неком важе-
ћем закону, него о ономе што се обично очекује од судских процедура, о 
принципима правичности сабраним у нашим представама о закону који 
он „свакако није читао”. На тај начин Кафка показује да му је много више 
стало да судску власт прикаже посредством инверзије наших уобичаје-
них представа. Уместо да пружа заштиту свим грађанима посредством 
доследне примене важећих закона, суд је приказан као загонетна и застра-
шујућа, непозната институција. Оно што Јозеф К. не очекује и не може 
да зна, расветљава се низом шокантних сазнања која указују да је суд 
институција лишена граница. Нелагодност, као темељни штимунг Про-
цеса зачиње заједно са слутњом да тамо где нема јасних граница не може 
бити ни контроле. Многобројност помоћника и актера судских процеса 
указује на савремену доминацију бирократије, а она према Кафки пред-
ставља доказ о немогућности рационалног овладавања стварношћу.7 

Кафкине сугестије наводе на закључак да суд нема ни утврђено 
место ни неприкосновени поредак. Смештајући судницу одмах до веше-
раја, Кафка се поиграо са цивилизацијским архетипом чишћења. За 
разлику од прљавог веша, који ће након чишћења вратити изгубљену 
чистоћу и сјај, они чија кривица „привуче пажњу” неће добити од суда 

5 Ferk J. (2007). Pravo je „proces“: O Kafkovi pravni filozofiji. GV Založba, Ljubljana, 64.
6 Kafka, F. (1990). Der Prozeß, Kritische Ausgabe. S. Fischer, Frankfurt am/M. Hg. M. 

Pasley, 206–207.
7 Heller, P. (1989). Franz Kafka: Wissenschaft und Wissenschaftskritik. Staufenburg, Tübin-

gen, 193.
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прилику да се поправе, јер ће бити брутално ликвидирани. Одсуство 
највиших инстанци и неизвесно постојање изванредних, поузданих адво-
ката претварају суд у машинерију лоше бесконачности која онемогућује 
свако логички поуздано мишљење и закључивање. До непрепознатљи-
вости компликована и посредована мрежа службеника разоткрива своју 
непотребност и бесмисленост услед непосредности осуде. Тамо где није 
познато ко је заправо оштећен и на чему се темељи оптужница, свака 
врста одбране унапред постаје незамислива. Онда неизбежно долази до 
галиматијаса, попут сцене у којој се Јозеф К. појављује као оптужени и 
тужилац у једној особи, јер на суду терети суд због тога што је оптужен, 
притом га оптужујући да не представља инстанцу способну за суђење. 
Суд је узурпиран од поретка који се испоставља као противпоредак у 
односу на свакидашње представе о моћи и правди. Јозеф К. не пристаје 
да се интегрише у поредак који се испоставља противан свим његовим 
представама о праву и слободи. Посматран из његове личне перспективе, 
такав гест доказује његову невиност, али посматрано из перспективе 
система који га је ухапсио, одбијање да се повинује поретку нужно за 
собом повлачи немилосрдну осуду колектива који га је произвео. 

КАФКА И ФОН ЈЕРИНГ: БОРБА ЗА ПРАВО

Књижевну функцију ходника, вешераја, скривених просторија и 
осталих неместа код Кафке повезујемо са потребом да се укаже на мета-
форичну засенченост феномена закона. Савремени субјект заувек остаје 
изван закона, што значи да му овај не може бити приступачан на начин 
свакидашњег искуства, него мора бити тек накнадно реконструисан. Шта 
је садржај закона можемо сазнати тек захваљујући пажљивој варијацији 
низа појава доступних непосредном искуству. 

Ствари постају још интересантније уколико се запитамо о правни- 
чким или филозофским ауторитетима с којима се Кафка сусретао током 
студија и након њих, а чији идејни траг је могуће установити, без обзира 
што је вешто преведен у регистар фикције. Након што смо скицирали 
основне контуре рефлексије феномена права у Кафкиној књижевности, 
посветићемо пажњу могућим идејним узорима у намери да укажемо на 
недовољно расветљену филозофско-правну позадину његовог рада. Први 
теоријски подстицај Кафкине књижевности покушаћемо да доведемо у 
везу са књигом Рудолфа фон Јеринга Борба за право (1872), изузетно 
популарног и ретког бестселера из домена филозофије права с краја 
деветнаестог века. Ипак, у политичком амбијенту прегнираном либерал-
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ним тенденцијама и захтевима усмереним ка дефинитивном напуштању 
аутократског поретка и преживелих привилегија из ancien régime, није 
нимало необично то што је ова књига доживела дванаест издања у само 
две године, те што је веома брзо била преведена на много језика. У дра-
матичном стилу који се може упоредити једино са уводним пасажима у 
Кантову Критику чистог ума, која је најављена речима да живимо у доба 
критике којој дословно све мора бити подвргнуто, и Рудолф фон Јеринг је 
инсистирао на тези да је целокупно право на свету постало спорно.

Развијајући појам права на онтолошкој супротности између без-
временог, непроменљивог бића и временитог, променљивог бивања, Фон 
Јеринг пореди право са непрекидним постајањем, са живом силом која 
не зна за предах. Наивна очекивања, која од једном насталог, избореног 
права очекују да заувек остане на располагању, бивају упоређена са деч-
јим надама у трајност мајчиног загрљаја. Илузорна представа о праву 
као дуговечном и недодирљивом вишеструко је варирана у Кафкиним 
ироничним примедбама о нелегитимности сумње у дуговечне законе. 
Парадигматичан пример оспоравања знака једнакости између трајности 
закона и његове правне основаности има Кафкина индиректна сугестија 
о инертности судске праксе која нужно проистиче из канонизације тума-
чења закона. Борба за право и праведност не допушта саморазумљиву 
оправданост устаљених правних процедура. То што се поједине судске 
одлуке ослањају на древну традицију пре је сведочанство о жалосној 
пракси, него поуздање у умност традиције: 

„Закони су толико стари, векови су радили на њиховом тумачењу, па 
су и та тумачења већ постала закони.”8

Као што заштитнички гест мајчинског грљења и неге није и не може 
бити вечан, а сазревање подразумева самостално суочавање с тешкоћама 
и искушењима, тако и права треба да демонстрирају сталну спремност 
да буду изнова потврђена, да би се испоставила као жива, делатна сила 
која обликује људске животе. Јерингово метафорично повезивање права 
с мајком овде не престаје, јер се и институционализацији права код њега 
приписују болови слични боловима мајке при порођају. Нема спонтаног 
и лагодног долажења до права: оно је увек мукотрпно, болно, за њега је 
понекад неопходно и крварити, али управо се због тога ствара „унутра-
шња веза”9 између права и оних који су се за њега изборили. Као што 
порођајни болови јачају наклоност мајке према детету, тако и тешкоће на 
путу ка задобијању права оснажују везаност за право.

8 Franz Kafka, „Zur Frage der Gesetze”, у: Zur Frage der Gesetze und andere Schrifte aus 
dem Nachlaß. Fischer, Frankfurt am/M. 1992, 107.

9 Jhering, R. (1992). Kampf um’s Recht. Propyläen, Berlin, Hg. F. Ermacora, 72.
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Кантовску дијагнозу непросвећене незрелости за коју смо сами 
криви, Фон Јеринг покушава да превлада посредством пресудног појма 
своје књиге – борбе за право. Појам процеса се у духу, који се данас попу-
ларно назива commons, измешта из оквира остварења личних интереса 
трансформишући се у борбу за заједничку ствар из које нико није изузет, 
нити поштеђен. Јозеф К. се свесно излаже опасности, јер пред службе-
ницима суда одустаје од властите одбране, узимајући у заштиту општи 
интерес. Не марећи много за последице, јавно истиче да је његова жеља 
једино да се јавно избори за боље „јавне прилике”10. 

Чак и када смо оптужени, узалудно је да мислимо искључиво на 
своју личну одбрану, јер када је тако онда смо безнадежно изгубљени. 
Одбрана је успешна једино уколико је уједно и одбрана целокупне 
правне грађевине. Повреда права са Јерингом постаје повреда лично-
сти, тј. неприхватљиво понижење које нам одузима осећај достојанства и 
личне части. Речју, борећи се за себе, остварујући своја права, заправо се 
боримо за целу заједницу: 

„...ради се о личности, о части, о осећању правичности, самопоштовању 
– укратко, из пуког интересног питања процес се уобличава у питање 
карактера: потврђивање или губљење личности.”11

Сцена из Процеса у којој Јозеф К. преузима иницијативу у судници 
и смело напада непознату институцију која га је оптужила, оспоравајући 
белешке истражног судије као „књигу кривице” (Schuldbuch), уз напо-
мену да је прихватио да учествује у процесу „из сажаљења”, грмећи 
против бесмисленог система и језиве корумпираности његових службе-
ника – у основи је уобличена на трагу Фон Јерингове идеје да је свако 
рођени борац за право у интересу друштва.12 Јозеф К. недвосмислено 
истиче да његов лични случај нема никакав посебан значај, уколико се 
узме у обзир да је реч о појединцу. Разлози због којих њему процес пада 
изузетно тешко – најављују се након што К. скрене пажњу да све ука-
зује да се сличан поступак води против многих других појединаца. Борба 
за право у очима Јозефа К. управо је борба у општем, нипошто у лич-
ном интересу. Напокон, К. самоуверено истиче да је могао наставити свој 
уобичајени живот у којем би био вишеструко надмоћнији од својих тужи-
лаца, али то није учинио јер се супротставио у име других, ризикујући 
тиме властити пораз.

10 Kafka, F. (2008). „Der Bau”, у: Die Erzählungen. Artemis & Winkler, Düsseldorf, Hg. 
D. Lamping, 673.

11 Jhering, R. (1992). Kampf um’s Recht. Propyläen, Berlin, Hg. F. Ermacora, 78–79. 
12 Ibid., 111.
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Уколико бисмо неименовану грађевину из истоимене приповетке 
(Der Bau), поистоветили са правним поретком, били би нам много јаснији 
завршни редови, у којима се градитељ каје због тога што је постао жртва 
кобног неспоразума. Посредством права појединац брани елементарни 
услов свога моралног постојања, био је уверен Фон Јеринг, а лишен 
права срозава се на степен животиње.13 Посветивши читав свој живот 
искључиво самој себи и идеји обезбеђивања највеће могуће сигурности, 
Кафкина животиња је непрекидно унапређивала грађевину из перспек-
тиве личне безбедности, при чему је у потпуности занемарила да и 
други имају потребу за заштитом. Напокон, њен кључни превид састоји 
се у фаворизовању личне одбране у односу на одбрану поретка. Истини 
за вољу, Кафку би било погрешно тумачити као доследног следбеника 
и присталицу свих Фон Јерингових идеја. Наиме, он је био бескрајно 
далеко од тога да прихвати једну од темељних дефиниција Борбе за право 
према којој право подразумева идеализам карактера. Присуство либерал-
них искри код Кафке је неоспорно, али је њихово појављивање најчешће 
скопчано за туробни реализам који нема поверења у обећања еманципа-
ције и не жели више да партиципира у идеологији прогреса. Модерне 
тежње за једнакошћу пред законом и остваривање правне државе у Каф-
киној књижевности карактеришу само једну страну медаље. 

ХАНС ГРОС: ПРАВО И КРИЗА  
САВРЕМЕНЕ СУБЈЕКТИВНОСТИ 

Самоисповедној интимности вођења дневника вероватно треба да 
захвалимо што су унутрашње егзистенцијалне напетости понекад испли-
вале на површину пресвучене у правну терминологију и показале сву 
привидност наводне Кафкине равнодушности према праву. Ретке, нена-
јављене и утолико ефектније осврте на свет права одликује изузетна 
драматичност. Фигура фрагилног егзистирања, лишеног било какве 
поуздане заштите, описана је животом „изван закона”. Осећања заробље-
ности, спутаности, неслободе у њима заузимају повлашћено место: 

„...сада смо устукнули, бивши пливачи, садашњи ходачи и изгубљени смо. 
Налазимо се изван закона, нико то не зна, а ипак свако с нама поступа у 
складу с овим.”14

13 Jhering, R. (1992). Kampf um’s Recht. Propyläen, Berlin, Hg. F. Ermacora, 80.
14 Кафка, Ф. (1978). Дневници 1910–1913. Нолит, Београд, прев. Б. Живојиновић, 19. 
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Необавештеност о личној позицији, изостанак свести о степену 
угрожености, као да представља пресудан, одлучујући егзистенцијални 
утисак који повезује ноторни размак између Кафке правника и Кафке књи-
жевника. Суочен са свеприсутношћу суда, чије канцеларије се налазе у 
свакој мансарди, Јозеф К. није запрепашћен својим животним светом, који 
је у целости постао судница, него је шокиран собом, својим властитим 
„незнањем о судским стварима”15. Наспрам нормализоване тоталности 
суђења, уверења о његовој партикуларној локализацији делују изгубљено 
и наивно. У савремености се изузетно скупо плаћа незнање о тенденцији 
моћи, као Кафкине кључне речи, која је у стању да саму себе тотализује, 
да буде свуда присутна и делотворна, а истовремено и далека и одсутна.

Сукоб који настаје између тежње за остваривањем личних инте-
реса и необавештености о властитим правима заузима значајно место у 
Кафкином делу. Његово теоријско порекло највероватније је везано за 
Кафкиног професора филозофије права на Универзитету у Прагу, Ханса 
Гроса. Гросово најважније дело Криминална психологија. Приручник за 
судије, практиканте и студенте (1893) деценијама је важило као спис 
који је имао статус „светог”, својеврсно полицијско откровење, при чему 
је пресудна теоријска иновација била везана за померање истражног 
тежишта са злочина на психолошки профил злочинца. Кафкин биограф 
Ернст Павел указао је на изразито афирмативна пишчева сећања на про-
фесора, а у најважнијим романима је уочио присуство Гросових идеја, 
али и њега лично: 

„Ханс Грос је био комплексна и фасцинантна личност [...] 1902. пре-
узео је катедру кривичног права и филозофије права на Универзитету у 
Прагу [...] према његовом мишљењу настава права не би смела да се огра-
ничи само на познавање закона, већ би превасходно требало да се заокупља 
психологијом криминалца.”16

За Кафкину књижевност изнад свега је значајан паралелизам пси-
холошког и физиолошког, који неоспорно представља један од постулата 
његовог рада. Телесне манифестације и метаморфозе његових ликова 
увек изражавају одређене психолошке процесе, најчешће везане за теме 
трауме, отуђености, усамљености и немоћи. Сликајући телесне деформи-
тете и трансформације, Кафка је увек имао у виду да они представљају 
тек одраз психолошких процеса. Теоријски подстицај за свој књижевни 
поступак могао је да пронађе управо код Гроса.

15 Kafka, F. (1990). Der Prozeß, Kritische Ausgabe. S. Fischer, Frankfurt am/M. Hg. M. 
Pasley, 222.

16 Pawel, E. (1988). Franz Kafka ou le couchemar de la raison. Seuil, Paris, trans. M. 
Chion / J. Goiloineau, 166–167.
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Наиме, Ханс Грос је преузео и прилагодио Хелмхолцово начело о 
комплементарности психолошког и физиолошког, формулишући га на 
следећи начин: 

„Сваки свесни догађај мора да има одговарајући физички догађај у 
неком облику.”17

Разуме се, могућности примене овог начела Грос је разматрао пре-
васходно из криминолошке, а не тек пуко психолошке позиције, начелно 
их везујући за истражни поступак. Кључне идеје Ханса Гроса почивају на 
дијагнозама одређених склоности савременог човека које представљају 
отежавајуће околности како по истражни поступак, тако и по одвијање 
судског процеса. Код Кафке су оне приказане посредством загушљивог 
ваздуха, замагљене и замућене светлости која спречава актере у судници 
да разговетно виде и јасно мисле. Наиме, ослањајући се на лична искуства 
Грос скреће пажњу да су сведоци најчешће склони експресном доношењу 
закључака, јер по правилу више суде и пресуђују него што детаљно опи-
сују оно што су видели и чули. Последице непоузданих сведочења бивају 
додатно погоршане услед склоности адвоката да не проучавају подробно 
појаве с којима се суочавају, игноришу студирање реалности и уместо 
тога радије доносе исхитрене, наутемељене и апстрактне закључке. Међу-
тим, чак и када је реч о пуким апстракцијама, Грос је уверен да постоји 
начин да буде испитано њихово порекло у конкретним психолошким ста-
њима.18 Напокон, присуство мноштва неиспитаних претпоставки Гроса је 
нагнало на примену методе варијације, чија поента је да апстрахује од 
свих оних детаља доказа који могу бити некоректни.19 

Апстракција је била необично важан сегмент примењене психо-
логије, коју је у Прагу предавао један од истакнутијих ученика Франца 
Брентана, Антон Марти. Кафкини блиски пријатељи Брод и Велч, били 
су део студентског кружока блиског професору. Састајали су се једном 
недељно ван факултетских просторија, у знатно опуштенијем амби-
јенту прашких кафеа, првенствено се бавећи односом духовног и чулног, 
рефлектованом кроз оптику емпиријске психологије. Резултат Бродовог 
и Велчовог заједничког рада сабран је у спису под називом Интуиција и 
појам. Имамо све разлоге да помислимо да је тај спис био предмет Каф-
кине најозбиљније читалачке посвећености. Укратко, његова основна 

17 Gross, H. (1998). Criminal Psychology: A Manual for Judges, Practitioners and Stu-
dents. Montclair, New Jersey, trans. N. Kallen, 43. 

18 Ibid., 107.
19 Ibid., 14.
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идеја сводила се на фундаменталан заједнички именитељ опажаја и 
сазнања – на разговетне или неразговетне елементе неке слике:

„Што је апстракција чистија, то мање неразговетности она има у 
себи, али исто тако има веома мало ’меса’.”20 

Сенке, скривени објекти, дистанцирани актери, невидљиве ограде, 
све су то литерарни мотиви Кафкине књижевности које би уз нешто 
интерпретативне храбрости могли да повежемо са идејама неразговетног, 
човековом искуству далеког и неприступачног, апстрактног отеловљења 
правних институција.

Чини се да је из Кафкине перспективе пројект Гросове феноменоло-
гије, као семиотике просечног психолошког профила, остао у сенци увида 
у расцеп, односно у својеврсну кризу савремене субјективности. С једне 
стране, за Гроса је неоспорно да је основна карактеристика савременог 
човека да испољава „претеран интерес за себе”21, што за последицу има 
да разуме само оно што већ зна. С друге стране, ова саможива настро-
јеност савременог субјекта никако се не подноси са његовим енормним 
незнањем и игноранцијом: „колико мало пажње људи заправо поклањају 
својим пословима.”22

Институције које су основане да пруже сигурност испостављају се 
као принцип угрожавања, који напокон доноси пропаст управо онима 
који су били уверени да су захваљујући њима безбедни и заштићени. 
Негативна антропологија са собом повлачи и негативну идеју заробља-
вања. Настојања Кафкиних протагониста утолико нису везана за излазак 
из неслободе, њима врата нису закључана споља него изнутра. Парабола 
о бескрајном чекању на улаз у закон бива јаснија када схватимо да се гео-
метар К. не замара рефлексијама о томе да ли у замку влада слобода или 
су у питању најгори облици неслободе. Уместо тога, он непрекидно раз-
мишља како да пронађе начин да уђе у замак, а своју личну неслободу 
поистовећује са ускраћеним приступом и забрањеним улазом.

20 North, P. (2015). The yield: Kafka’s atheological reformation. Stanford University Press, 
Stanford, 74–75.

21 Gross, H. (1998). Criminal Psychology: A Manual for Judges, Practitioners and Students. 
Montclair, New Jersey, trans. N. Kallen, 26.

22 Ibid., 24.
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БИВСТВОВАТИ С ОНЕ СТРАНЕ ЗАКОНА

Много пре Фукоа, Кафка описује парадокс према којем се наша уве-
рења о „непристрасности”, „објективности” и „неутралности” правног 
поретка преокрећу у увид да целокупна људска егзистенција предста-
вља производ дисциплинарне моћи.23 Незнање властитих права сачињава 
негативну срж Кафкине антропологије. Због тога сматрамо да су лекције 
научене од Ханса Гроса снажније утиснуте у Кафкину књижевност, од 
борбених либералних филозофско-правних порука Рудолфа фон Јеринга. 

Процес се утолико испоставља као деконструкција савремене 
егзистенције ослоњене на крајње неаутентичне представе и навике. У 
његовом средишту је размак између крајње егоистичких интереса и немо-
гућности њиховог остваривања услед потпуног занемаривања свега онога 
што је изван уског хоризонта већ наученог. Егоиста себи просто не сме 
да дозволи да буде ограничени незналица, а савремени облик егоизма 
се своди на игноранцију и ускогрудост. Штавише, Кафка деконструише 
митове од којих живи савремена заједница, одбијајући да прихвати свет, 
такав какав му се појављује. Насупрот романтичарима и авангардистима, 
који су трагали за оним егзотичним у свакидашњем, за необичним у 
обичном, Кафка покушава да демонстрира крајњу необичност онога што 
се обично саморазумљиво прихвата: 

„Далеко од тога да је ефикасна институција, суд је једна врста рели-
гије, чији рутуали се посматрају а да се не испитује њихова апсурдност [...] 
Лишена темеља, суд је само једна празна форма. А та форма носи назнаке 
неизбежне корупције.”24

Еманципацијски трагови Фон Јеринга читљиви су пре свега тамо 
где нам Кафкина књижевност расветљава невидљиве ланце којима смо 
приковани уз савремени поредак. 

То постаје нарочито јасно након што схватимо да је у Кафкиним 
очима уверење да правне институције делују ради заштите и добробити 
свих представљало изузетно делотворну заблуду. Штавише, трпљење 
насиља не одвија се у предвидљивим размерама, будући да појединац 
услед незнања права није способан да прецизно утврди границе између 
сигурности и опасности. Дакако, онај ко не зна своја права такође не зна 
ни да је унапред измештен изван жељене зоне безбедности и комфора, 
због чега непрестано живи у наивно креираној, али по живот фаталној 
илузији властите заштићености и сигурности. Догађаји из 1914, када су 

23 Dungey, N. (2014). Franz Kafka and Michel Foucault: Power, Resistance and Art of 
Self-Creation. Lexington Books, Lanham, 49.

24 Gliksohn, J.-M. (1971). Le procès: Kafka. Hatier, Paris, 37.
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јеврејске избеглице из Галиције прошле попут човека са села, оставши с 
оне стране улазних врата у град, деловали су на нашег писца-правника 
попут жаоке. Наиме, сукоб универзалности права и индивидуалног реша-
вања „уласка” у њега тада је попримио облик сукоба између општости 
људског права избеглица на азил и уточиште и индивидуалности реша-
вања појединачних случаја: 

„Јеврејске избеглице из региона Галицијског фронта вршиле су све 
већи притисак на ресурсе јеврејске заједнице да их подржи, што је резул-
тирало издавањем званичне уредбе о забрани њиховог уласка у град. 
Проблем избеглица, о коме се расправљало на страницама Selbstvehr [пра-
шки јеврејски часопис на који је Кафка био претплаћен, прим. аут.], имао 
је за резултат затварање врата Прага за мушкарце и жене са села. Чувари 
нису толико чували право, колико своје економско стање и утврђене приви-
легије прашке Јеврејске заједнице.”25 

Ако је у Кафкином Процесу остало нејасно на основу којег закона 
је изнесена оптужница и донесена пресуда, онда је у реалности, као и 
у параболи Пред законом целокупна заједница галицијских паора јевреј-
ског порекла остала збуњена наочиглед мистичне законске уредбе на 
основу које им је ускраћен улаз у град. У параболи, човек са села није 
ушао у закон, у реалности људи са села нису ушли у град, а да је притом 
и једној и другој страни остала нејасна законска одредба на основу које 
је то учињено.

Кафкина правничка каријера била је директно умешана у демокра-
тизацију правног поступка: 

„Он тражи већу независност Института за осигурање од повреде на 
раду од закона које доноси централна влада. У исто време, испитивање јав-
ног мњења уноси друге гласове у дискурс: гласове послодаваца који се 
раније нису могли чути. Резултујућа напетост између бирократије ’одозго’ 
засноване на централизованој власти и моделу ’одоздо према горе’ заснова-
ном на гласовима појединаца, значајна је за већи део Кафкиног службеног 
и књижевног промишљања.”26

Парадокси слободног ухапшеника и невиног кривца још увек делују 
као моћни сведоци кризе савремене субјективности. Избор књижевности 
последица је свесне одлуке овог правника да фиктивни мисаони експери-
мент буде медијум приказа лажног поретка, јер Кафка није уображавао 

25 Caygill, H. (2011). „Kafka and Derrida Before the Laws”. Freedom and Confinement in 
Modernity: Kafkas Cages. Palgrave Macmillan, New York, ed. Kordela, K. / Vardoulakis, D., 56.

26 Densky, D. (2010). „Proxies in Kafka: Koncipist FK and Prokurist Josef K.”, у: Kafka 
for the Twenty-First Century. Camden Hause, Rochester / New York, ed. by S. Corngold / R. V. 
Gross, 124
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да јасно види истину, али је осећао да је еманципација могућа тако што 
се најпре денунцира лаж. Ако је суд свуда, ако сви раде за суд, онда је 
крајње сумњиво и постојање наводно неприкосновене хијерархије, наро-
чито када је реч о највишим инстанцама. Ако закон не познаје одбрану, 
онда свакако још мање познаје жалбени поступак. Највиши суд отуда 
може бити једино суд моћи која је лоцирана с оне стране права и процеса 
и остаје недодирнута, ван домашаја закона. Чувар уласка у закон онда 
не може бити на најнижим лествицама хијерархије, него мора припадати 
њеном врху. Амбивалентност достиже врхунац када замислимо да чувар 
закона нужно окреће леђа, игнорише закон и симулира супериорност у 
односу на њега, док онај који окреће лице закону и очекује гостопримство 
и пријем у њега, остаје ускраћен и незадовољан. Инверзија и антагони-
зам постају потпуно јасни када схватимо да, с једне стране, онај ко чува 
или спроводи закон није у њему и не руководи се његовим правилима, 
него је изнад њега. С друге стране, онај ко је упућен на примену закона 
остаје изневерен, препуштен сам себи, игнорисан од стране закона. Тако 
долазимо до закључка да закон заправо не важи за све, пошто у реал-
ности његовом важењу нико не подлеже. Моћ себе ставља ван закона, 
немоћни остају лишени законске заштите. Сви смо у ствари отпадници, 
сви смо outlaw.
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uVOD

Raspravljajući o građanskom društvu, Hegel je problem (uklanjanja) 
siromaštva odredio kao pitanje koje je najpreče za moderna društva.1 Napisano 
je čitavo bogatstvo literature o Hegelovoj filozofiji prava, to jest onoj filozof-
skoj disciplini koja se njime bavi, kao i o njegovom shvatanju građanskog 
društva i siromaštva. U ovom radu ćemo se poduhvatiti skromnog zadatka da 
istaknemo socijalno-političku dimenziju Hegelovog pojma prava (iz) nužde 
(Notrecht), odnosno, pokušati da postavimo ovaj pojam u odnos s njegovim 
razumevanjem problema siromaštva. Teza koju ćemo nastojati da obrazložimo 
ima dva dela: prvo, izuzetno je važno imati na umu da za Hegela siroma-
štvo nastaje i uvećava se shodno logici funkcionisanja modernog građanskog 
društva; a zatim, Notrecht predstavlja jasan primer Hegelovog uvida da mate-
rijalna oskudica vodi pravnoj, društvenoj, političkoj obespravljenosti. Na 
osnovu ove dve, moguće je raspraviti i dodatne tačke, poput toga da Notrecht 
ne može predstavljati problem isključivo s pravne ili moralne tačke gledišta, 
te da u sukobu privatnog vlasništva i Notrecht-a, neprikosnovenost u svakom 
smislu uvek ima pravo nužde.

Siromaštvo je možda najozbiljniji problem, a sasvim sigurno jedan 
među najvećim, s kojim je sučeljeno moderno građansko društvo. Razlog tome 
počiva u činjenici da ono nije slučajna pojava, već upravo suprotno, nasta-
je iz samih osnova građanskog društva. Neposredno gledano, siromaštvo je 
materijalna oskudica i to takva oskudica koja, u krajnjem slučaju, vodi u sta-
nje ekstremne nužde. Međutim, Hegelovo shvatanje siromaštva značajno je 
baš zbog toga što ga ne razume isključivo kao materijalnu oskudicu. Zapra-
vo, siromaštvo je okolnost koja – usled nedostatka resursa – onemogućava 
pojedince ili čitave slojeve društva da steknu obrazovanje i veštine kako bi na 
suštinski način učestvovali u društvenom i političkom životu svoje zajednice 
(para. 241). Nadalje, kada se ova dva momenta povežu, pokazuje se kako mate-
rijalna oskudica nije jedini pokazatelj siromaštva u Hegelovom smislu. Štaviše, 
ukoliko neko ima samo onoliko koliko mu je dovoljno da preživi, smatraće se 
siromašnim, pošto nije u mogućnosti da učestvuje u svim pogodnostima života 
u građanskom društvu, kao što su pristup veštinama i obrazovanju, pravosu-
đu, zdravstvenoj nezi, pa čak i utehi religije.2 Ono što je neposredno vidljivo 
s obzirom na koncept Notrecht-a, odnosno situaciju ekstremne nužde, jeste 
činjenica da siromaštvo zapravo vodi ka nemogućnosti čoveka da u potpunosti 
razvije svoje potencijale i bude osoba. Notrecht ima smisao prava koje izrasta 
naspram pretnje potpune negacije svih prava jednog čoveka.

1 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša”, 363.
2 Ibid., 361.
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NOTRECHT u KONTEKSTu APSTRAKTNOG PRAVA

Za razliku od Kanta, koji u Metafizici morala siromaštvo razume kao 
zavisnost jedne osobe o drugoj (zavisnost o dobročinstvu) koja ne može imati 
osnovu u pravu, Hegel nastoji da siromaštvo predstavi kao okolnost koja one-
mogućava čoveka da bude osoba uopšte.

Za Kanta je sloboda definisana kao nezavisnost od prisile samovolje 
drugoga, ukoliko ona može da opstoji sa slobodom drugoga pod univerzalnim 
zakonom. Ovako definisana, sloboda predstavlja jedino urođeno pravo, koje 
čoveku pripada na osnovu toga što je čovek.3 Međutim, Hegel vidi višestruko 
negativan uticaj siromaštva na ljudski život – nešto što možda nije neposred-
no vidljivo iz čisto pravne perspektive koju u Metafizici morala zauzima Kant. 
Budući da je moguće da čovek dospe u situaciju u kojoj mu preti negacija 
njegovog postojanja kao osobe u punom smislu te reči – što za Hegela znači 
pravni i moralni subjekt, ali i član porodice i građanin – ova nevolja predstavlja 
istovremeno pravni, moralni i politički problem. Zapravo, višedimenzional-
nost ovog problema u skladu je s osnovnim idejama Hegelove filozofije prava. 
Prema strukturi Hegelove knjige Osnovne crte filozofije prava, polazi se od 
apstraktnog prava i napreduje do kompleksne običajnosti koju taj princip, 
pored principa moralnosti, konstituiše. Fenomen siromaštva i njegovog zna-
čenja za individualnog člana građanskog društva mora se posmatrati najpre s 
obzirom na odnos između ličnosti i apstraktnog prava na imovinu. Tek iz toga 
je onda moguće dovoditi fenomen siromaštva u vezu sa građanskim društvom 
i eventualnim političkim rešenjima siromaštva u skladu sa prirodom države.

Međutim, isto je tako opravdano, s obzirom na istorijske karakteristike 
građanskog društva, tematizovati i same kategorije apstraktnog prava. Tako 
ispada da je veoma važna Hegelova rasprava sa Savinjijem (Friedrich Carl von 
Savigny) u vezi s jurističkim pojmom poseda i njegovim odnosom s vlasni-
štvom. Hegel kritikuje Savinjija, odnosno njegovo shvatanje poseda, kako je 
ono izloženo u knjizi Pravo na posed (Das Recht des Besitses, 1803). Savinji 
je posed eksplicitno odredio kao činjenicu (factum) koja može imati prav-
ne posledice: 

„[P]osed [je] sam po sebi, po svom izvornom pojmu, jedna puka činje-
nica: isto je tako sigurno da su s tim povezane pravne posledice.”4 

3 Kant, I. (1896). Werke, Band 7. Leipzig: Leopold Voss, 34. Kant će kao rešenje proble-
ma siromaštva u pravnom smislu dopustiti oporezivanje bogatih i direktno finansiranje onih koji 
nemaju da zadovolje svoje „najnužnije prirodne potrebe”. U ovom je, u krajnjoj liniji, nastavlja 
Kant, razlog zbog koga je opšta volja naroda „ujedinila sebe u društvo” (Ibid., 144).

4 Savigny, F. C. (1803). Das Recht des Besitzes. Giessen: G. F. Heyer, 22.
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Ovaj dualitet, međutim, nije proizvod naše modernosti. Rimskom pra-
vo, koje je bilo merodavno za Savinjija, poznaje posed (possessio) upravo kao 
faktičku vlast nad stvari, ali se i pravo korišćenja zemljišta osvojene teritori-
je (ager publicus) smatralo za possessio takođe.5 U srednjem veku je dualitet 
poseda u formi faktičkog zaposednja i upotrebe imovine poznat kroz institut 
dominium directum et utile. Svojom tezom o posedu kao činjenici s pravnim 
posledicama, iza koje – u istorijsko-političkom smislu – počiva njegovo dosled-
no insistiranje na shvatanju istorije kao kontinuiranog procesa bez apsolutnog 
početka ili kraja,6 Savinji se politički svrstava na stranu plemstva (koje faktički 
poseduje imovinu, odnosno zemlju, a koju koriste seljaci). Prema Pegeleru, u 
pozadini Hegelovog kritičkog stava spram Savinjija počiva, istorijski posma-
trano, pobednički interes buržoazije kome, dakako, u prilog ide to da je sve što 
može da se zaposedne prijemčivo da bude vlasništvo.7 To je karakteristično za 
jedno doba koje je obeleženo istorijskim događajima poput političke revolucije 
i rađanja građanskog društva. Hegel smatra da ne može postojati vlasništvo bez 
poseda, pošto posed daje pravo na vlasništvo. U tom kontekstu bi trebalo čitati 
Hegelovo obrazloženje u para. 45. Osnovnih crta filozofije prava:

„Da ja imam nešto u svojoj čak spoljašnjoj vlasti, u tome se sastoji 
posjed... ta strana da sam ja sebi kao slobodna volja u posjedu predmetan, a 
time također tek zbiljska volja, sačinjava ono istinsko i pravo u tome, odre-
đenje vlasništva.”8

U građanskom, odnosno kapitalističkom društvu, „imati vlasništvo” 
direktno uslovljava čovekovo postajanje osobom. Kao princip apstraktnog 
prava Hegel je odredio „zapovest” – „budi osoba (Person) i poštuje druge oso-
be”9, čime je izrazio to da je, s apstraktno-pravne tačke gledišta, čoveku u 
njegovoj osobi priznata pravna sposobnost. Pojam osobe se kod Hegela mora 
posmatrati iz celokupnosti različitih sfera modernog čovekovog života, a ne 
samo na temelju apstraktnog prava, stoga je ovo određenje tek „mogućnost” 
i jedno „ovlašćenje”.10 Već na nivou ovako apstraktnog određenja, osoba je u 
čvrstoj sprezi s pravom na vlasništvo. Da bi čovek uopšte ispunio zapovest 
„budi osoba i poštuj druge kao osobe”, zahteva se jedan minimum – čovek 

5 Kovačević-Kuštrimović, R. (1982). Koja konstrukcija državine?. Zbornik radova Prav-
nog fakulteta u Nišu, Vol. 22, 261–274.

6 Prema: Losurdo, D. (2004). Hegel and the Freedom of Moderns. Duke University Press. 
125.

7 Pöggeler, O. (1995). Editorial Introduction. Hegel, G. F. W. (1995). Lectures on Natural 
Right and Political Science (Heidelberg, 1817–1818). University of California Press. 30.

8 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša”, 95.
9 Ibid., 84.
10 Ibid., 85.
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mora moći da zaposedne vlastito telo (para. 47) i stekne vlasništvo, kako bi 
njegova slobodna volja mogla da se realizuje u spoljašnjoj „sferi slobode” 
(para. 41).11 Dakle, čovekovo postajanje osobom ne proizilazi nužno iz čove-
kove ljudskosti, prirodnosti i faktičnosti njegove egzistencije kao čoveka, ili 
njegovog golog života:

„Čovjek je neposrednom egzistencijom po samome sebi nešto pri-
rodno, spoljašnje svom pojmu: tek obrazovanjem svog vlastitog tijela i 
duha, uglavnom time što njegova samosvijest sebe shvaća kao slobodnu, 
počinje on sebe da posjeduje i postaje vlasništvo sebe samoga i spram dru-
gih” (para. 57).12 

Budući da je u apstraktno-pravnom smislu polazište takvo da je čoveko-
va slobodna volja prioritetnija od njegove gole egzistencije ili prirodne datosti, 
logičan je i Hegelov stav da je u pogledu bilo kog vlasništva, odnosno poseda, 
najvažnije to da predstavlja izraz i realizaciju slobodne volje. U tom smislu, 
na načelnom nivou, sve može biti predmet vlasništva i sve što se može zapo-
sednuti, takođe, na isti način je sposobno da bude vlasništvo. Međutim, kada 
se sfera apstraktnog prava napusti, tačnije, kada se pređe na tlo „građanskog 
društva”, postaviće se iznova pitanje o čovekovoj egzistenciji i to tako da će 
se tema sasvim zaoštriti u socijalnom smislu. Rečeno je već da je kod Hegela 
apstraktnopravna osoba tek osoba u užem smislu te reči, dok pravu konkreti-
zaciju ovaj pojam dobija kroz sve nivoe, kako on to naziva, objektivnog duha 
(čije momente predstavljaju porodica, građansko društvo i politika). 

Očekivano bi bilo – pošto je Notrecht jedno specifično pravo, ali pravo 
ni manje ni više već prema samom terminu – da bi Hegel prodiskutovao njego-
vu prirodu i smisao upravo u kontekstu apstraktnog prava. Problem je u tome 
što je sa stanovišta apstraktnog prava ovaj primer naročitog conditio humana 
nedovoljno vidljiv. Specifičnost apstraktnog prava počiva upravo u njegovoj 
apstraktnosti kojom je uslovljena i njegova osnovna kategorija: osoba. Hegel 
tvrdi sledeće u vezi s time:

„Personalnost počinje tek onda kad subjekt raspolaže ne samo samo-
sviješću uopće o sebi kao konkretnom, na bilo koji način određenom ja, 
nego, naprotiv, samosviješću o sebi kao potpuno apstraktnom ja, u kojemu 
su sva konkretna ograničenost i važenje negirani i bezvrijedni” (para. 35)13.

Konkretizacija ovih određenja, međutim, zahteva da se filozofska disku-
sija pomeri, napuštanjem sfere apstraktnog prava, ka moralnosti.

11 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša”,  
98, 90.

12 Ibid., 110.
13 Ibid., 82.
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NOTRECHT u KONTEKSTu MORALNOSTI

Pojam Notrecht ima predistoriju u tradiciji ius necesitatis, te u tom smi-
slu svojevrsni Notrecht poznaju i Hegelovi filozofski prethodnici, odnosno 
Kant i Fihte. Njihova shvatanja ćemo navesti upravo s namerom da uz pomoć 
njih istaknemo svu specifičnost Hegelovog shvatanja.

Kod Kanta je jedino neotuđivo pravo čoveka, koje mu pripada shodno 
njegovoj ljudskosti naprosto, sloboda shvaćena kao nezavisnost od (prisile) 
izbora ili samovolje drugoga. A pravo je ona radnja koja postoji uz slobodu 
svih u skladu s univerzalnim zakonom.14 U specifičnom slučaju, kakav pred-
viđa ius necessitatis, kada je moj život u opasnosti, ovo navodno pravo dalo 
bi mi ovlašćenje da oduzmem drugome život. Međutim, dalje obrazlaže Kant, 
tu nije reč o tome da mi taj drugi ugrožava život, već je situacija upravo takva 
da oduzimam život nekome ko mi ništa nažao nije učinio jer mi je život u 
opasnosti. Ovako definisan Notrecht bi bio u koliziji s pravnom doktrinom. 
Na koji način? Notrecht je pravo, kako to Kant kaže, u subjektivnom smislu, 
odnosno, kako se pravo pokazuje „pred umom”. Nasuprot subjektivnog smi-
sla stoji naravno objektivno važenje prava kao ono što je potvrđeno od strane 
suda kao takvo. Kant je zapravo uzeo primer davljenika koji uviđa da zarad 
vlastitog opstanka mora gurnuti drugog nesrećnika, čiji je život jednako u opa-
snosti, sa komada olupine broda na kojoj tek ima šansu da preživi brodolom. 
U ovom slučaju bi ubica mogao da se smatra odgovornim (culpabile) iako ne 
pod teretom krivice (inpunibile). Kant tvrdi: „Nužda nema zakon (necessitas 
non habet legem). Ipak, nema nužde koja bi nepravo uskladila sa zakonom.”15

Posebno je interesantno kako se Notrecht-om bavi Fihte. O tome raspra-
vlja u Osnovama prirodnog prava, u užem kontekstu prava na odbranu 
(samoodbranu), a u nešto širem kontekstu prava na ličnu sigurnost i nepovre-
divost osobe. Fihte će zapravo formulisati Notrecht kao jedan naročiti slučaj 
samoodbrane. Fihte upotrebljava primer koji se može naći i kod Kanta, a to 
je primer dva davljenika koja se nalaze u situaciji u kojoj oskudna potpora 
(davljenička daska, čamac) nije dovoljna da oba čoveka izbavi iz opasnosti. 
Fihte podvlači puku prirodnu kauzalnost kao uzrok ovakve situacije, odno-
sno krize, isključujući bilo kakvu subjektivnu intenciju. Otuda za njega ova 
situacija uopšte ne potpada pod pravo. Pravo nužnosti koje bi se odnosilo na 
ovakvu situaciju nije pravo, jer je dotična situacija takva da u njoj pravo uop-
šte ne važi, što je svakako stav koji bi i Kant prihvatio. Fihte kaže: „Za nas 
obojicu priroda je opozvala pravo na život.”16

14 Kant, I. (1896). Werke, Band 7. Leipzig: Leopold Voss, 27.
15 Sva razmatranja o Kantovom određenju ius necessitatis tiče se odeljka: Ibid., 32–33.
16 Sva razmatranja o Fihteovoj raspravi o Notrecht-u tiču se dela teksta: Fichte, J. G. 

(1845–1846). Sämmtliche Werke. Berlin: Veit und Comp, 252–254.
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Pravo, tačnije sistem prava, prema Fihteu, uređuje slobodnu koegzi-
stenciju slobodnih bića. Pošto se pitamo kako u pravnom smislu definitisati i 
odrediti tu slobodnu koegzistenciju, pretpostavljamo da ju je moguće urediti i 
da je ona kao takva moguća. U onoj ekstremnoj situaciji, ta se koegzistencija 
ne uzima kao moguća – to znači da nema pozitivnog prava koji uređuje ovu 
situaciju u kojoj se pitam da li imam ili nemam prava da žrtvujem drugoga 
radi svoga opstanka. Fihte smatra: „Odluka ko će preživeti zavisi od fizič-
ke snage i samovolje.” Za njega ova situacija zapravo ne predstavlja pravni 
problem ili pitanje pravnog vakuuma, već je reč o problemu koji potiče iz 
sfere moralnosti. Slobodna volja koja nije regulisana „zakonom”, pozitivnim 
pravom, reguliše se prema višem poretku u odnosu na pravo, a to je moral. 
Shodno tome, prema Fihteu, u navednoj ekstremnoj situaciji moral nalaže: 
„Ne čini ništa, prepusti stvar Bogu”, a to znači da će, u krajnjoj liniji, svako 
delati shodno svojoj savesti koja je jedini sudija.

Ukoliko bi se dopustio misaoni eksperiment u kome se ekstremna situ-
acija davljenika pojavljuje kao pravni problem, moralo bi se poći od toga 
da bi pravo nužde predstavljalo pravo da sebe posmatram kao izuzetog od 
svakog zakona, odnosno sistema prava. U principu, Fihte potvrđuje Kanto-
vu tezu da nužda nema zakon. Međutim, za razliku od Kanta, on eksplicitno 
zaključuje da se dalje taj slučaj mora „rešavati” sa stanovišta višeg poretka, 
odnosno moralnosti.

SOCIJALNO-POLITIČKA DIMENZIJA NOTRECHT-A

Hegel je u svojim hajdelberškim predavanjima o prirodnom pravu i nau-
ci o državi iz 1817–1818. godine ponovio isti ovaj primer dvojice davljenika 
(para. 63). Uz njega, Hegel dodaje i primer majke koja, okružena vukovi-
ma, odlučuje da žrtvuje jedno dete kako bi spasila ostalu decu i samu sebe. 
Ovde Hegel naizgled ponavlja isti onaj argument koji smo našli kod Fihtea: 
da nije moguće raspravljati o tome da li je ono što je učinjeno pravo ili ne. 
Odluka šta da se učini prepuštena je, kako Hegel ovde kaže, subjektivnom 
osećanju. Instanca koja odlučuje je „plemenitost duha individue” koja se defi-
nitivno ne može pravno normirati.17 U kasnije objavljenom delu Osnovne crte  
filozofije prava, Hegel ne pominje više ovaj primer i u kontekstu ekstremnih 
situacija govori o stradanju od gladi. Ova promena je od izuzetnog značaja, 
budući da se tako Notrecht definitivno pomera iz jednog kontekstualnog miljea  
vanrednih, veoma retkih situacija, u sferu svakodnevice s karakteristikom 

17 Hegel, G. F. W. (1995). Lectures on Natural Right and Political Science (Heidelberg, 
1817–1818). University of California Press, 121–122.
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njenih hroničnih problema. Vredelo bi uporediti motive koje smo videli kod 
Fihtea sa Hegelovim, kako bismo istakli šta je slično a šta različito. I u tom 
zrelom tekstu o filozofiji prava, Hegelova analiza Notrecht-a se nalazi u pogla-
vlju o moralnosti, tačnije u odeljku koji razmatra pojmove namere i dobrobiti 
(Absicht, Wohl). Očigledna je prva sličnost: Notrecht s obzirom na postojeću 
raspravu pripada problemskom polju moralnosti. Doduše, tu će se istovremeno 
pojaviti i razlika. Anticipirajući predstojeća razmatranja, moglo bi se reći da je 
Notrecht istorijski izrastao kao fenomen za moralno-problemsku svest, ali je 
istinsko područje njegovog konkretizovanja socijalno-politička sfera.

I kod Fihtea, kao i kod Hegela, govori se o situacijama u kojima je život 
u opasnosti. Hegel je u pomenutim hajdelberškim predavanjima rekao sledeće: 
„Ako je život u ekstremnoj/krajnjoj opasnosti ima pravo da se pozove na pravo 
nužde.”18 Međutim, odmah nakon jezovitog primera majke sa decom i vuko-
vima, Hegel govori o zanatliji kome usled dugova preti gubitak ekonomske 
nezavisnosti i faktičke slobode kretanja. Hegel je bez previše objašnjavanja 
pridružio i ovaj, izuzetno važan primer Notrecht-a, koji sasvim izvesno svedo-
či o čestom scenariju s kojim se sučeljavaju brojni članovi građanskog društva. 
Upravo za ovaj primer i važi njegovo razmatranje da, u slučaju kada postoji 
apsolutna povređenost čovekove egzistencije nasuprot povredi relativne, par-
tikularne egzistencije slobode drugog, govorimo o pravu nužde koje je čak 
u određenim zemljama predmet pozitivnih zakona.19 Ovde se zapravo radi 
o sukobu u krajnjoj nuždi života jednog i imovine drugog čoveka. Situacija 
krajnje nužde, gde postoji apsolutna povređenost života, predstavlja „tačku” 
u kojoj je opozvano pravo uopšte. Ali, za razliku od Fihtea, to nije situaci-
ja u vezi s kojom nema pravne kvalifikacije, kao da se na tu situaciju pravo  
ne proteže. Slučajevi poput davljenika, prema vlastitoj logici, Fihteu su služili 
za ilustraciju jedne izvanpravne situacije. Ona izlazi iz okvira pravnog siste-
ma pošto predstavlja događaj koji se odvija na samom rubu ljudskog društva,  
odnosno socijalne sfere. Bukvalna i simbolička udaljenost takvog primera 
conditio humana pojačava taj utisak. Kod Hegela je, međutim, Notrecht osiro-
mašenog zanatlije kome kreditori uzimaju sredstva za rad i reprodukciju života 
okolnost koja ilustruje slučaj u kome je na delu negiranje pravnog poretka  
kao celine i to ukidanjem faktičke osnove njegovog važenja (a to je život). 
Ukoliko je život čoveka ugrožen, prema Hegelu, reč je o opasnosti od potpu-
nog nestanka odnosno gubitka prava.

U filozofskom smislu, za Hegela ljudska egzistencija uopšte u svo-
joj spoljašnjosti jeste stvar slučajnosti. Stoga su i mogući slučajevi u kojima 
apsolutno pravo svakoga na slobodnu egzistenciju, život, dolazi u sukob sa 

18 Hegel, G. F. W. (1995). Lectures on Natural Right and Political Science (Heidelberg, 
1817–1818). University of California Press, 121.

19 Ibid., 122.
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partikularnošću prava drugog. Kako Notrecht nije više vezan za sukobljenost 
moga života sa životom drugog, kao kod Fihtea, već moje egzistencije i imo-
vine drugog, pažnju skreće upravo Hegelova primedba da država ima zakone 
koji uređuju pravo (iz) nužde. Za razliku od Fihtea, kod Hegela pravo nužde 
ukazuje ne samo na to da postoje, nego da su neminovne pravne uredbe shod-
no konkretnim političkim porecima kapitalističkih društava. U krajnjoj liniji, 
ova se rasprava svodi na tu jednostavnu pouku da banke odnosno kreditori ne 
mogu pri povraćaju duga dovesti do ekstremnog intenziviranja nužde dužnika. 
Ovaj primer nije karakterističan samo za hajdelberška predavanja, jer će ga 
Hegel ponoviti i u Osnovnim crtama filozofije prava (para. 127).20 Prema ono-
me što je u pročišćenom tekstu sačuvano od ove diskusije, suprotno stavu koji 
se relativno često može susresti u sekundarnoj literaturi o Hegelu – da su rani-
ja predavanja u različitim varijantama politički hrabrija, radikalnija – vidimo 
da Hegel i u svom zrelom delu insistira na socijalnoj dimenziji ovog problema 
i njegovim političkim implikacijama.

Dalje se pri poređenju pokazuje i to kako Fihte posmatra Notrecht pri-
marno kao posledicu prirodne katastrofe, koja je u osnovi stihijska. Situacija 
iz koje izrasta ekstremna nužda za Hegelovog prethodnika ne dovodi u pitanje 
postojeći sistem zakona. U hajdelberškim predavanjima Hegel još dozvoljava 
ovakvu perspektivu o slučajnosti životnih okolnosti s obzirom na individuu. 
Bez obzira što slučajnost ima svoje mesto u ovoj raspravi, on ipak stoji na 
drugačijem stanovištu. U građanskom društvu, ekstremna nužda nije nešto što 
slučajno i stihijski pogađa građane, već nešto što može predstavljati i sistem-
ski proizvedenu odliku egzistencije jednog dela članova građanskog društva.

U njegovim predavanjima o filozofiji prava iz 1819/1820. godine sto-
ji sledeće u vezi s Notrecht-om, i to upravo u ovom socijalnom kontekstu. 
Ono sa čime se suočavaju siromašni u građanskom društvu nisu puke prirod-
ne potrebe. „Priroda, koja stoji nasuprot siromašnome, nije puki bitak već 
moja volja.”21 

Dodatak para. 244. iz Osnovnih crta filozofije prava sadrži motiv koji 
proizilazi iz ovoga što su utvrdila i ranija predavanja i ukazuje upravo na tu 
ključnu odredbu Notrecht-a u građanskom društvu: 

„Nasuprot prirode ni jedan čovjek ne može tvrditi neko pravo, ali u 
stanju društva oskudica odmah dobiva formu neprava koje je učinjeno ovoj 
ili onoj klasi.”22 

20 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša”, 
224–225.

21 Hegel, G. W. F. (1983). Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 in einer 
Nachschrift. Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag, 195.

22 Hegel, G. W. F. (1989). Op. cit., 362.
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U građanskom društvu, glad nije Naturnot (prirodna nužda) naprosto. 
Ona nije jedna slučajna činjenica ljudske egzistencije u njenoj prirodnosti. Kao 
što je rečeno, siromaštvo se u svom Not ne bori sa prirodom shvaćenom kao 
pukim bićem, koje je neutralno u svom postojanju i u onom apstraktnoprav-
nom smislu neutralno prema mojoj realizaciji slobode. Naprotiv, siromašan 
čovek stoji nasuprot volje drugoga. I u kasnijim Osnovnim crtama filozofije 
prava, Hegel će to ponoviti u jednom preciznijem obliku. U para. 195. Hegel 
eksplicitno tvrdi kako beskonačno uvećanje potreba, karakteristično za moder-
no (kapitalističko) društvo, ide paralelno sa beskonačnom nuždom i zavisnošću 
o materiji koja pruža beskonačan otpor prema bivanju vlasništvom – a to je 
slobodna volja.23 Ova naročita „materija” nije priroda mimo društva, već nešto 
što bi pripadalo opštim resursima društva. Siromašan čovek oseća sebe kao 
zavisnog od onoga što je samovolja (Willkür), što znači zavisnost od ljudske 
slučajnosti a ne prirodnog hazarda. Za mladog Hegela je konsternirajuće upra-
vo to što je čovek kroz samovolju postavljen u ovu dihotomiju.24 Samosvest 
siromašnog čoveka dovedena je u tačku u kojoj on više nema prava, odnosno, 
u okolnost da njegova sloboda više nema realnosti.

Dualitet siromaštva i bogatstva, za Hegela, predstavlja koliziju koja iznu-
tra korodira i izjeda moderno građansko društva. Siromaštvo, reći će Hegel u 
predavanjima iz 1819/1820. godine, predstavlja potpuno nužnu karakteristi-
ku građanskog društva. „Mehanizam” građanskog društva je takav da, s jedne 
strane, akumulira bogatstvo bez granice, a s druge nuždu i bedu. U ovim preda-
vanjima Hegel je istakao da je fenomen siromaštva povezan s jednim drugim, 
takođe u istorijskom smislu karakterističnim za moderno građansko društvo, a 
to je okolnost da rad koji služi zadovoljavanju potreba postaje sve apstraktniji, 
a onda posledično – i sve prekarniji. Uvećanje bogatstva i siromaštva odvija se 
istim tempom.25 Reč je o kompleksnoj socijalnoj i političkoj strukturi, s obzi-
rom na koju ne možemo više govoriti o gladi, odnosno o krajnjoj potrebi ili 
nuždi siromašnih, kao o vanrednoj i pre svega singularnoj situaciji.

U para. 195. Osnovnih crta filozofije prava Hegel govori o ovoj dihotomi-
ji (bogatstva i siromaštva) na sledeći način: s jedne strane imamo beskonačno 
multipliciranje potreba, sredstava i užitaka, ali, s druge strane, građansko dru-
štvo povećava zavisnost i nuždu – ne od prirode, pošto je potpora prirode 
izgubljena, nego od privatnog vlasništva (vlasništva slobodne volje).26 Ovde je 
eskplicitno potvrđena osnova za postavljanje sukoba između apsolutnog prava 

23 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša”, 328.
24 Hegel, G. W. F. (1983). Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 in einer 

Nachschrift. Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag, 195.
25 Ibid., 193.
26 Hegel, G. W. F. (1989). Op. cit., 328.
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jednog čoveka sa privatnom imovinom, tj. partikularnom realizacijom slobo-
de drugog. U jednom ranijem paragrafu (para. 192), Hegel opisuje građansko 
društvo kao sistem potreba odnosno zavisnosti, koji dakako podseća na Adama 
Smita. Ovde Hegel, pomoću Smitovih političko-ekonomskih kategorija, daje 
opis društvenih potreba kao mehanizma kojim sam uslovljen odnosno zavisan 
od drugih i kojim su drugi zavisni od mog rada. Ovaj sistem je jedan celoku-
pan odnos međusobne zavisnosti društvene poizvodnje potreba, s jedne strane, 
i društvene proizvodnje sredstava za zadovoljavanje tih potreba, s druge. U 
para. 118. hajdelberških predavanja iz 1818/1819. godine, Hegel prepoznaje i 
sledeći problem: rođene u građanskom društvu, individue su zavisne o opštim 
resursima kako bi aktualizovale svoje pravo na život i moraju da ih priznaju 
„kao neorgansku prirodu i spoljašnje okolnosti koje upravljaju tim pravom.”27 
Pošto privatno vlasništvo čini ovaj svet opštih resursa, za Hegela ne može 
biti samorazumljivo i važeće ono stanovište koje je u pogledu nepovredivo-
sti privatnog vlasništva formulisao Džon Lok. Naime, on je smatrao kako 
povreda privatnog vlasništva predstavlja najviše nasilje i političku tiraniju. Iz 
svega što smo o njegovom shvatanju Notrecht-a videli, za Hegela bi apsolu-
tizacija imovine i apsolutizacija njene nepovredivosti predstavljala vrhovno 
nasilje i okolnost koja bi dovodila u pitanje opstanak samog pravnog poretka. 
Tako vidimo u para. 66. Osnovnih crta filozofije prava kako Hegel kaže da 
su neotuđiva ona dobra, kao i nezastarivo pravo na njih, što sačinjavaju moju 
najvlastitiju osobu i opštu bit moje samosvesti – moja ličnost, moja opšta slo-
boda volje, običajnost, religija.28 Dakle, o imovini kao takvoj ne može biti reči 
u smislu neotuđivog prava, već taj status može imati samo osoba i s njom ono 
što bi sigurno predstavljalo život osobe kao ukupnosti prava. U krajnjoj liniji 
bismo mogli reći da je za Hegela nepovredivo pravo na pravo.

ZAKLJuČAK

Ruso smatra da bi svako kritičko-nepristrasno posmatranje društva nužno 
vodilo do uvida u njegovu opresivnu strukturu. U skladu sa vlastitim pozitiv-
nim predstavljanjem fikcije čovekove nevinosti i naivnosti u prirodnom stanju, 
on tvrdi: „Svi mislioci koji su ispitivali osnove društva osetili su potrebu da se 
vrate prirodnom stanju.”29 Ovo isticanje činjenice opresivne strukture društva 

27 Hegel, G. F. W. (1995). Lectures on Natural Right and Political Science (Heidelberg, 
1817–1818). University of California Press, 208–209.

28 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša”, 129.
29 Ruso, Ž.-Ž. (1993) O poreklu i osnovama nejednakosti: Društveni ugovor. Beograd: 

„Filip Višnjić”, 138.
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Hegel će prepoznati kao jednu od najvećih Rusoovih filozofskih zasluga. Pre-
ma Hegelu, čitav niz prava i političkih ovlašćenja, poput prava na vladavinu i 
udruživanje, prava na red, upravljanje i pokoravanje, na potčinjavanje vlasti, 
Ruso je shvatio u kontekstu istorijske zasnovanosti na nasilju, na prinudi i pri-
vatnoj svojini.30 Na Rusoovom tragu, filozofija prava mora programski braniti 
pravo na pravo protiv ideološkog i političkog difamiranja, kao i socijalnog 
ugrožavanja, ove osnove celokupnog pravnog poretka. 
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INTRODuCTION

In his discussions on civil society, Hegel pointed out the problem of (elim-
inating) poverty as the key issue for modern societies1. There is an abundance 
of literature on Hegel’s philosophy of right, i.e. the philosophical discipline that 
deals with it, as well as on his understanding of civil society and poverty. In this 
paper, the author will undertake the modest task of pointing out the socio-polit-
ical dimension of Hegel’s concept of the right of necessity (Notrecht), that is, 
of trying to position this notion in relation to his understanding of the problem 
of poverty. The thesis which we will try to explain consists of two parts: first, 
it is immensely important to bear in mind that, as Hegel sees it, poverty arises 
and further increases in consonance with the logic according to which modern 
civil society functions; second, Notrecht is a clear example of Hegel’s realiza-
tion that material poverty leads to a lack of legal, social and political rights. On 
the basis of these two elements, it is possible to discuss some additional ones, 
as well. For example, it is not only from the point of view of law or morals that 
Notrecht can be seen as a problem, and where there is a conflict between pri-
vate possession and Notrecht, the right of necessity is inviolable in every sense. 

Poverty is perhaps the most serious and definitely one of the biggest 
problems that a modern civil society encounters. The reason for this lies in the 
fact that poverty is not an accidental phenomenon, but on the contrary, it arises 
from the very foundations of civil society. Strictly speaking, poverty is a lack 
of material resources, and it is such an absence that, ultimately, leads to the 
state of extreme necessity. However, Hegel’s understanding of poverty is sig-
nificant precisely because he does not understand it only as a lack of material 
resources. In fact, poverty is a circumstance that, due to a lack of resources, 
prevents individuals or entire strata of society from acquiring the education 
and skills necessary to participate in the social and political life of their com-
munity in a significant way (para. 241). Furthermore, when one looks at these 
two elements together, one can see that a lack of material resources is not the 
only indicator of poverty as Hegel understands it. What is more, if one has only 
as much as it is necessary for him to survive, he will be considered to be poor, 
since he cannot bpartake in all of the aspects of living in civil society, such as 
the access to acquire skills and education, justice, health care, and even conso-
lation by means of religion2. What is easily noticeable in terms of the concept 
of Notrecht, that is, the situation of extreme necessity, is the fact that poverty 
actually leads to the inability of an individual to fully develop his potential and 
be a person. Notrecht has the meaning of a right that develops as a response to 
the threat of the complete negation of all of the rights of an individual.

1 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: “Veselin Masleša”, 363.
2 Ibid., 361.
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NOTRECHT IN THE CONTEXT OF ABSTRACT LAW

Unlike Kant, who in the Metaphysics of Morals understands poverty as 
a dependence of one person on another (dependence on charity), which cannot 
have a basis in law, Hegel seeks to present poverty as a circumstance that actu-
ally prevents a man from being a person.

For Kant, freedom is defined as independence from coercion by the will 
of another, if it can coexist alongside the freedom of another under universal 
law. Defined in this way, freedom is the only innate right that belongs to a per-
son on the basis of being human.3 However, Hegel sees the manifold negative 
impact of poverty on human life – something that may not be directly visible 
from the purely legal point of view that Kant takes in the Metaphysics of Mor-
als. Since it is possible for a person to find themselves in a situation where 
there is a threat to their existence as a person in the full sense of the word – 
which, for Hegel, is a legal and moral subject, but also a family member and a 
citizen – this problem is a legal, moral and political issue. In fact, the multidi-
mensionality of this problem is in accordance with the basic ideas of Hegel’s 
philosophy of right. According to the structure of Hegel’s book Elements of 
the Philosophy of Right, one starts from abstract law and progresses to the 
complexity of ethics that this principle constitutes together with the principle 
of morality. The phenomenon of poverty and its significance to an individual 
member of a civil society has to be observed, firstly, in regard to the relation-
ship between the individual and the abstract right to property. Only on these 
bases is it possible to bring the phenomenon of poverty in connection with 
civil society and the potential political solutions to the problem of poverty in 
accordance with the nature of the state.

However, given the historical characteristics of civil society, it is also 
justified to thematize the actual categories of abstract law. Thus, it appears 
that Hegel’s discussion with Savigny (Friedrich Carl von Savigny) is very 
important in regard to the legal notion of possession and its relationship with 
ownership. Hegel criticizes Savigny, that is, his understanding of possession as 
it is explained in the book Treatise on Possession: Or, the Jus Possessionis of 
the Civil Law (Das Recht des Besitses, 1803). Savigny explicitly defined pos-
session as a fact (factum) that can have legal consequences: 

“[P]ossession in itself, in its original notion, is a mere fact: it is also 
certain that there are legal consequences associated with it”.4 

3 Kant, I. (1896). Werke, Band 7. Leipzig: Leopold Voss, 34. As a solution to the problem 
of poverty in the legal sense, Kant will allow the taxation of the rich and the direct financing of 
those who do not meet their “most necessary natural needs.“ This is, ultimately, Kant continues, 
the reason why the general will of the people “united itself into society.“ (Ibid., 144).

4 Savigny, F. C. (1803). Das Recht des Besitzes. Giessen: G. F. Heyer, 22.
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However, this duality is not a product of our time. Roman Law, which 
Savigny considered to be relevant, recognizes possession (possessio) as fac-
tual ownership, but public land (ager publicus) was also considered to be 
possessio.5 In the Middle Ages, the duality of possession in the form of fac-
tual possession and the use of property was known as dominium directum 
et utile. With his thesis on possession as a fact that has legal consequences, 
behind which – in the historical and political sense – rests his consistent insist-
ence on seeing history as a continuous process without an absolute beginning 
or end,6 Savigny is, politically, on the side of nobility (which factually owns 
property or land used by the peasants). According to Pöggeler, Hegel’s critical 
attitude towards Savigny rests on, from a historical point of view, the victori-
ous interest of the bourgeoisie, which, of course, is supported by the fact that 
everything that can be occupied can be possession.7 This is a characteristic of 
an era marked by historical events such as political revolutions and the birth 
of civil societies. Hegel believes that there is no property without possession, 
since possession gives the right to property. Hegel’s explanation in para. 45. 
Elements of the Philosophy of Right should be read in this light:

“To have external power over something constitutes possession... the 
circumstance that I, as free will, am an object to myself in what I possess and 
only become for the first time an actual will by this means constitutes the 
genuine and rightful element in possession, the determination of property”.8

In civil, that is, in capitalist society, “having property” directly condi-
tions one’s becoming a person. As a principle of abstract law, Hegel defined 
the “commandment” – “be a person (Person) and respect other persons”.9 In 
this way, he expressed the fact that, from the point of view of abstract law, one 
in his personhood gets his legal capacity recognized. Hegel’s notion of per-
sonhood must be viewed through the totality of the different areas of modern 
human life, and not only on the basis of abstract law. Therefore, this defini-
tion is just a “possibility” and an “authorization”.10 Even at the level of such 
an abstract definition, a person is tightly connected to the right to property. In 
order for a person to fulfil the commandment “be a person and respect others 
as persons”, there is a minimum required – a person must be able to possess 

5 Kovačević-Kuštrimović, R. (1982). Koja konstrukcija državine?. Annals of the Faculty 
of Law in Niš, Vol. 22, 261–274.

6 According to: Losurdo, D. (2004). Hegel and the Freedom of Moderns. Duke University 
Press. 125

7 Pöggeler, O. (1995). Editorial Introduction. Hegel, G. F. W. (1995). Lectures on Natural 
Right and Political Science. (Heidelberg, 1817–1818). University of California Press. 30.

8 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: “Veselin Masleša”, 95.
9 Ibid., 84.
10 Ibid., 85.
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his own body (para. 47) and acquire property, so that his free will can be real-
ized in the external “sphere of freedom” (para. 41).11 Thus, a man’s becoming 
a person does not necessarily arise from his humanity, the naturalness and fac-
tuality of his existence as a human being, or his mere life:

“The human being, in his immediate existence in himself, is a natural 
entity, external to his concept; it is only through the development of his own 
body and spirit, essentially by means of his self-consciousness comprehend-
ing itself as free, that he takes possession of himself and becomes his own 
property as distinct from that of others” (para. 57).12

Since the starting point, in terms of abstract law, is such that a man’s 
free will has the priority over his bare existence or the natural givenness, 
Hegel’s attitude that, in terms of any property, that is, possession, the most 
important thing is for it to be an expression and realization of free will. In 
that sense, in principle, everything can be the subject of property, and eve-
rything that one can possess is in the same way capable of being property. 
However, if one leaves the field of abstract law, or more precisely, if he enters 
the field of “civil society”, a question of a man’s existence rearises in a way 
that aggravates the topic. It was already said that according to Hegel a per-
son in the sense of abstract law is only a person in the narrower sense of the 
word, while this concept is given a real concretization through all levels, as he 
calls it, of an objective spirit (whose elements are represented by family, civil 
society and politics). 

Since Notrecht is a specific right, but a right no less and no more accord-
ing to the term itself, it would be expected that Hegel would discuss its nature 
and meaning precisely in the context of abstract law. The problem lies in the 
fact that from the point of view of abstract law, this example of a special con-
ditio humana is not visible enough. Abstract law is specific precisely because 
of its own abstraction that conditions its basic category: person. In this regard, 
Hegel claims the following:

“Personality begins not with the subject’s mere general consciousness 
of himself as an ego concretely determined in some way or other, but rather 
with his consciousness of himself as a completely abstract ego in which every 
concrete restriction and value is negated and without validity” (para. 35).13

The concretization of these definitions, however, requires that the 
philosophical discussion be moved, by leaving the area of abstract law, 
towards morals.

11 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: “Veselin Masleša”, 98, 90.
12 Ibid., 110.
13 Ibid., 82.
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NOTRECHT IN THE CONTEXT OF MORALITy

The term Notrecht has a prehistory in the tradition of ius necesitatis, and 
in that sense a kind of Notrecht was also familiar to Hegel’s philosophical pre-
decessors, Kant and Fichte. Their opinions will be presented here precisely 
with the intention of using them to emphasize all the specifics of Hegel’s 
understanding of the notion.

According to Kant, the only inalienable right of man, which belongs to 
him because of his humanity, is simply freedom understood as independence 
from the (coercion of) choice or the self-will of another person. Moreover, 
right is that action which coexists with the freedom of all in accordance with 
universal law.14 In special cases, provided by ius necesitatis, if one’s life is in 
danger, this alleged right would give him the authorization to take another’s 
life. However, Kant further states, this is not about one’s life beingthreatened 
by another person, but that one is taking the life of a person who has done no 
harm to him because his life is in danger. Defined in this way, Notrecht would 
be in conflict with legal doctrine. How exactly? Notrecht is a right, as Kant 
says, in the subjective sense, that is, how a right is seen “by the mind”. Con-
trary to the subjective sense of a right, of course, is the objective validity of 
a right as confirmed by a court as such. Kant actually used an example of a 
drowning man who realizes that, in order to survive, he has to push another 
unfortunate man, whose life is equally in danger, from a piece of shipwreck 
on which he only has a chance to survive. In this case, the killer could be con-
sidered responsible (culpabile) although not guilty (inpunibile). Kant claims: 
“There is no law to necessity (necessitas non habet legem). However, there is 
no necessity that would align the unlawful with law”.15

The way in which Fichte deals with Notrecht is especially interesting. He 
discusses it in the Foundation of Natural Right, in a narrower context of the 
right to defence (self-defence), and in a somewhat broader context of the right 
to personal security and inviolability of a person. Fichte actually defines Notre-
cht as a specific case of self-defence. He uses the example which Kant used 
as well, the example of two men drowning and there being only one piece of 
shipwreck insufficient to allow the survival of both of them. Fichte emphasises 
mere natural causality being the cause of this situation, i.e. crisis, excluding 
any subjective intention. This is why, in his opinion, this situation does not fall 
under any right at all. The right of necessity that would refer to such a situa-
tion is not a right, because the situation in question is such that a right does not 

14 Kant, I. (1896). Werke, Band 7. Leipzig: Leopold Voss, 27.
15 All the considerations of Kant’s definition of ius necessitatis concern the section: Ibid, 

32–33.
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apply to it at all, which is certainly a position that Kant would accept as well. 
Fichte states: “For both of us, nature has revoked the right to life.”16

Law, or more precisely, the legal system, according to Fichte, regu-
lates the free coexistence of free beings. Since there is a question on how to 
define and determine this free coexistence in terms of law, we assume that it 
is possible to regulate it and that coexistence is possible as such. In the above-
mentioned extreme situation, this coexistence is not seen as possible – this 
means that there is no positive right that regulates this situation in which one 
asks himself whether he has or does not have the right to sacrifice another’s 
life in order to survive. Fichte believes: “The decision of who will survive 
depends on physical strength and self-will”. 

To him, this situation is actually not a legal issue or the matter of a 
legal vacuum but an issue that derives from the sphere of morality. Self-will 
that is not regulated by “laws”, i.e. positive right, is regulated according to a 
higher order than law, and that is morality. Accordingly, as Fichte believes, in 
the stated extreme situation, morality dictates: “Do nothing, leave it to God”, 
which means that, in the end, everyone will act according to their conscience, 
which is the only judge. 

If we were to allow a thought experiment in which the extreme situa-
tion of drowning appears as a legal problem, we would have to assume that the 
right of necessity would be the right to view one as exempt from any law or 
system of laws. Basically, Fichte confirms Kant’s thesis that there is no law to 
necessity. However, unlike Kant, he explicitly concludes that the case must be 
further “resolved” from the point of view of a higher order, that is, morality.

THE SOCIO-POLITICAL DIMENSION OF NOTRECHT

In his Heidelberg lectures on natural law and the science of the state from 
1817–1818, Hegel used the same example of two drowning people (para. 63). 
Also, Hegel adds the example of a mother who, surrounded by wolves, decides 
to sacrifice one child in order to save the other children and herself. Here, 
Hegel seemingly repeats the same argument we encountered in Fichte: that it is 
not possible to discuss whether what was done is right or not. As Hegel states 
here, the decision of what to do is left to subjective feeling. The instance that 
is the determining factor is the “nobility of the spirit of an individual” which 

16 All the considerations of Fichte's discussion of Notrecht concern the following part of the 
text: Fichte, J. G. (1845–1846). Sämmtliche Werke. Berlin: Veit und Comp, 252–254.
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definitely cannot be legally regulated.17 In his later work, Elements of the Phi-
losophy of Right, Hegel does not mention this example anymore and, in the 
context of extreme situations, speaks of suffering from hunger. This change 
is very important, since Notrecht definitely moved from a contextual area of 
extraordinary, very rare situations, to the sphere of everyday life and its chronic 
problems. It would be worth comparing the motifs we saw in Fichte with 
Hegel’s, in order to point out the similarities and differences. In the abovemen-
tioned text on the philosophy of right, Hegel’s analysis of Notrecht is found in 
the chapter which deals with morality, more precisely in the section that consid-
ers the notions of intention and well-being (Absicht, Wohl). The first similarity 
is obvious: given the existing debate, Notrecht as a question belongs to the 
field of morality. However, at the same time a difference arises. Anticipating the 
forthcoming considerations, it can be said that Notrecht historically developed 
as a phenomenon for the moral-problematic consciousness, but the actual area 
of its concretization is the socio-political sphere.

Fichte, as well as Hegel, talks about a situation in which one’s life is in 
danger. In the Heidelberg lectures, Hegel said the following: “If his life is in 
extreme danger, one has the right to invoke the right to emergency”18. 

However, immediately after the terrifying example of the mother with 
the children and wolves, Hegel talks about a craftsman who is, due to debts, 
threatened with the loss of economic independence and the actual freedom of 
movement. Without too much explanation, Hegel added this very important 
example of Notrecht, which certainly illustrates a frequent scenario faced by 
many members of civil society. Precisely for this example, his consideration is 
valid that in the case when there is an absolute violation of human existence 
as opposed to a violation of the relative, particular existence of the freedom 
of another, we speak of the right of necessity, which is even subject to posi-
tive laws in some countries.19 This is actually a conflict of ultimate necessity 
between the life of one and the property of another person. The situation of 
extreme necessity, where there is an absolute violation of life, is the “point” at 
which rights are revoked in general. However, unlike in Fichte, it is not a situ-
ation in which there is no legal qualification, as if rights do not extend to that 
situation. According to his own logic, cases such as those of two men drown-
ing served him as an illustration of a situation that is beyond law. A situation 
like this does not fit the framework of a legal system, since it is an event that 
takes place on the margins of human society, i.e. the social sphere. The literal 

17 Hegel, G. F. W. (1995). Lectures on Natural Right and Political Science (Heidelberg, 
1817–1818). University of California Press, 121–122.

18 Ibid.
19 Ibid., 122.
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and the symbolic distance of such an example of conditio humana amplifies 
the impression. However, for Hegel, Notrecht of the impoverished craftsman 
whose creditors take away the conditions and resources necessary for work 
and reproduction is a circumstance that illustrates a case of negation of the 
legal order as a whole by abolishing the factual basis of its validity (which is 
life). According to Hegel, if a person’s life is endangered, we are talking about 
a danger of a complete disappearance or loss of rights. 

In terms of philosophy, human existence in general in its exterio is a 
matter of chance, in Hegel’s opinion. Accordingly, situations are possible in 
which the absolute right of everyone to a free existence, life, comes into con-
flict with the particularity of the rights of another. As Notrecht is no longer 
connected with the conflict between one’s life and the life of another, as with 
Fichte, but of one’s existence and the property of another, Hegel’s remark that 
a state has laws governing the right of necessity draws attention. Unlike Fichte, 
with Hegel the right of necessity indicates not only that legal decrees exist, but 
that they are inevitable in accordance with specific political orders of capitalist 
societies. Ultimately, this discussion boils down to a simple moral that banks, 
that is, creditors, cannot, in the case of a debt repayment, lead to an extreme 
intensification of the debtor’s necessity. This example is not only a character-
istic of the Heidelberg lectures, since Hegel will repeat it in Elements of the 
Philosophy of Right (para. 127).20 According to what is preserved in the con-
solidated text from this discussion, contrary to the attitude that can be found 
relatively often in the secondary literature on Hegel – that earlier lectures are 
politically bolder, more radical – we see that Hegel insists on the social dimen-
sion of these problems and its political implications in his later works.

Further comparison also shows that Fichte sees Notrecht primarily as 
a consequence of a natural disaster which is basically random. For Hegel’s 
predecessor, the situation from which the extreme necessity arises does not 
question the existing system of laws. In the Heidelberg lectures, Hegel allows 
such a perspective on the coincidence of life circumstances with regard to the 
individual. Regardless of the fact that coincidence has its place in this debate, 
his point of view is still different. In civil society, extreme necessity is not a 
matter of coincidence that randomly affects citizens of a society, but some-
thing that can also be a systematically produced feature of the existence of a 
certain part of the members of civil society.

In his lectures on the philosophy of law from 1819/1820, we can find 
the following about Notrecht in this social context. What the poor face in civil 
society are not mere natural needs. “Nature, which stands opposite the poor, is 

20 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: “Veselin Masleša” 
224–225.
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not a mere being but my will.”21 The appendix to paragraph para. 244. of the 
Elements of the Philosophy of Law contains a motif that stems from what 
previous lectures have established and points precisely to this key feature of 
Notrecht in civil society: 

”Against nature, no man can claim rights, but in the context of a society, 
scarcity immediately takes the form of injustice done to this or that class.“22 

In civil society, hunger is not just Naturnot (natural calamity). It is not 
an accidental fact of human existence in its naturalness. As previously stated, 
poverty in its Not does not battle nature understood as a mere being, which is 
neutral in its existence and in that abstract legal sense neutral towards one’s 
realization of freedom. On the contrary, a poor man stands against the will of 
another. In his later work, the Elements of the Philosophy of Right, Hegel will 
repeat it in a more precise manner. In para. 195 Hegel explicitly claims that the 
infinite increase in needs, which is a characteristic of modern (capitalist) soci-
ety, goes hand in hand with infinite necessity and dependence on matter which 
provides infinite resistance to being property – and that is free will 23. This 
specific “matter” is not nature outside society, but something that would be a 
part of the general resources of society. A poor man feels dependent on what 
is self-will (Willkür), which means dependence on human coincidence and not 
a natural hazard. Young Hegel finds the exact fact that a man, by the means of 
self-will, is placed in this dichotomy to be concerning.24 The self-conscious-
ness of a poor man had been brought to a point where he no longer has rights, 
that is, to circumstances in which his freedom is no longer realistic.

For Hegel, the duality of poverty and wealth is a collision that corrodes 
and eats away at modern civil society. Poverty, as Hegel says in his lectures 
from 1819/1820, is a necessary feature of civil society. The “mechanism” of 
civil society is such that, on the one hand, it accumulates infinite wealth, and 
on the other hand, necessity and misery. In these lectures, Hegel pointed out 
that the phenomenon of poverty is connected with another phenomenon, which 
is, in the historical sense, also a characteristic of modern civil society, and that 
is the fact that work that serves to fulfil needs becomes increasingly abstract, 
and then consequently – more precarious. The increase in wealth and poverty 
is happening at the same pace.25 It is a complex social and political structure, 

21 Hegel, G. W. F. (1983). Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von 1819/20 in einer 
Nachschrift. Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag, 195.

22 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: “Veselin Masleša”, 362.
23 Ibid., 328.
24 Hegel, G. W. F. (1983). Op. cit., 195.
25 Ibid., 193.
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given that we can no longer talk about hunger, that is, the extreme need or 
necessity of the poor, as an emergency and, above all, a singular situation.

In para. 195. of the Elements of the Philosophy of Right Hegel discusses 
this dichotomy (of poverty and wealth) in the following way: on the one hand, 
there is an infinite multiplication of needs, means, and pleasures, but on the 
other hand, there is an increase in dependence and necessity of civil society 
– not on nature, since the support of nature is lost, but on private property 
(ownership of free will)26. The basis for setting the conflict between the abso-
lute right of one man against private property i.e., by the particular realization 
of the freedom of another person is explicitly confirmed here. In one ear-
lier paragraph (para 192), Hegel describes civil society as a system of needs, 
that is, dependencies, which reminds of Adam Smith. Using Smith’s politi-
cal-economic categories, here Hegel gives a description of social needs as a 
mechanism by which one is conditioned or dependent on others and by which 
others are dependent on one’s work. This system is one completely rounded 
relationship between the mutual dependence of the social production of needs, 
on the one hand, and the social production of means to meet those needs, on the 
other. In para. 118 of the Heidelberg lectures from 1818/1819, Hegel also rec-
ognizes the following problem: born in civil society, individuals are dependent 
on general resources to actualize their right to life and must recognize them  
“as the inorganic nature and external circumstances that govern the right“27. 

Since private property constitutes this world of general resources, the 
point of view formulated by John Locke regarding the inviolability of private 
property is not self-evident and valid for Hegel. Locke believed that violation of 
private property is the highest form of violence and political tyranny. Accord-
ing to everything we have learned about Hegel’s understanding of Notrecht, for 
Hegel, the absolutization of property and the absolutization of its inviolabil-
ity would constitute supreme violence and a circumstance that would endanger 
the survival of the legal order itself. Thus we see in para 66 of the Elements of 
the Philosophy of Right that Hegel says that inalienable goods are those which 
constitute one’s own person and the general essence of one’s self-conscious-
ness – my personality, my general freedom of will, customs, religion, as well 
as the timeless right to those things28. Therefore, we cannot discuss property as 
an inalienable right, for only a person can have that status together with those 
things that indubitably constitute the life of a person as a totality of rights. Ulti-
mately, one could say that for Hegel the right to right is inviolable.

26 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: “Veselin Masleša”, 328.
27 Hegel, G. F. W. (1995). Lectures on Natural Right and Political Science (Heidelberg, 

1817–1818), 208–209.
28 Hegel, G. W. F. (1989). Op. cit., 129.
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CONCLuSION

Rousseau believes that any critical – impartial – observation of society 
would definitely lead to an insight into its oppressive structure. In accordance 
with his own positive portrayal of the fiction of human innocence and naivety 
in the natural state of being, he claims: “All thinkers who examined the foun-
dations of society felt the need to return to the natural state.”29. Pointing out the 
oppressive structure of society is what Hegel will recognize as one of Rous-
seau’s greatest philosophical merits. According to Hegel, Rousseau understood 
a whole array of rights and manifestations of political power, such as the right 
to rule and make alliances, the right to impose order, manage and conquer, 
as well as the right to subdue one to authorities, in the context of them his-
torically being based in violence, coercion and private property30. Following 
Rousseau’s footsteps, philosophy of law must systematically defend the right 
to right against ideological and political defamation, as well as against social 
endangerment of it, as the basis of the entire legal order.
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на почетно филозофско утемељење или повест дискусије о људским 
правима, најчешће у вези с теоријама природног права, Кантовим разу-
мевањем аутономије, Миловом тематизацијом личности etc.1 Питање 
утемељења филозофске знаности о људским правима, с обзиром да је реч 
о филозофској знаности, почива на могућности да сами њен предмет буде 
могуће филозофски апсолвирати. Немали број рецентнијих теоријских 
обухвата проблематике људских права усмерен је ка покушајима прева-
зилажења „неухватљивости” концепта људских права те се тврди да је 
појам људских права „готово у потпуности лишен сваког критеријума”.2 
На тај начин се у средиште позорности поставља дискусија о томе колико 
би основних људских права требало да буде на „листама”, односно, који 
су критеријуми које би неко право морало да испуни како би се могло 
означити као људско право3 и слично. Стога се под „филозофију људ-
ских права” супсумирају најразличитије теорије, концепти и решења који 
неретко знатно одударају од захтева које једна филозофија поставља пред 
себе. То нас враћа на стару дискусију о инсигнијама филозофије и њеном 
дистингвирању од посебних знаности. Филозофија захтева себи свој-
ствену методологију и започиње нехипотетички.4 Насупрот томе, модерне 
дискусије које носе ознаку „филозофије људских права” започињу управо 
хипотетички, прихватају методологију посебних знаности и посежу 
углавном за индукцијом, јер се „свеобухватни” приступ показује као неу-
потребљив. Ако су два основна изазова која стоје пред филозофијом 

1 „Шта ми филозофи, политички теоретичари и правници покушавамо да урадимо? 
Могло би се помислити да је одговор очит: покушавамо да боље разумемо шта људска пра-
ва јесу. Али такав одговор највећма је нејасан. ’Људска права’ како се користе у етици? Или 
у праву? Или у политичком животу? Ако у етици – права изведена из свеобухватних етич-
ких принципа, како Кант изводи своје становиште о ’природним правима’ из свог учења о 
праву, или како Џон Стјуарт Мил изводи своје становиште о ’правима’ из принципа кори-
сности? Или ’права’ како се данас користе у вредновању појединачних друштава? Ако у 
праву – у праву какво јесте? Или какво би требало да буде? И у праву где? Ако у политици 
– у њеној повести? Или у емпиријском опису политичких институција? Или у постављању 
стандарда?” (Griffin, J. (2017). Human rights: Questions of aim and approach. The Philosophy of 
Human Rights: Contemporary Controversies, Eds. Ernst, G., Heilinger, J.-C. Berlin–Boston: De 
Gruyter, 4).

2 Грифин, Џ. (2011). Људска права: Непотпуна идеја. У: Људска права: Преиспити-
вање идеје. Београд: Службени гласник, 65.

3 Па се тако говори о „минималистичком”, „функционалистичком”, „ортодоксном”, 
„свеобухватном” моделу интерпретације etc.

4 „У једном подручју умног, душа – третирајући као ликове ствари које су предста-
вили као копије – бива присиљена да истражује из хипотеза, не према почетку и ономе 
што је прво, него према ономе што је на крају и завршетку. У другом подручју умног душа 
напредује из своје хипотезе према нехипотетичком поступку, не служећи се копијама као у 
претходном подручју, него истражује ослањајући се на идеје по себи и уздижући се до њих” 
(Платон (2013). Држава, VI, 510 б. Београд: Дерета).
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људских права разјашњење појма људских права и њихово „оправдање”5, 
на њих се мора одговарати филозофски, а не лематски.

Полазна тачка за утемељење филозофије људских права може бити 
Хегелов став о предметима практичке филозофије уопште: 

„Ионако је истина о праву, обичајности, држави толико стара 
колико је у јавним законима, јавном моралу и религији јавно изложена и 
позната. Што је даље потребно тој истини уколико мисаони дух није задо-
вољан што је има на тај најближи начин – ако не захтев да је и појми и да 
садржају, који је већ по себи самом уман, прибави умни облик да би се на 
тај начин показао оправданим за слободно мишљење, које се не задржава 
на даноме – било да је оно потпомогнуто спољашњим позитивним аутори-
тетом државе или сугласношћу људи, било ауторитетом унутарњег чувства 
и срца те увјерења духа, које непосредно одобрава – него полази од себе 
и управо тиме захтијева да у најдубљој унутрашњости буде сједињено с 
истином?”6 

Проблем с људским правима није, дакле, у садржају, већ у облику! 
Садржај је сам по себи уман, ваља му прибавити и умни облик. Другим 
речима, филозофија људских права у савременим оквирима није никаква 
филозофија, већ збирка најразличитијих приступа који се, у мањој или ве- 
ћој мери, ослањају на поједине филозофске концепте и концепције, али им 
ни провенијенција ни телеологија нису – или бар нису нужно – филозоф-
ске. У том погледу би се могло указати на сродност филозофије људских 
права и биоетике. Ова блискост не изненађује – подручја анализе и примене 
ове две знанствене структуре неретко се преплићу. Биоетика се, међутим, 
explicite одредила као интердисциплинарно подручје истраживања у ко- 
ме филозофија нема ништа истакнутије право гласа у односу на, рецимо, 
медицину или право. Сам термин „етика” је повесно већ одавно изборио 
право грађанства независно од филозофије те се све чешће говори о овим 
и оним етикама које са филозофијом немају битних додирних тачака. С 
етиком се збива исто оно што се у протеклим вековима догодило с еконо-
мијом и политиком, да се задржимо само на практичкој филозофији, те не 
би требало да будемо много изненађени уколико у наредним деценијама и 
етика добије универзитетске студије независне од филозофије. 

С филозофијом људских права, међутим, ствар стоји битно друга-
чије, јер ова синтагма не иде ка еманципацији једне филозофске знаности 
у посебну знаност независну од филозофије, већ под самом филозофијом 

5 Ernst, G., Heilinger, J.-C. (2017). Introduction to The Philosophy of Human Rights: 
Contemporary Controversies, Eds. Ernst, G., Heilinger, J.-C. Berlin–Boston: De Gruyter, VII.

6 Hegel, G. W. F. (1969). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: “Veselin Masleša” – 
Svjetlost, 9.
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подразумева нешто што филозофија није и не може бити. Стога се, када је 
реч о филозофији људских права, ваља усмерити ка једној од две узајамно 
условљене могућности које захтева достојанство саме филозофије. Прва 
подразумева да се различити дискурси у дискусији о људским правима 
назову напросто теоријом/теоријама људских права, а не филозофијом. 
Друга могућност је знатно компликованија и с много мање изгледа за 
успех, а тиче се настојања да се уистину формулише филозофија људских 
права као једна филозофска дисциплина. Испитивање евентуалних прет-
поставки за озбиљење друге могућности биће предмет овог рада.

ПРЕДМЕТНОСТ

Људска права су изузетно актуелна и атрактивна тема. Уистину,
„...нешто је изузетно привлачно у идеји да свака особа, било где у свету, 
без обзира на статус грађанства или територијалног законодавства, има 
нека основна права која други треба да поштују”7. 

Међутим, чини се да ни актуелност ни атрактивност не помажу да 
се сам појам људских права једнозначно одреди и учини плаузибилним 
свим учесницима у дискусији. Филозофија људских права не претен-
дује на разрешавање овог Гордијевог чвора, али би могла бар делимично 
допринети превазилажењу бентамовског отпора према идеји људских 
права као бесмислици. Да то није тек flatus vocis и погодна монета у рас-
кусуривањима теоријских и политичких опонената, није једноставно 
показати ономе ко под људским правима мисли на human rightism.8

Питање о условима могућности филозофије људских права могло 
би се рашчланити на неколико темељних проблема.9 Најважнији од њих 
тиче се саме предметности предмета, односно питања да ли су људ-
ска права уопште подобна да буду осебујни предмет посебне филозофске 
знаности или се имају разматрати унутар ширег контекста већ постојеће 
(постојећих) филозофских знаности. Одговор на то питање нужно је више-

7 Сен, А. (2011). Елементи теорије људских права. У: Људска права: Преиспитивање 
идеје. Београд: Службени гласник, 23.

8 О human rightism-у и опасностима које девалвација носећих појмова везаних уз људ-
ско достојанство може изазвати види: Đikanović, M. (2014). Human rightism: Rousseauovsko 
ili antirousseauovsko nasljeđe?. Filozofska istraživanja, 34 (1–2), 69–77.

9 Реч је, дакле, о питањима која се тичу превасходно филозофије људских права, а не 
људских права као таквих. Да би се људска права дистингвирала од других „нормативних 
појмова”, најпре се филозофија људских права мора дистингвирати од других „теоријских” 
захвата у исти проблем.
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значан и у тој се вишезначности уистину крије невоља са – у савременој  
литератури обрађеном – филозофијом људских права. Кључни проблем с 
теоријским обухватима људских права у вези је с односом између морал-
ног и правног феномена. Отуда се чини да проблематизација људских 
права не завређује посебну филозофску дисциплину, већ се може тема-
тизовати на тлу практичке филозофије уопште, односно – конкретније 
– на тлу односа између моралног и правног феномена. Политичка димен-
зија проблема људских права тиче се реалне опстојности тог начина 
испољавања људске слободе. Као што, у Хегеловом нацрту филозофије 
права, правни и морални феномен своју вишу истину и озбиљење имају 
тек у сфери обичајности, тако се и појам људских права оделовљује тек 
на пољу збиљске друштвености. Стога се не можемо сложити с теоре-
тичарима који сматрају да појам људских права припада превасходно 
нормативној политичкој филозофији,10 јер појам људских права треба да 
припада превасходно филозофији људских права.

Вишевековна мукотрпна настојања да се правни и морални фено-
мен образложе као релативно независне регије збиљности – настојања 
која врхуне у различитим нормативистичким концепцијама – након Дру-
гог светског рада суочена су с оним што се може означити као horror vacui 
празног нормативизма и потребом да се у право врати принцип легитима-
ције. Принцип легитимације је пак, са своје стране, одмах дискусију довео 
на склиски терен моралних појмова, пре свега праведности. Квантифи-
кација праведности као квалитативне величине озбиљан је филозофски 
проблем још од времена антике те не чуди неспремност бројних фило-
зофа права да поново уведу вредносне судове у правну сферу. Тиме се не 
имплицира изједначавање људских права с праведношћу. Уистину, 

„...ништа се не добија бркањем људских права с правдом, праведно-
шћу, ограниченом владавином или било којим другим вредностима и 
праксама”11. 

Међутим, сам појам људских права изграђен је управо на судару 
моралног и правног феномена, уз учешће политичког, економског, кул-
турног и бројних других момената који сам концепт људских права чине 
готово опскурним. Проблем се додатно заоштрава с обзиром на чињеницу 
да аристотеловска одредба сврхе практичке филозофије као „знања ради 

10 О различитим концепцијама људских права с обзиром на то да ли се тежиште ста-
вља на морални или политички феномен види: Ernst, G. (2017). Universal Human Rights and 
Moral Diversity. The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies, Eds. Ernst, G., 
Heilinger, J.-C. Berlin–Boston: De Gruyter, 234.

11 Donnelly, J. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca/ London: 
Cornell University Press, 87.
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делања” у овој сфери постаје фундаментални проблем, јер људска права 
нису само практички изазов, већ и – или чак пре свега! – практични.12

Модерна грађанска обичајност почива на претпоставци о различи-
тим видовима практичке слободе од којих сваки истиче властито право 
на озбиљење те сукоб различитих права чини истинску природу модерне 
друштвености, односно модерног човека. Другим речима, савремени 
свет захтева да се сваком појединцу мора признати право на задовољење 
властите посебности субјективитета. Правна особност и морална субјек-
тивност се, на Хегеловом трагу, показују као два једнако изворна начина 
модерне слободе те тиме и апсолутно међусобно несводива. Превазила-
зећи на тај начин фундаментални проблем Кантовог заснивања слободе 
уопште као моралне слободе, Хегел је отворио могућност да се збиља 
сагледа као поприште међусобних сукобљавања, преплитања и укидања 
различитих начина на које се слобода објективира у модерном свету. То 
онда значи да правни и морални феномен, примера ради, перманентно 
долазе у колизију, што не представља никакву аберацију, већ начин на 
који модерни грађански свет егзистира. Отуда се идеја филозофије људ-
ских права показује као оно подручје практичке филозофије које за свој 
предмет има истраживање коегзистенције правног и моралног феномена. 
Чини се да је овакав задатак излишан, с обзиром да се проблем напро-
сто може тематизовати унутар целине практичке филозофије. Међутим, 
и питање индивидуалног делања бивало је разматрано унутар ширег кор-
пуса филозофских истраживања све до момента када је успостављање 
индивидуалне воље као збиљског делатног принципа напросто захте-
вало осебујни филозофски обухват. Етике није могло бити до момента у 
коме је заснивање индивидуалног делања постало филозофски проблем 
per se, премда се ниуколико не би могло тврдити да филозофија пре тога 
није питала о исправном делању појединца. Једнако тако, читава развојна 
линија која се аналитички повезује са претповешћу људских права при-
пада, дакако, целини практичке филозофије. Дочим, савремени концепт 
људских права више није напросто питање природног права, урођеног 
права, негативне и позитивне слободе, итд. Људска права су као фено-
мен прерасла дисциплине којима су припадале прве тематизације. Отуда 
се чини да завређују властиту филозофску дисциплину.

12 Под практичким се мисли на оно делатно, које је у вези с praxis-ом и тиче се сло-
бодног, сврховитог и промишљеног људског поступања те је предметом филозофије. Прак-
тично је, пак, оно што доноси корист. Филозофија која обухвата етику, економију и поли-
тику јест практичка, али не нужно практична, премда је утилитаристичко испуњење сврхе 
делања једно од познатијих. Отуда људска права нису само практички проблем – дакле, 
онај који припада практичкој филозофији – већ и практични, јер су усмерена на конкретно 
поправљање услова „на терену”. 
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МЕТОДА

Проблем методе заокупља филозофију од њених првих корака. 
Традирана решења подразумевају или идеју јединствене методе за све 
филозофске знаности (какав је случај, на различите начине, код Платона 
и Хегела, на пример) или концепт посебних методологија с обзиром на 
то да ли је реч о теоријском или практичком истраживању (као код Ари-
стотела, рецимо) или, најзад, посезање за изванфилозофском – пре свега 
природно-научном – методологијом (што карактерише нововековно разу-
мевање методе). Када је реч о филозофији људских права која треба да 
буде успостављена као посебна филозофска знаност, метода би – у изве-
сној мери – морала одражавати све три значајке. Најпре, уколико би се 
филозофија људских права заснивала на трагу Хегеловог разумевања оби-
чајносне збиље модерног грађанског света, ваљало би следити и Хегелов 
спекулативно-филозофски захват у предметност предмета те допустити 
да нас сама метода као „душа предмета” усмерава у истраживању. С 
друге стране, Аристотелово учење о четири узрока би могло да буде кон-
кретни разбој на коме би требало израдити пројекат филозофије људских 
права те треба узети у обзир Аристотелово разликовање методе с обзиром 
на регије збиљности. Напокон, филозофија људских права би требало да 
омогући особену интердициплинарност, будући да се под том синтагмом 
тренутно подразумевају најразличитији приступи проблему који долазе 
како из сфере различитих академских приступа, тако и из сфере конкрет-
ног активизма, али и политичко-јуридичких инстанци.

Овакво мултипликовање методологија, дакако, не иде за тим да 
напросто запоседне територију на којој успешно истражују различити 
учесници и означи је као филозофију.13 Напротив, окосницу чини управо 
захтев да се различити приступи проблему људских права не означавају 
као филозофија, већ да филозофија људских права може, као равноправан 
и – у односу на друге учеснике – дистинктан члан дискусије, допринети 
заједничкој расправи о феномену људских права с обзиром на властиту 
„област експертизе”. У крајњој линији, „симболички капитал”14 који 
доносе дискусије о људским правима филозофији није потребан. Није, 

13 Ако је улога која филозофији припада у контексту људских права њихово разја-
шњење, утемељење и спровођење, онда је уистину потребно не само повезивање моралне 
филозофије, спознајне теорије и антропологије, већ и конкретно разумевање филозофије 
као филозофског образовања (Schues, C. (2018). Das Recht auf philosophische Bildung. Philo-
sophie der Menschenrechte in Theorie und Praxis, Hrsg. Murbe, U., Weiss, N. Potsdam: Univer-
sitaetsverlag, 275).

14 Уп. Павићевић, Ђ. (2011). Људска права: Преиспитивања идеје. У: Људска права: 
Преиспитивање идеје. Београд: Службени гласник, 7.
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дакле, реч о томе да филозофија жели да приватизује подручје општег 
истраживања, већ дијаметрално супротно томе: филозофија захтева да се 
нефилозофска истраживања престану називати филозофијом.

Метода филозофије људских права подразумевала би стога: 1) да 
се предметност предмета посматра као истинска метода, односно, да 
методологија истраживања напросто одражава сами развој појма, сле-
дећи основе Хегелове филозофије; 2) да се као референтни оквир за 
постављање проблема узме Аристотелово учење о четири узрока те да 
се његов хеуристички потенцијал употреби за солидификацију темеља 
филозофије људских права; 3) да се узму у обзир постигнућа различи-
тих праваца истраживања овог феномена те да се увиди да ће филозофија 
људских права у извесној мери бити и метазнаност, односно, филозо-
фија теоријских и практичних обухвата људских права. Напокон, 4) сама 
предметност предмета захтева да се филозофија људских права гради 
са сталном свешћу о Марксовој једанаестој тези о Фојербаху, јер у овом 
случају тумачење света људских права не само што мора укључивати и 
његову промену, већ ће неретко тек следити за њом.15

ЧЕТИРИ УЗРОКА ЉУДСКИХ ПРАВА

Премда се примена Аристотелова четири узрока на подручје људ-
ских права чини као сасвим једноставан задатак, уистину је реч о 
изузетно комплексном захтеву од кога пресудно зависи могућност успо-
стављања филозофије људских права на основама овде предложеним. 
Треба, дакле, да се говори о четири елемента који, правилно изведени, 
исцрпљују подручје истраживања филозофије људских права и омогућују 
да се сваки сегмент дискусије о људским правима филозофски образло-
жи.16 Само се по себи разуме да не само обим овог текста већ и његова 
основна идеја, не допуштају проверу концепције на конкретним листама 

15 Сен с правом примећује да су активисти за људска права често нетрпељиви према 
теоретичарима, јер се на људска права „најчешће позивају они који се баве мењањем, а не 
тумачењем света (...) Имајући у виду хитност захтева да се пронађе одговор на ужасна ли-
шавања широм света, није тешко разумети њихову неспремност да губе време покушавају-
ћи да пронађу концептуално оправдање. Овакав активан став се показао плодним у пракси 
јер је омогућио да се, не чекајући на рашчишћавање теоријског терена, колосална при-
јемчивост идеје људских права искористи за супротстављање великим опресијама и беди” 
(Сен, А. (2011). Елементи теорије људских права. У: Људска права: Преиспитивање идеје. 
Београд: Службени гласник, 25). Управо је о томе реч.

16 Могућност да се проблеми практичке филозофије обраде по узору на Аристотело-
во учење о четири узрока успешно је применио Перовић на сферу етике (уп. Перовић, М. 
А. (2013). Филозофија морала. Нови Сад: Цензура, 56).
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и праксама људских права. Овде је могуће дати само најосновнији нацрт 
идеје која би се могла показати хеуристички плодном. Аристотел аргу-
ментује да је 

„...бјелодано како ваља стећи знаност о првотним узроцима (јер кажемо 
како знамо какву појединост кад мислимо да спознајемо њезин првотни 
узрок), а говори се о четири врсте узрока, од којих је – кажемо – један бив-
ство и бит (јер зашто напокон се своди на појам ствари, док је првотно 
зашто узрок и почело), други је узрок твар и подмет, трећи је почело кре-
тања, а четврти је њему опречан узрок, наиме ’поради чега’ и Добро (јер то 
је сврха свега настајања и кретања).”17 

Ова четири узрока ваља покушати применити на појам људских 
права те видети какве могућности поимања таква перспектива омогућује.

Бивство и бит људских права

Формални узрок људских права треба да понуди одговор на питање 
о супстанцији људских права. Традиране одредбе упућују на блискост с 
феноменом природног права те могућност да се бивство и бит људских 
права траже у метафизичкој, односно божанској основи неповредиво-
сти људских права, односно у натурализованој визији збиље која сматра 
да људи по природи имају неотуђива права те, напокон, у практичкој 
компоненти изградње друштвености. Свака од ових опција повесно је 
изнедрила велики број могућих образложења чија се вишезначност често 
усмеравала против онога што данас разумемо под људским правима. Бит 
људских права налази се у одређењу оног људског коме оно правно при-
пада већ по томе што је на делу људска творевина. Међутим, од обима 
самог појма човека пресудно зависи обим појма људских права, те је при-
марни захтев везан уз озбиљење јединствених људских права захтев за 
признањем људскости свим људима без изузетка. Природна права још 
увек фигурирају као један од битних чинилаца у дискусијама о људским 
правима. Грифин заступа становиште по коме појмови природних права 
и људских права имају исти обим премда различито значење18 и с правом 
критикује Коенову минималистичку концепцију по којој битна разлика 
интенција природних и људских права условљава и битну разлику у 
обиму.19 Премда би нововековна дискусија о природним правима и дру-

17 Аристотел (1988). Метафизика. Загреб: СНЛ–Глобус, 983а 25-983б.
18 Griffin, J. (2008). On human Rights. Oxford: Oxford University Press, 9.
19 Cohen, J. (2004). Minimalism about Human Rights: The Most We Can Hope For. Journal 

of Political Philosophy, 12 (2), Wiley-Blackwell,190–213.



621

М. Р. Ђикановић, Основне црте филозофије људских права, стр. 612–627

штвеном уговору могла да упути на закључак да под термином природних 
права ваља мислити права у „прединституционалним околностима”, реч 
је заправо о томе да су природна права она која постоје у свим околно-
стима, без обзира да ли их институције гарантују или не. Исто важи и 
за људска права.20 Наравно, идентификовање људских права с природним 
правима уистину је врста „невољног догматизма”21, како Бајц аргумен-
тује, али указивање на блиску везу између природних и људских права 
није исто што и свођење људских права на природна. Бајцов предлог да 
се људска права посматрају као темељни захтеви глобалне правде који се 
везују за заштиту људског достојанства и глобално делање22 пре се може 
посматрати као укидање – укидање у Хегеловом смислу – идеје природ-
них права, него као апсолутни дисконтинуитет.

Ако прихватимо идеју да је модерни појам човека оптерећен тради-
раним баластом везаним за род, расу, имовинско стање и читав низ других 
фактора, можемо се определити да, као формални узрок људских права, 
пренебрегнемо идеју „човека”.23 Уместо тога, формални узрок људских 
права ваља тражити у модерној идеји личности, која у себе укључује 
различите начине манифестације слободе. Појам личности не би подразу-
мевао растерећење дискусије о људским правима и њиховом обиму, али 
би омогућио избегавање биологизације и натурализације, као и резиду-
уме традираних мањкавости у вези с „правима човека”.

20 Примера ради, расправе о природним правима људи дуги низ векова су се одно-
силе на природна права мушкараца беле коже и одређеног друштвеног, тј. имовинског ста-
туса. Док се стигло до укључивања жена или небелаца у концепције људских права, идеја 
природних права је већ напуштена и замењена грађанским правима. Стога би се разлика 
између природних и људских права пре могла тражити у повесно условљеном редуктивном 
карактеру природних права, него у питању институционалности.

21 Beitz, C. (2003). What Human Rights Mean. Daedalus, 132 (1), Cambridge: MIT Press, 
38. И Бајц се осврће на преинституционални карактер природних права, наводећи следеће: 
„Људска права, како их налазимо у међународној пракси, не одговарају калупу природних 
права на најмање три битна начина: природна права би требало да су преинституционал-
на; требало би да припадају људима ’природно’ – тј. само на темељу њиховог заједничког 
хуманитета; требало би да су безвремена. Али међународна људска права не сусрећу се ни 
са једним од ових стандарда” (Ibid., 41). Аргументација почива на преуско схваћеном појму 
људских права, који можда јесте „оперативан” у пракси, али за филозофију је недостатан. 
Ствар стоји слично као с Кантовим категоричким императивом: начин формулације макси-
ме условљава смисленост.

22 Ibid., 44.
23 Тако се покушаји да се појам „човека” – у контексту одређења људских права – де-

финише биолошки осуђују као специзам близак расизму (уп. Nino, K. S. (1991). The Ethics 
Of Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 35). Чак и упозорење да се примена био-
лошког појма човека користи само за одређење појма људских права, а не за утемељење 
одређених људских права (Алекси, Р. (2011). Институционализација људских права у демо-
кратској уставној држави. У: Људска права: Преиспитивање идеје. Београд: Службени гла-
сник, 201) не успева потпуно да заузда страх од импликација.
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Твар и подмет

Ако је „сребро материјални узрок плитице”, онда је слобода матери-
јални узрок људских права. Ипак, у људским стварима проблем материје 
није тако једноставан као у физикалним. Темељно питање везано уз 
проблем материје људских права може се одредити као сукоб битка и 
требања, односно, као питање да ли материју људских права чини „кон-
кретна ситуација на терену” или претпоставка о ономе што тек треба да 
буде. Другим речима, питање је хоћемо ли се ослонити на важеће пози-
тивно-правне норме или на моралну компоненту. Савремени теоретичари 
људских права усмерени су ка структуралним (Фајнберг, Нозик, Дворкин) 
или правно-функционалистичким схватањима (Ролс, Бајц).24 Јуснатурали-
стичка позиција је већим делом напуштена: 

„Данас би такође већина радо избегла схватања која садрже било 
какву врсту етичке обавезе; они мисле да на тај начин избегавају питања 
етичког сентимента и бескрајних расправа.”25 

Није необично што се бежи од моралних импликација. Невоља с 
моралом је иста она невоља с којом су се суочили Кант и Фихте: уколико 
се морално делање постави као темељни принцип права, право губи ауто-
номију и не може се засновати као особени начин егзистенције слободе. 
Невоља с позитивним правом, пак, како год оно било схваћено, састоји 
се у апсолутизацији онога што јесте. Нема сумње да концепт људских 
права почива на некој врсти инволвирања моралног момента у сферу 
права. Питање је, међутим, на који се начин однос ове две регије сло-
боде, од којих је једна – правна – нужно ограничена, а друга – морална 
– per definitionem успостављена као бесконачно право субјективности, 
може образложити. Од настанка етике очито је да је главни камен споти-
цања питање успостављања некакве „моралне заједнице”, будући да је то 
у бити contradictio in adiecto. Морал је оно индивидуално, субјективно, 
појединачно. Како може постојати морална заједница? Кант је сматрао 
да је решење у заснивању слободе уопште као моралне слободе. Тај се 
приступ показао погрешним. Хегелова интервенција, по којој и правно 
и морално имају свој принцип и делокруг важења не омогућује нешто 
попут „моралне заједнице”, али отвара простор за „заједницу моралних 
бића”. Није реч о каламбуру: морална заједница претпоставља друштво 
изграђено на моралним основама, заједница моралних бића претпоста-

24 О томе види детаљније: Грифин, Џ. (2011). Људска права: Непотпуна идеја.  
У:  Људска права. Преиспитивање идеје. Београд: Службени гласник, 57–80.

25 Ibid., 79.
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вља друштво у коме су људима призната и права на испољавање властитог 
моралног карактера, поред других права. На том трагу ваља решити и 
проблем формалног узрока људских права. Грифин је овај проблем фор-
мулисао на следећи начин:

„Или су захтеви који проистичу из људских права посебна врста 
захтева, односно, нису само обични морални захтеви, или људски положај 
из којег произилазе људска права подразумева нешто друго, а не само то да 
су људи субјекти моралних обавеза.”26

Материјални узрок људских права би, дакле, требало тражити 
на подручју сусрета феномена који творе бит модерне личности. Нема 
разлога да се ови начини објективације слободе у модерном свету посма-
трају као међусобно искључујући, односно, један-из-другог-изведени, 
односно, хијерархијски постављени, односно неподношљиво компети-
тивни. Према Хегеловој филозофији, бит модерног поимања слободе 
управо је у многострукости њеног оспољавања. У исто време, овакав 
захват нам оставља простор за прихватање уобичајених дихотомија у 
класификацијама људских права, наиме: позитивним и негативним пра-
вима, индивидуалним и колективним, националним и међународним etc. 
Следећи Хегела, разлику можемо схватити не као супротност, већ као 
природан живот појма људских права коме припада стална промена.

Првотан узрок промене

Интензиван развој дискусије о људским правима везује се за ново-
вековно искуство мишљења и делања. Том искуству интринзична је 
окренутост ка ефицијентном узроку и удаљавање од телеолошких пројек-
ција које се доводе у везу са средњовековном теологизираношћу теорије и 
праксе. Божански закон више не може бити фундаментално легитимациј-
ско средство природном закону, те се бит неотуђивих права мора тражити 
у самој људској природи. На трагу одређења људске природе као изворно 
добре, односно изворно зле, траже се одговори на питања услова и могућ-
ности уређења друштвеног живота људи. Дистингвирање природног и 
друштвеног стања, али и друштвени уговор као идеја којом се образлаже 
мотивација за прелазак у стање друштвености, обележавају нововековне 
дискусије о бити праксиса. Оно што се од тог духа очувало до савреме-
них дискусија јесте битна усмереност ка питању делатног узрока. 

26 Грифин, Џ. (2011). Људска права: Непотпуна идеја. У: Људска права. Преиспити-
вање идеје. Београд: Службени гласник, 68.
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Делатни узрок људских права, следећи Аристотела и Хегела, може 
се образложити кроз прожимање појединачног, посебног и општег. Ефи-
цијентни узрок је можда и најмање споран елемент савремених дискусија 
о људским правима, с обзиром да постоји готово једнодушно уверење 
да у „пројекту” људских права у једнакој мери морају учествовати сви 
чиниоци модерних друштава. То укључује појединце, невладин сек-
тор, државе, међународну заједницу, различите економске и струковне 
организације. Повесни преглед дискусија о људским правима најчешће 
започиње од Magna carta-е и наставља се читавим низом различитих 
декларација које проширују обим људских права, њихових адресата и 
адресаната. Наивно би било мислити да савремено доба нуди некакво 
довршење самог појма људских права. Напротив, морамо претпоставити 
да је будућност омеђена новим декларацијама које ће проширивати како 
појам људских права, тако и наше разумевање тог појма. Није искључено 
да ће то подразумевати и додатно умножавање ефицијентног узрока, али 
многострукост делатних облика је пут ка збиљскости.

Делатни узрок људских права у себе мора укључити могућност 
озбиљења свих „генерација” људских права – како грађанских и политич-
ких, тако социјалних и економских, али и тзв. права треће генерације. 
Премда се чини да Вашакова подела људских права на три генерације све 
мање може да одговори на захтеве најрецентнијих померања дискусија 
о људским правима ка колективним и међународним правима,27 још увек 
је реч о вредном оруђу за начелну дискусију. Прва генерација права тиче 
се такозваних „негативних” права и одговара грађанским и политичким 
слободама. Друга генерација претпоставља позитивно учешће државе и 
укључује социјална, економска и културна права. Напокон, трећу гене-
рацију чине тзв. права солидарности, која захтевају заједничко делање 
појединаца, држава и других политичких актера.28 Ако прихватимо став 
да је ефицијентни узрок људских права вишеструк, односно да укључује 
у себе и појединачно, и посебно, и опште, све генерације људских права 
могу се образложити.

27 Уп.: Domaradzki, S., Khvostova, M., Pupovac, D. (2019). Karel Vasak’s Generations of 
Rights and the Contemporary Human Rights Discourse. Human Rights Review, 20 (4). Springer 
Verlag.

28 Vašák, K. (1977). Human Rights: A Thirty-Year Struggle: The Sustained Efforts to give 
Force of law to the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier, 30 (11), 29.
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Поради чега и Добро

Речено је већ да филозофија људских права мора припадати прак-
тичкој филозофији. То значи да јој се сврха мора тражити у знању ради 
делања, а не у посматрачком обзорју па било то посматрање мисаоно 
колико му драго. Истраживање проблема људских права напросто не при-
пада теоријском домену, оно за свој циљ и крајњи резултат мора имати 
објективацију. Као што апстрактноправни и морални феномени у Хеге-
ловој филозофији своје истинско озбиљење имају тек на тлу обичајности 
као збиљски опстојеће воље, тако се и специфични обухват слободе 
означен као „људска права” мора објективирати у обичајносној збиљи. 
Другим речима, да би различитим питањима о суштини људских права 
„могло смислено да се приступи, мора се имати у виду да се, кад је о људ-
ским правима реч, ради о делу легитимног државног поретка”29.

То значи да се питање телеолошког узрока људских права мора сагле-
дати из перспективе озбиљења људских права. У супротном се долази у 
опасност да се људска права уистину сведу на „метафизичке клишее”,30 
како их види Роза Луксембург. Марксистичка интервенција је вишеструко 
значајна, јер указује на опасности од општих ставова који занемарују спе-
цифичности конкретне повесно-културне ситуације. Концепт људских 
права није и не би требало да буде напросто метафизички клише и поли-
гон за опробавање интелектуалне или лингвистичке гимнастике. Сврха 
људских права јесте њихово озбиљење у конкретној друштвено-повесној 
ситуацији – материјалној, ако се хоће. Захтеви које пред идеју хуманитета 
износи марксистичка филозофија ниуколико не иду против темељне сврхе 
људских права. Напротив. Делање у конкрецији животне збиље – по ана-
логији с Хегеловим покличем: Hic Rhodus, hic Saltus! – мора бити захтев 
који се као највиши циљ поставља пред филозофију људских права. И не 
само пред филозофију, већ и пред све теорије и праксе које се, на разли-
чите начине и с промењивим успехом, баве људским правима.

Телеолошки узрок људских права, дакле, може бити само перма-
нентни раст обухвата људских права у свим правцима и свим друштвима. 

29 Тугендхат, Е. (2011). Контроверза о људским правима. У: Људска права: Преиспи-
тивање идеје. Београд: Службени гласник, 168. 

30 Уп.: Luxemburg, R. (1976). National Question and Autonomy. The National Question: 
Selected Writings by Rosa Luxemburg. New York and London: Monthly Review Press, 110. „Пра-
во нација које је важеће за све државе и сва времена није ништа више од метафизичког кли-
шеа попут ’права човека’ и ’права грађанина’. Дијалектички материјализам, који је основа 
научног социјализма, раскинуо је једном за свагда с овим типом ’вечних’ формула. Јер исто-
ријска дијалектика је показала да нема ’вечних’ истина и да нема никаквих ’права’” (Ibid., 
110–111). Наравно, ова врста релативизације полази од идеје да стварни садржај вечних 
истина пресудно зависи од материјалних друштвених односа карактеристичних за одређе-
ну епоху. 
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Тиме се не пренебрегавају различитости поимања и човека и права у 
појединим крајевима света, али се претпоставља да постоји заједничка 
потка хуманитета – conditio humana – која, у крајњој линији, условљава 
да се човечанство уопште мора развијати у правцу напретка у свести о 
слободи. Хегел изванредно примећује да није реч о томе да људи „имају” 
идеју слободе, већ људи та идеја јесу.31 Порекло неслободе на свету – како 
у повести, тако и у савременим оквирима – треба тражити у свести о 
слободи. Слободност per se је гола апстракција, мора се она конкретизо-
вати у опстојећој збиљи као свест о властитој слободи и захтев за њеним 
испуњењем. Ако човек јесте идеја слободе, захтев да се слобода омо-
гући и заштити у исто је време захтев да се сам човек омогући и заштити. 
Овај нацрт за могућност једне филозофије људских права иде управо за 
таквом сврхом.
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rights, most often in connection with theories of natural law, Kant’s under-
standing of autonomy, Milo’s thematization of personality, etc.1 The question 
of establishing the philosophical science of human rights, given that it is a 
philosophical science, is based on the possibility that its subject itself can be 
studied and analyzed by means of philosophy. Many recent theoretical projects 
dealing with human rights issues are aimed at trying to overcome the “elu-
siveness” of the concept of human rights, and it is argued that the concept of 
human rights is “almost completely devoid of any criteria.”2. In this way, the 
focus is on the discussion of how many basic human rights should be on the 
“lists”, that is, what are the criteria that a right would have to meet in order 
to be labeled as a human right.3 Therefore, a variety of theories, concepts, and 
solutions that often deviate significantly from the requirements that a philos-
ophy sets before itself are classified under the “philosophy of human rights”. 
This brings us back to the old discussion on the basic characteristics of phi-
losophy and how it is different from special sciences. Philosophy requires its 
own methodology and begins in a non-hypothetical way.4 In contrast, modern 
discussions labeled as “philosophies of human rights” start from what is hypo-
thetical, they accept the methodology of special sciences and resort mainly to 
induction, because the “comprehensive” approach does not appear to be usa-
ble. If the two main challenges that the philosophy of human rights encounters 
are the clarification of the concept of human rights and their “justification”5, 
they need to be answered philosophically, not lemmatically.

1 “What are we philosophers, political theorists, and jurisprudents trying to do? One might 
think that the answer is obvious: we are trying to understand better what human rights are. But 
that answer is most unclear. “Human rights” as used in ethics? Or in the law? Or in political life? 
If in ethics, rights derived from over-arching ethical principles, as Kant derives his account of 
“natural rights” from his Doctrine of the Right, or John Stuart Mill derives his account of “rights” 
from the Principle of Utility? Or “rights” as used now in evaluating particular societies? If in the 
law, the law as it is? Or as it should be? And the law where? If in politics, in its history? Or in 
an empirical account of political institutions? Or in setting standards? All of these different aims 
require different approaches.” (Griffin, J. (2017). Human rights: Questions of aim and approach. 
The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies (Eds. Ernst, G., Heilinger, J.-C.). 
Berlin–Boston: De Gruyter, 4).

2 Grifin, Dž. (2011). Ljudska prava: Nepotpuna ideja. In: Ljudska prava. Preispitivanje 
ideje. Belgrade: Official Gazette of the Republic of Serbia, 65.

3 So we are talking about a “minimalistic”, “functionalistic”, “orthodox”, “comprehensive” 
model of interpretation, etc.

4 “In one subsection, the soul, using as images the things that were imitated before, is forced 
to investigate from hypotheses, proceeding not to a first principle but to a conclusion. In the other 
subsection, however, it makes its way to a first principle that is not a hypothesis, proceeding from 
a hypothesis but without the images used in the previous subsection, using forms themselves and 
making its investigation through them.” (Platon (2013). Država, VI, 510 b. Beograd: Dereta).

5 Ernst, G., Heilinger, J.-C. (2017). Introduction to The Philosophy of Human Rights: 
Contemporary Controversies, (Eds. Ernst, G., Heilinger, J.-C.). Berlin–Boston: De Gruyter, VII.



630

Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, Issue 4/2020.

The starting point for establishing the philosophy of human rights can be 
Hegel’s opinion on the subjects of practical philosophy in general: 

“The truth concerning right, ethics, and the state is at any rate as old 
as its exposition and promulgation in public laws and in public morality and 
religion. What more does this truth require, inasmuch as the thinking mind 
is not content to possess it in this proximate manner? What it needs is to be 
comprehended as well, so that the content which is already rational in itself 
may also gain a rational form and thereby appear justified to free thinking. 
For such thinking does not stop at what is given, whether the latter is sup-
ported by the external positive authority of the state or of mutual agreement 
among human beings, or by the authority of inner feeling and the heart and 
by the testimony of the spirit which immediately concurs with this, but starts 
out from itself and thereby demands to know itself as united in its innermost 
being with the truth.”6 

The problem of human rights is not one of content but one of form! The 
content itself is rational, therefore, it needs a rational form. In other words, the 
philosophy of human rights within the modern framework is not a philosophy 
at all, but rather a collection of various approaches which, to greater or lesser 
extent, rely on certain philosophical concepts, but their provenance and tele-
ology are not, at least not necessarily, philosophical. In this regard, one could 
point out the similarity between the philosophy of human rights and bioethics. 
This similarity does not come as a surprise – the areas of analysis and applica-
tion of these two scientific structures often intertwine. However, bioethics has 
explicitly defined itself as an interdisciplinary field of research in which phi-
losophy is not more prominent than, say, medicine or law. The term “ethics” 
itself has historically long ago become a term separate from philosophy, and 
there is more and more talk about these and those ethics that are not signifi-
cantly related to philosophy. The same thing that has happened with politics 
and economics in the past century is now happening with ethics, to consider 
only practical philosophy, therefore one should not be much surprised if ethics 
becomes a university course independent of philosophy in the coming decades.

However, when it comes to the philosophy of human rights, the situa-
tion is significantly different, since this phrase does not move in the direction 
of emancipating one philosophical science into a special science independ-
ent of philosophy, but it rather considers philosophy itself to be something 
that it is not and cannot be. Therefore, in terms of the philosophy of human 
rights, we should focus on one of the two mutually conditioned possibilities 
that require the dignity of philosophy itself. The first possibility is to refer to 
different discourses in the discussion of human rights simply as a theory/the-

6 Hegel, G. W. F. (1969). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: “Veslin Masleša” – 
Svjetlost, 9.
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ories of human rights, and not a philosophy. The second one is much more 
complicated and much less likely to be successful, and it has to do with the 
efforts to truly formulate the philosophy of human rights as one philosophi-
cal discipline. This paper will focus on examining the possible realization of 
the second possibility.

JuSTIFICATION OF THE SuBJECT MATTER

Human rights are currently a very interesting topic. 
“There is something extremely appealing about the idea that any per-

son, anywhere in the world, regardless of citizenship or laws valid in the 
country, has some basic rights that are to be respected.”7 

However, it seems that the fact that it is currently an interesting topic 
does not make it any easier to unambiguously define the concept of human 
rights and make it plausible to all participants in the discussion. The philoso-
phy of human rights does not claim to resolve this Gordian knot, but it could 
at least partially contribute to overcoming Benthamian resistance to the idea 
of human rights and people seeing it as nonsense. It is not easy to show to one 
who by human rights means human rightism that this is not just a flatus vocis 
and a suitable argument in the debates of theoretical and political opponents.8 

The question of the conditions under which the philosophy of human 
rights is possible could be broken down into several fundamental prob-
lems.9 The most important of them has to do with the very justification of the 
subject matter, that is, with the question of whether human rights are at all 
suitable to be a distinctive subject of a particular philosophical science or to 
be considered within the broader context of an already existing philosophi-
cal science (sciences). The answer to this question is definitely ambiguous, 
and in that ambiguity lies the trouble with – in contemporary literature dis-
cussed – the philosophy of human rights. The key problem with the theoretical 
scope of human rights is related to the relationship between the moral and 
legal phenomenon. Therefore, it seems that the problematization of human 

7 Sen, A. (2011). Elementi teorije ljudskih prava. In: Ljudska prava. Preispitivanje ide-
je. Belgrade: Official Gazette of the Republic of Serbia, 23.

8 On human rightism and the dangers that the devaluation of basic notions related to human 
dignity can pose, see: Đikanović, M. (2014). Human rightism: Rousseauovsko ili antirousseauovsko 
nasljeđe?. Filozofska istraživanja, 34 (1–2), 69–77.

9 These are, therefore, issues that concern primarily the philosophy of human rights, and 
not human rights as such. In order to differentiate human rights from other “normative concepts”, 
the philosophy of human rights must first be distinguished from other “theoretical” undertakings 
related to the same problem.
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rights does not deserve a special philosophical discipline, but can be thema-
tized on the ground of practical philosophy in general, or - more specifically 
– on the ground of the relationship between moral and legal phenomenon. The 
political dimension of the question of human rights concerns the actual sus-
tainability of this way of expressing human freedom. Just as, in Hegel’s draft 
of the Philosophy of Right, legal and moral phenomena have their higher truth 
and realization only in the sphere of ethics, so the notion of human rights can 
be realized only in the field of real sociability. Therefore, we cannot agree with 
theorists who believe that the notion of human rights belongs primarily to nor-
mative political philosophy,10 since the notion of human rights should belong 
primarily to the philosophy of human rights.

Centuries of painstaking efforts to explain the legal and moral phenom-
enon as a relatively independent area of reality – efforts that culminate in 
different normative conceptions – after World War II are faced with what can 
be described as the horror vacui of empty normativism and the need to return 
the principle of legitimacy to law. The principle of legitimacy, on the other 
hand, immediately brought the discussion to the slippery ground of moral 
notions, above all, fairness. The quantification of fairness as a qualitative value 
has been a serious philosophical problem since the time of Antiquity, and it 
is not surprising that many philosophers dealing with philosophy of law are 
unwilling to reintroduce value judgments into the legal sphere. This does not 
imply equating human rights with fairness. Indeed, 

“...nothing is gained by confusing human rights with justice, fairness, limited 
authority or any other values and practices.”11 

However, the very concept of human rights arose from the collision 
of moral and legal phenomena, with the participation of political, economic, 
cultural, and many other aspects that make the very concept of human rights 
almost obscure. The problem is further exacerbated by the fact that Aristotle’s 
definition of the purpose of practical philosophy as “knowledge for the sake of 
doing” becomes a fundamental problem in this sphere, because human rights 
are not only a challenge in terms of ethics, economy, and politics, but also – or 
even above all! – in terms of utility.12 

10 On different conceptions of human rights, depending on whether the emphasis is on a 
moral or political phenomenon, see: Ernst, G. (2017). Universal Human Rights and Moral Diver-
sity. The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies (Eds. Ernst, G., Heilinger, 
J.-C.). Berlin–Boston: De Gruyter, 234.

11 Donnelly, J. (2003). Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca/London: 
Cornell University Press, 87.

12 There is a difference between philosophy that deals with ethics, economy, and politics, 
and the one that deals with utility. The first one is related to praxis. It concerns free, purposeful, 
and thoughtful human actions. Although the utilitarian fulfillment of the purpose of an action is 
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Modern civil ethics is based on the assumption of different kinds of prac-
tical freedoms, each of which emphasizes its own right to realization, and the 
conflict of different rights constitutes the true nature of modern society, that is, 
modern man. In other words, the modern world requires that every individual 
has and must be given the right to satisfy his own specific subjectivity. Follow-
ing Hegel’s footsteps, legal individuality and moral subjectivity prove to be 
two kinds of modern freedoms of equally important origins and thus absolutely 
irreducible to the same. Overcoming in this way the fundamental problem of 
Kant’s establishment of freedom in general as moral freedom, Hegel opened 
the possibility to see it as a scene of mutual conflicts, intertwining and the 
abolition of the different ways in which freedom is objectified in the modern 
world. This further means that legal and moral phenomena, for example, come 
into the state of permanent conflict, which is not an aberration at all, but the 
way in which the modern civil world exists. Hence, the idea of the philosophy 
of human rights proves to be the area of practical philosophy whose subject is 
the research of the coexistence of legal and moral phenomena. This task seems 
superfluous, given that the problem can simply be thematized within the frame-
work of practical philosophy. However, the issue of individual action was also 
considered within a wider corpus of philosophical research until the moment 
when the establishment of individual will as a real working principle sim-
ply required a distinctive philosophical scope. Ethics could not exist until the 
moment when the establishment of individual action became a philosophical 
question per se, although it could not be argued that philosophy had not pre-
viously contemplated the correct actions of an individual. Equally, the whole 
line of development that is analytically connected with the prehistory of human 
rights is, of course, a part of practical philosophy. Therefore, the modern con-
cept of human rights is no longer simply a matter of natural law, innate law, 
negative and positive freedom, etc. As a phenomenon, human rights have out-
grown the disciplines to which the first thematizations belonged. Hence they 
seem to deserve their own philosophical discipline.

METHOD

The question of the method has always been preoccupying philosophy. 
Traditional solutions imply either the idea of a single method for all philo-
sophical sciences (as is the case with Plato and Hegel, for example, but in 

one of the more prominent aspects, this philosophy is not necessarily practical. Practical, how-
ever, is what brings benefits, so the second type of philosophy can be called practical philosophy. 
Thus, human rights are not a problem only from the point of view of the first-mentioned type of 
philosophy, but also a practical one, since it aims at improving conditions in practice.



634

Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, Issue 4/2020.

different ways) or the concept of special methodologies depending on whether 
it is about theoretical or practical research (as with Aristotle, for example) or, 
finally, reaching for a non-philosophical – primarily natural-scientific – meth-
odology (which characterizes the modern understanding of the method). In 
terms of the philosophy of human rights which should be established as a 
separate philosophical science, the method should – to some extent – reflect 
all three ideas. First of all, if the philosophy of human rights was based on 
Hegel’s understanding of the ethical order of the modern civil society, Hegel’s 
speculative–philosophical intervention in the justification of the subject should 
be followed, and the method itself as the “soul of the object” should be a guide 
for research. On the other hand, Aristotle’s teaching on the four causes could 
be a loom on which to draft a philosophy of human rights and to take into 
account Aristotle’s distinction of the method with respect to areas of reality. 
Finally, the philosophy of human rights should allow for special interdiscipli-
narity, since this phrase currently implies various approaches to the problem 
that come from the sphere of different academic approaches, as well as from 
the sphere of actual activism, but also from political and legal instances.

This sort of multiplication of methodologies, of course, is not about sim-
ply occupying a territory in which various participants successfully research 
and labeling it as a philosophy.13 On the contrary, the backbone here is the 
requirement that different approaches to the problem of human rights are not 
labeled as philosophy, but that the philosophy of human rights can, as an equal 
and – in relation to other participants – distinct member of the discussion, 
contribute to a common debate on the phenomenon of human rights, having 
in mind its “area of expertise”. After all, philosophy does not need the “sym-
bolic capital”14 that discussion on human rights brings. Therefore, it is not 
about philosophy wanting to privatize the field of general research, but on 
the contrary, philosophy demands that non-philosophical researches stop being 
labeled as philosophy.

The method of the philosophy of human rights would therefore imply: 
1) that the justification of the subject is seen as a real method, that is, that the 
methodology of research simply reflects the very development of the notion, 
following the foundations of Hegel’s philosophy; 2) that Aristotle’s teaching 
on the four causes is taken as a referential framework for problem-solving, and 

13 If the role that belongs to philosophy in the context of human rights is their clarification, 
foundation, and implementation, then it really is necessary not only to connect moral philosophy, 
cognitive theory, and anthropology, but also a concrete understanding of philosophy as philosophi-
cal education. (Schues, C. (2018). Das Recht auf philosophische Bildung. Philosophie der Men-
schenrechte in Theorie und Praxis, Hrsg. Murbe, U., Weiss, N. Potsdam: Universitaetsverlag, 275).

14 Cf.: Pavićević, Đ. (2011). Ljudska prava: Preispitivanja ideje. In: Ljudska prava: Prei-
spitivanje ideje. Belgrade: Official Gazette of the Republic of Serbia, 7.
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that its heuristic potential is used to solidify the foundations of the philosophy 
of human rights; 3) that the achievements of different directions of research of 
this phenomenon are taken into account and that it is clear that the philosophy 
of human rights will to some extent be meta-science, that is, the philosophy 
of the theoretical and practical scope of human rights. Finally, 4) the justifica-
tion of the subject requires that the philosophy of human rights be built with 
a continual awareness of Marx’s eleventh thesis on Feuerbach, because in this 
case the interpretation of the world of human rights must not only include the 
change in this world, but will often arise after it.15

THE FOuR CAuSES OF HuMAN RIGHTS

Although the application of Aristotle’s four causes to the field of human 
rights seems to be a very simple task, it is actually an extremely complex 
requirement on which the possibility of establishing a philosophy of human 
rights on the grounds proposed here fundamentally depends. Therefore, it 
should be about four elements which, if properly employed, exhaust the 
research area of the philosophy of human rights and allow for each segment of 
the human rights discussion to be philosophically explained.16 It goes without 
saying that not only the scope of this paper, but its basic idea as well, do not 
allow the verification of the concept on specific lists and practices in the area 
of human rights. Here it is possible to give only the most basic draft of an idea 
that might prove to be heuristically fruitful. Aristotle argues that 

“...it is obvious how one should acquire the knowledge of original causes 
(since it is said that one knows something when he believes he knows its 
original cause), and there are four types of causes – the first one is the for-
mal cause (since why eventually comes down to the notion of things, while 
the original why is the cause and the source), the second one is the material 
cause, the third one is the efficient cause (the efficient or moving cause), and 

15 Sen rightly notes that human rights activists are often intolerant of theorists, because 
human rights are “most often invoked by those who deal with changing rather than interpreting the 
world (...) Given the urgency of the demand to find an answer to horrific deprivations around the 
world, it is not difficult to understand their unwillingness to waste time trying to find a conceptual 
justification. Such an active stance has proved fruitful in practice because it has made it possible, 
without waiting for the theoretical terrain to be cleared, to use the colossal receptivity of the idea 
of human rights to counter great oppression and misery.” (Sen, A. (2011). Elementi teorije ljudskih 
prava. In: Ljudska prava: Preispitivanje ideje. Belgrade: Official Gazette of the Republic of Serbia, 
25). That is exactly what it is about.

16 The possibility of dealing with the problems of practical philosophy following the model 
of Aristotle's teaching on the 4 causes was successfully applied by Perović to the sphere of ethics. 
(Cf.: Perović, M. A. (2013). Filozofija morala. Novi Sad: Cenzura, 56).
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the fourth one is opposite of the third one, and it is the final cause, or to be 
more precise, the final cause of a change or movement, i.e. purpose.”17 

These four causes should be applied to the notion of human rights in 
order to see what possibilities such a perspective allows.

The Formal Cause of Human Rights

The formal cause of human rights should offer an answer to the question 
on the substance of human rights. Traditional ideas point to the connection 
with the phenomenon of natural law and the possibility that the formal cause 
of human rights is sought in the metaphysical, that is, divine basis of the invio-
lability of human rights, that is, in the naturalized vision of reality, and finally, 
in the practical component of the construction of society. Each of these options 
historically brought about a large number of possible explanations whose ambi-
guity was often directed against what we understand by human rights today. 
The formal cause of human rights lies in the definition of the human to whom 
it legally belongs by the very fact that it is a product of human creation. How-
ever, the scope of the concept of a human crucially determines the scope of the 
concept of human rights, and the primary requirement related to the realization 
of unique human rights is the requirement of the recognition of humanity to all 
people without exception. Natural rights are still one of the important factors in 
human rights discussions. Griffin argues that the concepts of natural rights and 
human rights have the same scope, although different meanings18 and he rightly 
criticizes Cohen’s minimalist conception according to which a significant dif-
ference in the intentions of natural and human rights conditions a significant 
difference in the scope as well.19 Although the modern discussion of natural 
rights and the social contract could lead to the conclusion that the term natu-
ral rights should be interpreted as rights in “pre-institutional circumstances”, 
natural rights are those that exist in all circumstances, regardless of whether 
any institutions guarantee them or not. The same applies to human rights.20  

17 Aristotel (1988). Metafizika. Zagreb: SNL–Globus, 983a 25-983b.
18 Griffin, J. (2008). On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 9.
19 Cohen, J. (2004). Minimalism about Human Rights: The Most We Can Hope For. Journal 

of Political Philosophy 12 (2), Wiley-Blackwell,190–213.
20 For example, debates on the natural rights of people, for centuries, had referred to the 

natural rights of white men of a certain social, i.e. financial status. By the time women or non-
whites were included in human rights concepts, the idea of natural rights had already been aban-
doned and replaced by civil rights. Therefore, the difference between natural and human rights 
could be sought in the historically conditioned reductive character of natural rights, rather than in 
the question of institutionality.
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Of course, identifying human rights with natural rights is indeed a kind of 
“involuntary dogmatism,”21 as Beitz argues, but pointing out the close con-
nection between natural and human rights is not the same as reducing human 
rights to natural ones. Beitz’s proposal that human rights be seen as fundamen-
tal demands of global justice related to the protection of human dignity and 
global action22 can be seen as the abolition – the abolition in Hegel’s sense – 
of the idea of natural rights rather than as an absolute discontinuity.

If we accept the idea that the modern notion of man is burdened with 
the traditional ballast related to gender, race, financial status, and a variety of 
other factors, we can decide to ignore the idea of “man” as the formal cause of 
human rights23. Instead, the formal cause of human rights should be sought in 
the modern idea of personhood, which includes different ways of manifesting 
freedom. The notion of personhood would not imply relieving the discussion 
of human rights and their scope, but would enable the avoidance of biologi-
zation and naturalization, as well as the residues of traditional shortcomings 
related to “human rights”.

The Material Cause

If “silver is the material cause of a tray”, then freedom is the material 
cause of human rights. However, in concepts related to humans, the problem 
of matter is not as simple as in physical ones. The basic question related to the 
problem of human rights can be defined as a conflict of being and need, that is, 
as a question of whether human rights are a “concrete situation encountered” 
or an assumption about what is yet to come. In other words, the question is 
whether we will rely on valid positive legal norms or on the moral component. 

21 Beitz, C. (2003). What Human Rights Mean. Daedalus, 132 (1), Cambridge: MIT Press, 
38. Beitz refers to the pre-institutional character of natural rights, stating the following: “Human 
rights, as they are found in international practice, do not fit the mold of natural rights in at least 
three different ways: natural rights should be pre-institutional; they should belong to people ’natu-
rally’ – i.e. only on basis of their shared humanity; they should be timeless. But international rights 
meet none of these standards.” (Ibid., 41) The argument rests on an overly narrow understanding 
of the notion of human rights, which may be “operative” in practice, but is inadequate for philoso-
phy. It is similar to Kant's imperative: the way of formulating the maxim conditions the meaning. 

22 Ibid., 44.
23 Thus, attempts to define the term “man” – in the context of defining human rights – are 

biologically condemned as a specism close to racism. (Cf.: Nino, K. S. (1991). The Ethics Of Hu-
man Rights. Oxford: Oxford University Press, 35). Even the warning that the application of the 
biological notion of man is used only to define the notion of human rights, and not to establish 
specific human rights (Aleksi, R. (2011). Institutionalization of human rights in a democratic 
constitutional state (In: Ljudska prava: Preispitivanje ideje. Belgrade: Official Gazette, 201) fails 
to completely curb the fear of implication.
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Contemporary human rights theorists are directed towards structural (Fein-
berg, Nozick, Dworkin) or legal-functionalist conceptions (Rawls, Beitz)24. 
The jusnaturalist position has been largely abandoned: 

“Nowadays, most would like to avoid understandings that include any 
kind of ethical obligation; they believe that in this way they avoid questions 
of ethical sentiment and endless debates”25. 

Avoiding moral implications is not unusual. The trouble with morality is 
the same one that Kant and Fichte faced: if acting in accordance with moral-
ity is set as a fundamental principle of law, law loses its autonomy and cannot 
be established as a special way of existence of freedom. The trouble with pos-
itive law, on the other hand, is that, no matter how it is understood, it consists 
of the absolutization of what is. There is no doubt that the concept of human 
rights is based on some kind of involvement of the moral moment into the 
sphere of law. The question is, however, how the relationship of these two 
areas of freedom, one of which – the legal – is necessarily limited, and the 
other – the moral – per definitionem established as an infinite right of subjec-
tivity, can be explained. Since the beginnings of ethics, it has been obvious 
that the main stumbling block is the question of establishing a kind of “moral 
community”, since it is essentially a contradictio in adiecto. Morals are what 
is individual, subjective. How can a moral community exist? Kant believed 
that the solution was in establishing freedom in general as moral freedom. 
That approach proved to be wrong. Hegel’s intervention, according to which 
both law and morality have their principle and area of validity, does not ena-
ble something like a “moral community”, but opens space for a “community 
of moral beings”. This is not a pun: a moral community presupposes a soci-
ety built on moral foundations, a community of moral beings presupposes a 
society in which people’s right to express their own moral character is rec-
ognized as well, among other rights. This is the trail one should follow when 
answering the question of the formal cause of human rights. Griffin formulated 
this problem as follows:

“Either the demands arising from human rights are a special kind of 
demands, that is, they are not just ordinary moral demands, or the human 
position from which human rights arise implies something other than that 
people are subjects of moral obligations“26.

24 For further reading, see: Grifin, Dž. (2011). Ljudska prava: Nepotpuna ideja. In: Ljudska 
prava: Preispitivanje ideje. Belgrade: Official Gazette, 57–80.

25 Ibid., 79.
26 Grifin, Dž. (2011). Op. cit., 68.
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Therefore, the material cause of human rights should be sought in the 
area in which the phenomena that form the essence of modern personhood 
encounter each other. There is no reason to view these ways of objectifying 
freedom in the modern world as mutually exclusive, that is, one-of-another-
derived, that is, hierarchically positioned, that is, unbearably competitive. 
According to Hegel’s philosophy, the essence of the modern conception of 
freedom is found precisely in the multiplicity of its externalization. At the 
same time, this intervention leaves room for us to accept the usual dichotomies 
in the classifications of human rights, namely: positive and negative rights, 
individual and collective, national and international, etc. Following Hegel’s 
footsteps, we can comprehend the difference not as the opposite, but as the 
natural life of the notion of human rights which, naturally, constantly under-
goes certain changes.

The Efficient Cause

The intensive development of the discussion on human rights is connected 
to the modern experience of thinking and acting. It is typical for this experience 
to be turned towards the efficient cause and away from the teleological projec-
tions that are connected with the medieval theologizing of theory and practice. 
Divine law can no longer be a fundamental means of legitimation of natural 
law, and the essence of inalienable rights must be sought in human nature itself. 
In the wake of the definition of human nature as originally good, that is, orig-
inally evil, answers are sought to the questions of conditions and possibilities 
of arranging the social life of people. Distinguishing between the natural and 
social state, as well as the social contract, as an idea that explains the motiva-
tion for the transition to the state of sociality, mark the modern discussions on 
the essence of practice. What has been preserved from that spirit to contempo-
rary discussions is the importance of the question of the effective cause.

Following Aristotle and Hegel’s ideas, the effective cause of human 
rights can be explained through the intertwining of the individual, the spe-
cific, and the general. The effective cause is perhaps the least controversial 
element of contemporary discussions on human rights, since there is an almost 
unanimous belief that all factors of modern societies must participate equally 
in the “project” of human rights. This includes individuals, the non-govern-
mental sector, states, the international community, various economic and 
professional organizations. A historical overview of human rights discussions 
usually begins with the Magna Carta and continues with a series of different 
declarations that expand the scope of human rights, those who are protected 
by them and those who have to act according to them. It would be naive to 
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think that the modern age offers some kind of completion of the very notion 
of human rights. On the contrary, we must assume that the future will develop 
within the framework of new declarations that will expand both the notion of 
human rights and our understanding of the notion. It is not excluded that this 
will imply additional multiplication of the efficient cause, but the multiplicity 
of effective forms is the path to reality. 

The effective cause of human rights must include the possibility of real-
izing all “generations” of human rights – both civil and political, as well as 
social and economic, but also the so-called third-generation rights. Although 
Vašák’s division of human rights into three generations seems less and less able 
to respond to the demands of the most recent shifts in human rights discussions 
to collective and international rights27, they are still a valuable tool for the basic 
discussion. The first generation of rights concerns so-called “negative” rights 
and corresponds to civil and political freedoms. The second generation pre-
supposes the positive participation of the state and includes social, economic, 
and cultural rights. Finally, the third generation consists of the so-called sol-
idarity rights, which require that individuals, states, and other political actors 
act together28. If we accept the view according to which the effective cause of 
human rights is multiple, that is, that it includes both the individual and spe-
cific and the general, all generations of human rights can be explained.

The Final Cause

It has already been said that the philosophy of human rights belongs to 
the sphere of practical philosophy. This means that its purpose must be sought 
in knowledge for the sake of action, not through mere observation, no matter 
how thoughtful this observation is. Research on human rights problems simply 
does not belong to the theoretical domain; objectification must be its goal and 
end result. Just as the abstract-legal and moral phenomenon in Hegel’s philos-
ophy is realized as truly existing will only in the area of ethics, so the specific 
scope of freedom marked as “human rights” must be objectified in ethical real-
ity. In other words, in order to be able to approach various questions on the 
essence of human rights “in a meaningful way, it must be borne in mind that, 
when it comes to human rights, it is a part of a legitimate state order”29.

27 Cf.: Domaradzki, S., Khvostova, M., Pupovac, D. (2019). Karel Vasak’s Generations of 
Rights and the Contemporary Human Rights Discourse. Human Rights Review. 20 (4). Springer 
Verlag.

28 Vašák K. (1977). Human Rights: A Thirty-Year Struggle: The Sustained Efforts to give 
Force of law to the Universal Declaration of Human Rights. UNESCO Courier, 30 (11), 29.

29 Tugendhat, E. (2011). Kontroverza o ljudskim pravima. In: Ljudska prava: Preispitiva-
nje ideje. Belgrade: Official Gazette, 168.
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This means that the question of the teleological cause of human rights 
must be viewed from the perspective of the realization of human rights. 
Otherwise, there is a danger that human rights will indeed be reduced to “met-
aphysical clichés”30, as Rosa Luxemburg sees them. Marxist intervention is 
important in many ways, because it points to the dangers of general attitudes 
that neglect the unique characteristics of a specific historical and cultural situa-
tion. The concept of human rights is not and should not be just a metaphysical 
cliché and a testing ground for intellectual or linguistic gymnastics. The pur-
pose of human rights is their realization in a specific socio-historical situation 
– material, one could say. The demands that Marxist philosophy has on the idea 
of humanity do not in any way go against the fundamental purpose of human 
rights. On the contrary. Acting within the concretization of the reality of life – 
by analogy with Hegel’s cry: Hic Rhodus, hic Saltus! – must be a requirement 
that is set as the highest goal before the philosophy of human rights. This is 
not only the case with philosophy, but also with all theories and practices that 
deal with human rights in various ways and with varying degrees of success.

Therefore, the teleological cause of human rights can only be the perma-
nent growth of the scope of human rights in all directions and in all societies. 
This does not mean that the differences in the understanding of man and rights 
in some parts of the world are ignored, but it is assumed that there is a com-
mon thread of humanity – conditio humana – which, ultimately, requires that 
humanity must develop in the direction of progress in terms of the conscious-
ness of freedom. Hegel remarkably states that it is not a question of people 
“having” the idea of freedom, but people are that idea31. The origins of non-
freedom in the world – both in history and in modern terms – should be sought 
in the consciousness of freedom. Freedom per se is a bare abstraction; it must 
be concretized in the existing reality as an awareness of one’s own freedom 
and a demand for its fulfilment. If man is the idea of freedom, the demand that 
freedom be enabled and protected is at the same time the demand that man 
himself be enabled and protected. This is the purpose of this draft for the pos-
sibility of a philosophy of human rights.

30 Cf.: Luxemburg, R. (1976). National Question and Autonomy. The National Question: 
Selected Writings by Rosa Luxemburg. New York and London: Monthly Review Press, 110.“ The 
right of nations that is valid for all states and all times is nothing more than a metaphysical cliché 
just like “human rights” and “citizen’s rights”. Dialectical materialism, which is the basis of sci-
entific socialism, has parted its way once and for all with these types of ’eternal’ formulas, since 
historical dialectics has shown that there are no ’eternal’ truths and that there are no ’rights’.“ (Ibid., 
110–111). Of course, this type of relativization starts from the idea that the real content of eternal 
truths crucially depends on the material social relations characteristic of a certain era.

31 “If the knowledge of an idea, i.e. the knowledge of people that freedom is their essence, 
purpose, and object, is speculative, then that idea as such is a reality of people, not who have 
that idea themselves, but who they are.” (Hegel, G. W. F. (1987). Enciklopedija filozofijskih zna-
nosti. Sarajevo: “Veselin Masleša” – Svjetlost, para. 482, prim.).
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tičku logiku. Za njega se sam problem početka filozofije u Nauci logike, gde 
se ispituje mogućnost prelaska bića u ništavilo, pokazuje kao tautologija.1 On 
pokazuje da negacija nebića ne može biti bivanje i da egzistenciju uvek već 
shvata u kretanju. Problem početka u Hegelovoj filozofiji zasigurno predstavlja 
jedno od najtežih mesta za razumevanje njegove misli. Ovo posebno postaje 
naglašeno ako se ima u vidu da je za njega filozofija sistem u kome svaki od 
momenata ima važnu ulogu u konstituciji i održavanju samog sistema. Stoga, 
ako se njegove osnove ne razumeju, postaje teško pratiti ostala istraživanja, 
posebno ona koja se odnose na područje praktičkog sveta. Jaspers sam kaže da 
mu je Kant utoliko bio lakši i draži za čitanje.2 U nastavku rada ćemo svakako 
pokušati da se vratimo na osnovu Hegelove misli i da pokažemo kako područ-
je praktičkog pre svega valja misliti u njegovoj procesualnosti i promenljivosti 
i kako na temelju te logike možemo obuhvatiti sam problem krivice.

Jaspers je razmatranja o krivici zasnovao na svojim egzistencijalistič-
kim uvidima. Njegovo delo Pitanje krivice: O političkoj odgovornosti Nemačke 
pomalo odstupa od njegovih prethodnih radova. Autentičnost ovog dela sastoji 
se prevashodno u tome što autor, tek nekoliko godina nakon minulih događa-
ja, skuplja hrabrosti da govori o traumi koju su izazvala dešavanja u Drugom 
svetskom ratu. Kao neko ko javno nije podržao stranu agresora i nacionalističke 
ideje, on smatra da – i nakon tako kratkog vremena – može problemu krivice da 
pristupi sa „neutralnog” stanovišta. Psihijatrijska praksa ga je naučila da trauma 
bledi ukoliko se o njoj na pravilan način komunicira i ukoliko se demistifikuju 
„tamne” strane događaja koje ne bi trebalo da ostanu opskurne u našem seća-
nju.3 Zbog toga je i ton ovog dela obojen naglašavanjem važnosti komunikacije 
o problemima koji, ako bivaju potisnuti, mogu da eskaliraju u nove sukobe.4 
On pokazuje da je mnogo teže komunicirati sa oponentima nego sa istomišlje-
nicima jer je za to potrebna posebna vrsta otvorenosti i umske sposobnosti da 
se problem, sa sopstvenog konačnog stajališta, sagleda iz više različitih uglova. 

Hana Arent je posebno veličala Jaspersov Laudatio5 koji je za cilj imao 
da pokaže važnost komunikacije u mračnim vremenima. Ona slavi Jaspersa 

1 Jaspers, K., Heidegger, M. (1990). Correspodencia: 1920–1963. Edd. by Biemel W., 
Sener, H., Madrid: Edition Sintesis, 47.

2 Ibid., 48.
3 Pol Riker, na primer, pokazuje na koji način je semantičko istraživanje problema krivice 

vezano za hrišćansku praksu ispovedanja i, ispitujući fenomenologiju ispovesti, dovodi komuni-
kaciju sa drugim u bližu vezu sa problemom krivice. Upor.: Rocoeur, P. (1969). Gult, Ethics and 
Religion. Talk of God. London: Royal Institute of Philosophy, 2 (67/8), 101. 

4 Jaspers, Karl. (2000). The question of German Guilt. New-York: New Fordham Univer-
sity Press, 6.

5 Lat. laudatio (beseda) – govor održan prilikom dodele Nagrade mira za ličnost i delo 
Nemačke književne zajednice Karlu Jaspersu. V.: Arent, H. (1991). Ljudi u mračnim vremenima. 
Gornji Milanovac: Dečje novine, 83.
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upravo zbog njegove odvažnosti da do kraja rata istraje u svojim moralnim 
uverenjima i ne podrži sistem koji je u tom trenutku bio jedina vlast i kome 
se nije mogao lako prognozirati kraj. Savremeni čovek, kao multiplicirani gra-
đanin koji svoje svakodnevno praktičko držanje ispoljava u mnogo različitih 
momenata, stiče utisak da su njegovi privatni i javni poslovi razdvojeni. Aren-
tova će na tragu Jaspersa pokazati da se svi momenti našeg praktičkog sveta 
prepliću, a to je svakako nasleđe idealističkog duha koji zbilju posmatra u 
njenoj supstancijalnoj mnogostrukosti.6 Već je Aristotel pokazao da je diffe-
rentia specifica čoveka u odnosu na druga živa bića to što je razumno biće 
što podrazumeva – između ostalih – i sposobnost govora ili komunikacije sa 
drugim bićima i zajednicom.7 Ukoliko bi razlike među individuama i nacijama 
bile nepremostive kao da smo ambisom razdvojeni, ukoliko bi naš praktički 
svet bio fragmentaran i rasparčan, onda bi i naše komunikacijske sposobnosti 
bile svedene na minimum. Ovi autori ipak pokazuju da smo mi pre svega bića 
intersubjektivnosti, komunikacije, i da svako od nas predstavlja jednog građa-
nina sveta, stoga se pokazuje važnost zahteva da stupimo u pokušaj razgovora 
jedni sa drugima. Jaspers nam je svojim delovanjem pomogao u pokušaju da 
prevaziđemo nepoverenje koje postoji iz ugla pojedinca prema javnom dome-
nu i vratio nam veru u to da se pravno i politički određeni problemi mogu 
rešiti tako da se ponovo počnemo osećati sigurno. On je pokazao da komu-
nikacija predstavlja mogućnost da se naše razlike transcendiraju i prevaziđu 
zarad očuvanja sopstvenog mira i mogućnosti ostvarivanja slobode u granica-
ma koje joj pripadaju: 

„U univerzalnoj komunikaciji koju zajedno drži egzistencijalno isku-
stvo jednog sadašnjeg filozofa, svi dogmatski metafizički sadržaji se rastaču 
u procese, tokove misli, koji, s obzirom na povezanost sa mojim trenutnim 
postojanjem i filozofiranjem, napuštaju svoja istorijska mesta fiksirana u 
lancu hronologije i ulaze u carstvo duha gde su svi savremenici.”8

Ideja komunikacije je usko vezana uz pitanje krivice, posebno kada 
imamo u vidu da istinitost oba ova fenomena Jaspers crpi iz metafizičkog razu-
mevanja čovečanstva. Kao teološki egzistencijalista on konačnu istinu sveta 
traži u transcendenciji. Ipak, za njega ne postoji jedinstvena metoda kojom 

6 Lat. laudatio (beseda) – govor održan prilikom dodele Nagrade mira za ličnost i delo 
Nemačke književne zajednice Karlu Jaspersu. V.: Arent, H. (1991). Ljudi u mračnim vremenima. 
Gornji Milanovac: Dečje novine, 84.

7 Aristotel je fenomen krivice kao i fenomen pravdenosti razmatrao u mnogostrukosti 
njegovih određenja, pokazujući da se i Dobro u praktičkom svetu određuje na višeznačan način. 
Uporedi: Kaluđerović, Ž. (2019). The ancient roots of the modern concepts of justice. Glasnik 
Advokatske komore Vojvodine, 91 (3), 360.

8 Podv. autor; v.: Arent, H. (1991). Op. cit., 96.
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se „onostranost” može pravilno zahvatati i to produkuje posebne proble-
me, posebno u razumevanju domena praktičkog sveta. Hegel je pokazao da 
svet delanja ne može da traži svoje utemeljenje u neodređenosti upravo zato 
što to može biti jezgro različitih nesporazuma. Svet predstavnog mišljenja u 
praktičkom području ne može pretendovati na apsolutnu istinu, iako pojedi-
nac – vodeći se predstavama – često misli da je poseduje. Boga u celini kao 
konačna bića ne možemo spoznati, a „polovična filozofija odvodi od Boga”9. 
Zbog toga se moramo okrenuti od lažnih pretpostavki o istinama praktičkog 
sveta i njegovu suštinu tražiti u njemu samom. To znači da se i razumevanje 
određenih fenomena, kao što je fenomen krivice, mora ispostaviti u konkretnoj 
situaciji u kojoj se ovaj problem otvara i pojavljuje. Glavni deo ovog rada je 
stoga posvećen problemu razumevanja krivice i pokušaju da se ona razume u 
njenoj mnogostrukosti. 

Izazovna ideja koju ćemo u ovom radu pokušati da izvedemo jeste da 
se Jaspersova podela na četiri vrste krivice: kriminalnu, moralnu, političku i 
metafizičku, iz Hegelove pozicije može redukovati na dve: moralnu i pravnu 
krivicu. Cilj ovog istraživanja u tom pravcu nije da se umanji ili unizi Jasper-
sov uvid u problem krivice, naprotiv. Cilj ovog istraživanja je da se pokaže da 
Jaspersova tematizacija krivice nije proizvoljna niti se razrešava u neodređe-
noj metafizičkoj konstrukciji, već da ona svoje rudimentarno poreklo može da 
pronađe u Hegelovim nastojanjima da priskrbi odgovor na pitanje o izvoru i 
poreklu moralnog i pravnog delanja. Hegel je svakako mislilac koji se zbog 
svog sistemskog načina mišljenja ponekad u javnom mnjenju pogrešno povezu-
je sa radikalnim ideologijama. Zbog toga u ovom radu imamo i osobenu vrstu 
odgovornosti: da pokažemo zašto bi ovakve predstave bile neistinite iz ugla u 
kome je problem krivice usko vezan za pitanje slobode te svoje utemeljenje 
nalazi u najvišoj istini praktičkog sveta. Cilj ovog rada je, dakle, da fenomenu 
krivice kroz moralnu i pravnu perspektivu damo jedan ontološki fundament te 
da pokažemo da ona svoje utemeljenje ne može imati u tradicionalno shvaće-
noj metafizici ni u komunikaciji koja je shvaćena puko intersubjektivno, niti 
puko konvencionalno. Zbog toga će se predstaviti osnovna ideja Kantove filo-
zofije koja se već razračunava sa tradicionalnim racionalističkim dogmatskim 
sistemima. Pokazaće se da je poreklo moralnog i pravnog delanja sloboda koja 
se, za razliku od tradicije, više ne shvata kao metafizička konstrukcija, nego 
kao suština čovekove ličnosti koja se uvek već nekako ispoljava u konkretnim, 
kontekstualizovanim situacijama. Zbog toga dva osnovna načina čovekovog 
praktičkog držanja, pravno i moralno, nisu svodivi jedan na drugi iako imaju 
isti izvor. Time će se napraviti otklon prema tumačenjima koja Jaspersov pro-

9 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša” – 
Svjetlost, 19.
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blem krivice na kraju redukuju na metafizičku krivicu i u njoj nalaze osnovu 
za razumevanje praktičkog u celini.10

KANT I JASPERS: METAFIZIKA I  IDEJA HuMANOSTI

U svom delu o problemu nemačke krivice, Jaspers razlikuje četiri vrste 
krivice: kriminalnu, moralnu, političku i metafizičku krivicu. Na samom počet-
ku teksta nagoveštava da bi ove četiri vrste mogle imati jedinstven temelj, 
princip koji ih omogućava.11 On ne daje odmah naznake koji bi to princip 
mogao biti, iako pokazuje da je čovek kao egzistencijalno biće sklon greškama 
i da je jedna od njegovih osnovnih odlika zapravo mogućnost da zaluta. Tek na 
kraju rada, nakon detaljnog revidiranja četiri vrste krivice, on otvara pitanje da 
li bi sve ove vrste krivice mogle da se svedu na jednu: metafizičku. Metafizička 
krivica se izvodi zapravo iz mogućnosti prevazilaženja grešaka, tačnije, poka-
zuje se da mogućnost prevazilaženja razlika dolazi upravo iz toga što čovek 
kao pojedinačno biće pripada univerzalnoj ideji humanizma, univerzalnom 
duhu čovekovog sveta. Kako autor argumentuje, „drugi ljudi su ljudi kao mi”, 
zbog toga treba da im pristupimo „kao sebi samima”.12 Ova konstatacija dosta 
podseća na hrišćansko zlatno pravilo koje kaže „da ne treba činiti drugima ono 
što ne bismo poželeli da se čini nama samima”: i to pravilo naizgled smera 
na ideju univerzalne humanosti. Na taj način se ideja krivice i komunikaci-
je dovode u vezu. U tom kontekstu se i problem komunikacije i mogućnosti 
prevladavanja sopstvenih grešaka vezuje za istu metafizičku podlogu koja ih 
zajedno omogućava: „Dobiti humanitas, to samo znači u sebe uneti bogatstvo 
sveta.”13 Problem ovog pravila je što svoje suštinsko utemeljenje ne nalazi u 
slobodnoj subjektivnosti, nego u onostranosti koja je još uvek ne-određena. O 
ovome će biti reči nešto kasnije.

Hana Arent veliča Jaspersa i njegovu ideju humaniteta. Ona pokazuje 
da ta ideja svoje poreklo vodi od rimske ideje humanitas-a koja u doslovnom 
smislu znači javni prostor. Koncept humaniteta, prema njoj, predstavlja i tač-
ku u kojoj se ukrštaju Kantova i Jaspersova filozofija te se obojica na sličan 

10 Zbog Hegelove ideje o celini kao istini mnogi će njegovu ideju totaliteta određenja kri-
vo vezivati sa idejom totalitarizma i totalitarnih sistema, ne razumevajući da je suština njegove 
misli u otvorenoj dijalektici u ideji u kretanju. Uporedi: Baraković, Š. (2014). Okvir za legitimi-
ranje i ispitivanje iracionalosti fašizma. Pregled: Časopis za društvena pitanja, 55 (3), 71–93.

11 Uporedi: Jaspers, K. (2000). The question of German Guilt. New-York: New Fordham 
University Press, 23.

12 Istakao autor. Ibid., 92.
13 Jaspers, K. (1989). Filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stoja-

novića, 330.
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način koriste idejom čovečanstva (Humanität-a).14 Ona takođe smatra da se 
idealistička filozofija, u kontekstu poverenja u čoveka i njegove mogućnosti 
da slobodu ostvari na adekvatan način, iz konteksta savremenih zbivanja poka-
zala više nego optimističnom. Ipak, ne možemo da ne postavimo pitanje: šta 
je ta ideja čovečanstva iz koje Jaspers crpi mogućnost prevladavanja krivice i 
razlika? Da li je to samo deskriptivna pretpostavka na kojoj čovek treba bez-
interesno da zasnuje svoje konkretne akcije, ili joj možemo naći metafizički 
temelj, koji će onda naknadno objasniti i problem krivice i mogućnost njenog 
mnogostrukog poimanja?

Postoje autori koji su na sličan način kao Arentova Jaspersovu filozof-
sku misao doveli u vezu sa Kantovom filozofijom. Naime, Jaspersove rasprave 
često idu u pravcu ispitivanja toga šta je moralna krivica i kako nju treba 
shvatiti. Moralna krivica iz njegovog ugla svakako ne može da se podvede 
pod floskule kojima se sofistički služe oni koji bi da opravdaju sopstvene inte-
rese ili naprosto pobede u raspravi. Moralna krivica ne može da se opravda 
načelom koje tvrdi da „svako ima pravo na sopstveno mišljenje i sopstveno 
suđenje”. Već je Kant pokazao kako završava proizvoljnost moralnih nastoja-
nja i kako jedno etičko učenje nikako ne može biti zasnovano niti opravdano 
heteronomnim dobrima.15 On je pre svega izvršio kritiku tradicionalnih metafi-
zičkih koncepcija nalazeći temelj nauci u usponu i teorijskim istinama u čistim 
strukturama subjektivnosti. Razgraničavajući polje teorijskih istina došao je 
do sveta praktičkog koji je tek trebalo istražiti. Kritika racionalističkih siste-
ma pokazuje da su oni svet prirode, čoveka i božanski svet nekako uspevali da 
stave u jedan školski zaokružen sistem, kao da se ovi fenomeni na isti način 
pojavljuju čoveku. Stoga, Kant nakon svoje kritike uviđa da područje prak-
tičkog sveta mora imati drugačije principe i temelje od teorijskih istina. Oni 
svoje ishodište nalaze u idejama uma – idejama boga i slobode – koje bivaju 
shvaćene samo kao regulativne ideje, graničari ljudskog delanja koji ga isto-
vremeno uslovljavaju, ali mu i omogućavaju da se ispolji u sopstvenoj delatnoj 
autonomiji. Tako je za Kanta etika mnogo više od deskriptivne i utilitarističke 
nauke, ona je jedna nauka o dužnostima. Ovu dužnost opet ne treba shvatiti u 
kontekstu tradicionalnog poimanja duga16, nego kao dužnost koji subjekt ima 
sam prema sebi kako bi mogao da ostvari sopstveni autonomni zakon – etički 

14 Arent, H. (1991). Ljudi u mračnim vremenima. Gornji Milanovac: Dečje novine, 85.
15 Kant pokazuje da svako postupanje koje ne ide u skladu sa moralnim zakonom predsta-

vlja njegovu suprotnost: „Ja, prema tome, želim da taj osnovni stav nazovem principom autono-
mije volje, u suprotnosti sa svakim drugim principom koji ja zbog toga svrstavam u heteronomi-
ju.” Kant, I. (2008). Zasnivanje metafizike morala. Beograd: Dereta, 80.

16 Niče, na primer, pokazuje da krivica ne može jednostavno da se odredi kao ni kazna 
upravo zbog sedimentacije istorijskog smisla koji je okupljen oko ovog pojma, stoga one nužno 
nemaju jedan nego „mnogo smilova”. Niče, F. (2011). S one strane dobra i zla: Genealogija 
morala. Beograd: Dereta, 217.
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zakon – koji ga čini čovekom i koji mu omogućava da postupa kao slobodno 
biće. Tako je delanje moralno samo ako se upravlja prema univerzalnom prin-
cipu razuma koji nalaže da ja nikada ne treba da postupam drugačije do tako 
da mogu takođe hteti da moja maksima treba da postane jedan opšti zakon.17 

Vidimo da je za Kanta moralna regulativa delanja vezana za metafiziku 
i da, nakon što je odbacio tradicionalno shvatanje metafizike, njeno podru- 
čje nalazi u onom praktičkom, etičkom području. Ovo postaje posebno važno 
ako se uzme u obzir da poopštavanje maksime koja određuje moralnost našeg 
delanja ne bi trebalo da ostane puko spoljašnje poopštavanje, nego da se od 
partikularne ideje subjektivnosti prenese na univerzalnu subjektivnost, trans-
subjektivnost, na intersubjektivnu relaciju koja će svoju objektivizaciju onda 
nalaziti u spoljašnjem svetu. Zbog toga Kant proširuje svoj imperativ poka-
zujući da moj odnos sa Drugim mora biti već inkorporiran u moj samoodnos: 
Postupaj tako da čoveštvo u svojoj ličnosti kao i u ličnosti svakog drugog 
čoveka uvek upotrebljavaš u isto vreme kao svrhu, a nikada samo kao sred-
stvo.18 Stoga bi Kantova ideja humaniteta, čovečanstva, morala svoj temelj da 
nađe pre svega u subjektivnosti te njemu druga, spoljašnja, pridošla osnova 
nije potrebna. Po tome se njegova maksima razlikuje i od hrišćanske gnomske 
mudrosti i zlatnog pravila,19 jer ona svoju istinu nalazi u području slobodne 
subjektivnosti koja ima mogućnost poopštavanja. Ipak, kada se ovaj princip 
nastoji primeniti u mnogostrukosti sadržinskih određenja, vidimo da je njego-
vo apsolutno poštovanje u određenim situacijama gotovo nemoguće.

Jaspers će na sličan način pokazati kako i zašto su metafizička i moralna 
krivica povezane. Ideja humanosti, kao metafizički konstrukt, svakako treba 
da opravda i moralna nastrojenja koja su išla protiv političkih i pravnih intere-
sa i ugnjetavanja posebnih manjinskih grupacija. Postoje intepretacije Jaspersa 
koje pokazuju na koji način su za njega metafizička i moralna krivica preple-
tene i kako ove dve proizilaze jedna iz druge.20 Naime, Olson pokazuje da ova 
dva koncepta nisu potpuno identična, ali da moralnu krivicu ne treba shvatiti 
samo subjektivno, već upravo transsubjektivno, kroz mogućnost prevladavanja 
i razobručavanja konačnih i ograničenih pluralističkih pogleda na svet. Tako 
ona svoje utemeljenje nalazi u poslednjem izvodu i ishodištu, u jednoj metafi-
zičkoj konstrukciji čovečanstva koja treba da bude uslov mogućnosti moralnih 
suđenja i neslaganja sa realnošću postojećeg sveta. Na taj način je i metafizička 
krivica (Metaphysische Schuld ) povezana sa moralnom (Moralische Schuld) 

17 Kant, I. (2008). Zasnivanje metafizike morala. Beograd: Dereta, 29.
18 Kant, I. (2008). Op. cit., 74.
19 Više o toj razlici videti u: Perović, M. (2013). Filozofija morala. Novi Sad: Cenzura, 

373.
20 Olson, A. M. (2018). Metaphysical Guilt. Existenz: An International Journal in Philo-

sophy, Religion, Politics and the Arts 3 (1), 13.
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i jedna drugoj predstavljaju potporu i utemeljenje. Teškoća izvođenja ove teze 
proizilazi iz činjenice da Jaspers nije sistemski mislilac, zbog čega smo često 
prinuđeni da njegovu misao iznova re-konstruišemo i re-interpretiramo. Tako i 
tvrdnja o sličnosti moralne i metafizičke krivice dolazi iz istraživanja o njego-
vom shvatanju čovekovog odnosa spram transcendencije. 

Tezu o sličnosti ove dve vrste krivice (metafizičke i moralne) Olson crpi 
pre svega iz dela Filozofija (1932). Jaspers pokazuje da čovek i transcendens 
nisu ambisom razdvojeni, nego čovek ima sličnosti sa izvorom od kojeg je 
potekao. Ipak, kao biće koje je „bačeno” u svet, on nema direktnu vezu sa 
božanskim. Stoga postoje različiti dijagrami kojima on opisuje način na koji 
čovek pristupa svetu i bogu. U tom kontekstu su najvažnija tri načina medi-
jacije od egzistencije ka transcendenciji, od čega su prva dva direktni načini, 
dok je treći indirektan:21 a) objektivan ili materijalni način mišljenja bitka iz 
sveta (Weltorientierung) u kome je svet samo objekt i mešavina bivstvova-
nja i duha; b) formalni način subjektivističke dijalektike bivstvovanja i duha, 
gde je osnovni cilj egzistencije projekcija mogućnosti sopstvenih nastrojenja; 
te napokon c) transcendiranje spekulativnog jedinstva i mogućnost mešavi-
ne egzistencije i transcendencije u mističnom sjedinjenju. Olson smatra da 
Jaspers političku i kriminalnu krivicu smešta u polje Weltorientierung-a, dok 
moralnoj i metafizičkoj nalazi utočište u drugom i trećem području mešavine 
egzistencije i duha.22

Možemo opravdano postaviti pitanje da li je ova tvrdnja i podela 
ispravna. Jaspers odaje Kantu priznanje što je pojmove prirode, sveta i Boga 
razgraničio. Za čoveka kao biće je nemoguće da sazna transcendenciju, ono 
sveobuhvatno koje omogućava svako drugo bivstvovanje. On posebno nagla-
šava važnost Kantove metode u prvom koraku koji razdvaja egzistenciju i 
transcendenciju: 

„Kant je shvatio da svet za nas ne postaje predmet, nego da je on sam 
jedna ideja, tj. da ono što možemo saznati u svetu, nikada nije sam svet, i 
da se, kad god hoćemo tobože da saznamo svet kao celinu koja bivstvuje po 
sebi, zaplićemo u nerazrešive protivrečnosti – u antinomije.”23 

Naime, ovo je preduslov raščlanjivanja onog sveobuhvatnog koje je 
metafizički uslov svega ostalog. To raščlanjivanje mora ići postepeno: 1. od 
sveobuhvatnog ka nama i bićima koja su odvojena; 2. od sveobuhvatnog ka 
nama kao svesti, kao slobodnom duhu; 3. od nas, od imanencije ka transce-

21 Olson, A. M. (2018). Metaphysical Guilt. Existenz: An International Journal in Philo-
sophy, Religion, Politics and the Arts 3 (1), 24.

22 Ibid., 15.
23 Jaspers, K. (1973). Filozofija egzistencije: Uvod u filozofiju. Beograd: Prosveta, 50.
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denciji.24 Tako Jaspers, slično Kantu, pokazuje da je prvi korak ka odvajanju 
od dogmatskih metafizičkih predstava skepticizam, odvajanje od predstava o 
jedinstvu čoveka sa svetom i bogom. Nakon toga naša svest može analitički 
da posmatra stvarnost. Ono što je specifično za teološki egzistencijalizam jeste 
poslednji korak u kome Jaspers tvrdi da je moguć „skok” ka transcendenciji, 
sekundarna komunikacija čoveka (tu-bitka) i bitka. Za idealizam ovakva vrsta 
komunikacije nije bila moguća, za Kanta ideja boga ostaje u domenu onog 
regulativnog kao beskonačno dobro, princip kome čovek teži u svojim moral-
nim nastojanjima, ali ga nikada u potpunosti ne dostiže.

Jaspers je drugo područje ljudske egzistencije, područje samobivstva kao 
slobode, razmatrao na razmeđi psihološkog i filozofskog poimanja ovog feno-
mena. On će pokazati da problem slobode mora da se tumači i u konkretnoj 
egzistencijalnoj situaciji da bi se razumeo u punom obuhvatu. Ostvarivanje slo-
bode u svetu moguće je samo pod određenim granicama, a ovo će biti posebno 
važno u kontekstu razmatranja fenomena krivice. Čovek je uvek u konkretnoj 
situaciji jedinstvo nekakvog nagona i znanja i svaka akcija je time usmerena: 

„U duševnom zbivanju bez trvenja sastoji se jedinstvo između jasne 
volje i nejasnih nevoljnih snaga. Sve dok volja još nije slobodna volja, dakle, 
sve dok se ona, nerazdvojna i dvosmislena, ne pretvori u izvorno samobiv-
stvo, to jedinstvo može i dalje nesumnjivo postojati. Posle razdvajanja, oba 
mogu iznova postati jedno u izvornoj egzistencijalnoj volji. Ali ona se raz-
dvajaju u empirijskoj pojavi. Ulaze u borbu, ispituju se, dovode u vezu, 
prožimaju se.”25 

Treba primetiti kako Jaspers za objašnjenje puta ka transcendentnom 
koristi platoničke motive svetla i sunca koji osvetljavaju ljudsku egzistenciju 
u njenoj konačnosti. Tako se i „strane” slobode koje su „nevoljne” i teže ka 
„zlim silama” označavaju kao nejasne, još ne-osvetljene. Sloboda je kod nje-
ga dovedena u vezu sa znanjem, Ipak, ne možemo da ne primetimo kako je za 
hrišćanski svet ideja Boga u krajnjem smislu nesaznatljiva, tako da se otvara 
pitanje da li to znači da je čovek samim tim uvek već osuđen na grešku, na 
lutanje, na gubljenje sopstvene slobode. Ako sloboda ne može biti usmere-
na ka krajnjem izvoru jer je on nespoznatljiv na način na koji su istine sveta 
dostupne, da li to znači da je naša sloboda nužno osuđena na preplitanje ove 
dve sile o kojima autor govori, da li to znači da je krivica nužna?26

24 Jaspers, K. (1973). Filozofija egzistencije: Uvod u filozofiju. Beograd: Prosveta, 52.
25 Podv. autor. V.: Jaspers, K. (1989). Filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica 

Zorana Stojanovića, 358.
26 „Zlu volju” Jaspers označava kao ono „nepojmljivo” koje tek spoznajući sebe može da 

se samoukine, dok je „dobra volja” dolazak sebi, samoosvetljavanje. V.: Ibid., 368.
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U svom filozofskom definisanju krivice, Jaspers pokazuje njenu ulogu 
pre svega u kontekstu odnosa prema transcendentnom, te tako pokazuje da je 
krivica nužna i da su ljudi, kao bića bačena u svet, osuđeni da snose posledice 
za postupke sebe i bližnjih: 

„Dakle, delao – ne delao, oba imaju posledice, u svakom slučaju nei-
zbežno ću snositi krivicu.”27 

Vidimo kako je Jaspersov metafizički koncept krivice povezan sa hri-
šćanskom idejom greha. On ovom fenomenu daje suštinsko značenje u 
egzistencijalnom smislu u kome pokazuje da, izbegavanjem da prihvatimo 
sopstvenu sklonost ka grešenju, sopstvenu urođenu krivicu, zapravo samo 
negiramo mogućnost odgovornosti koja bi mogla da dela tako da izbegne 
pojedinačne greške, izbegavamo da preduzmemo ono što je u našoj moći, izbe-
gavamo sopstvenu slobodu. 

HEGEL I FENOMENOLOGIJA KRIVICE

Jaspers problem krivice razmatra u kontekstu preispitivanja graničnih 
situacija (Grenzsituationen) te pokazuje kako je u njima izazov odgovornosti 
i lične odlučnosti najveći, jer se samorazumljivi običajnosni obrasci dovode 
u pitanje i moralnost stavlja na test.28 On takođe pokazuje da je naše zna-
nje ograničeno i uslovljeno, kako ličnim angažmanom, tako i okolnostima u 
kojima je egzistencija zatečena. Pojam granice je svakako jedan od najvažni-
jih pojmova u Kantovoj i Hegelovoj filozofiji. Videli smo da za Kanta nema 
istinskog znanja niti ispravnog delanja bez postavljanja jasnih okvira koji ih 
utemeljuju. Za Hegela će ovo biti posebno važno jer će pokazati da se ostva-
rivanje slobode može postići jedino tamo gde postoji jasna svest o granicama 
delanja. Za njega nema ostvarivanja moje slobode bez slobode drugog, grani-
ce mog sveta se završavaju tamo gde počinje sloboda drugog. Jedino tako ona 
može da postoji u konkretnosti svojih određenja, a ne samo kao apstraktni, 
misaoni, neodređeni fenomen. Već su stari Grci pokazali da svet praktičkog 
ima svoju unutrašnju logiku. Hegel je ovu ideju preneo na zbivanje svetske 
povesti, pokazujući da istorija mora imati unutrašnju dijalektiku, povest koja 

27 Jaspers, K. (1989). Filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stoja-
novića, 414.

28 Ovaj smisao može pre svega da se otkrije i u jeziku i u terminologiji. Nemačka reč 
„Entschuldigung” u doslovnom smislu znači da pojedinac moli drugog da ga „oslobodi krivice” 
za to što je prešao granice pristojnosti. Ova reč se vezuje u tradicionalnom smislu i za dug, i 
usko je u nemačkom jeziku vezana i za pojam srama i stida „u očima drugog”. Uporedi: Olson, 
A. M. (2018). Metaphysical Guilt. Existenz: An International Journal in Philosophy, Religion, 
Politics and the Arts, 3 (1), 10.
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pojedinačne događaje drži u jedinstvenom sistemu tako da oni ne predstavljaju 
zbir nepovezanih dešavanja, već da imaju svoju unutrašnju sintetičku logi-
ku. Aristotel je već uvideo da problem krivice valja razmatrati u sintetičkom 
sklopu odnosa volje i znanja. Tako on pokazuje da u delanje treba uračunati i 
nameru i stepen svesti pojedinca o situaciji i okolnostima u kojima postupa.29 
Dok „primitivnije” civilizacije postupaju mereći samo posledicu, izgubljenu 
štetu ili dug, razvijenije pravne države uviđaju da, osim posledice, u krivicu 
subjektu treba uračunati i stepen njegove odgovornosti, koji se meri „onim 
moći biti” ili razmatranjem uslova mogućnosti pojedinca da postupi drugačije 
u određenim situacijama. 

Za razliku od drugih paradigmatskih filozofija prava, koje temelj prav-
nog sveta traže u prirodi (Ius naturale) ili formalnim normama (normativizam), 
Hegel pokazuje da je područje prava u najširem smislu te reči područje objek-
tivnog duha i kao takvo ishodište slobodne volje u njenoj određenosti i njenim 
konkretnim ispoljavanjima.30 To znači da – ako fenomenu prava želimo da pri-
stupimo naučno – moramo pokazati momente ispoljavanja slobodne volje u 
objektivnom svetu. Tako Hegel pokazuje da je prvi momenat neposrednosti 
sfera apstraktnog ili formalnog prava, koja prelazi u svoju posebnu egzistenci-
ju kao sfera moraliteta, te tek na kraju ta egzistencija biva poopštena kao sfera 
običajnosti koja sebe ispoljava kroz porodicu, građansko društvo i državu.31 
U kontekstu ove filozofske pozicije, možemo razlikovati pravo u širem smi-
slu, upravo kao područje objektivnih momenata slobodnog duhovnog delanja, 
i pravo u užem smislu, koje predstavlja sklop normativnih određenja u određe-
noj državi ili drugoj političkoj formaciji. 

Pošto Hegel svoja izlaganja o pravu sistemski izlaže u delu Osnovne crte 
filozofije prava, on polaže računa o metodi kojom se koristi da bi ispostavio 
ove ključne momente praktičkog sveta. Na tragu Aristotelove misli, pokazuje 
da praktička filozofija mora imati drugačiji kriterijum istinitosti od teorijskih 
istina. Ona predstavlja polje mogućnosti. Svet objektivnog duha uvek je u 
kretanju, promeni i večitom konstituisanju. To ne znači da su načela praktič-
kog sveta relativizovana niti da ona nemaju svoju osnovu, to samo znači da 
sloboda sebe ostvaruje uvek u konkretnom aktu uspostavljanja ili menjanja 
sopstvenih principa po načelima koja će služiti razvoju i napretku civilizacije. 
Ipak, on pokazuje da se moderni delatni čovek ispoljava pre svega u vlastitoj 
mnogostrukosti kao pravna osoba, moralni subjekt, kao član porodice, gra-
đanskog društva i države. 

29 Aristotel (2013). Nikomahova etika. Sremski Karlovci: Prometej, 45.
30 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša” – 

Svjetlost. 35.
31 Ibid., 75.
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Za razliku od Kanta, koji svet praktičkog nastoji izvesti iz kategoričke 
moralne dužnosti, Hegel pokazuje da su pravna i moralna strana čovekove lič-
nosti jednako izvorni momenti ljudskog delanja. Kada Kant kaže Fiat iustitia, 
pareat mundus, on pod tim ne misli nužno poštovanje nekog konkretnog prav-
nog načela, nego upravo poštovanje univerzalnog moralnog zakona s kojim 
treba da budu usklađeni pravni i politički zakoni.32 Kant, naime, nema sistem-
ski razvijenu filozofiju prava. Za njega je područje moralnih držanja vezano za 
metafizičko opravdavanje slobodne volje, stoga svi drugi oblici delatnog sveta 
ili nisu autonomni ili svoju autonomiju stiču tek u odnosu na primerne moral-
ne dužnosti. On u svojim razmatranjima, dakako, nije naivno pristupio pravu 
niti politici. Jasno mu je da, iako u teoriji nema sukoba između morala i poli-
tike, u praksi će taj sukob uvek postojati, jer je sloboda „sloboda i za zlo”, ali 
on smatra da to u krajnjem praktičkom svetu razultira dobrim, jer se praktički 
svet poboljšava time što ga zlo podstiče da se usavršava te se uspostavljaju 
mehanizmi koji će ići u prilog zaštite onoga što postavljaju za najvišu vred-
nost.33 Kant čak prelazi od analogije morala i politike na pravnu odgovornost i 
pokazuje njenu moralnu osnovu: 

„Ovaj princip treba smatrati ne samo etičkim (kao da se tiče samo 
vrline) nego i juridičkim (ukoliko se tiče ljudskih prava).”34 

Hegel je Kantovim uvidima priznao epohalnost koja se ogleda u činje-
nici da je konačno svetu praktičkog dao autonomiju i pokazao da on ne može 
biti svodiv na metafizičke konstrukcije. On je izvršio kopernikanski obrt ne 
samo u teorijskom smislu, u kome je subjekat stavio u epicentar saznanja, već 
i u praktičkom smislu, u kome je slobodu stavio u izvor i svrhu delatnog sveta. 
Ipak, Kant nije konkretizovao problem slobode, nego je njegove aspekte razra-
dio samo u formalno-apstraktnoj formi. Kantov moralni imperativ je svakako 
vrhunac etike, ako ona kao nauka valja da bude shvaćena u njenoj univerzal-
nosti. Područje moralnih držanja je najteže poopštiti upravo zbog posebnosti 
subjekata koji nekako stupaju u svet u konkretnim delatnim situacijama. Zbog 
toga svet prava u širem smislu ne može da se svede na moralni formalizova-
ni princip, niti na metafiziku koja ga održava! Hegel nastoji da demistifikuje 
probleme praktičkog sveta i da sistem prava razmatra u njegovoj konkretnoj 
supstancijalnosti. To znači da su svi momenti pravnog sveta isprepleteni i da se 
čovek u svojim nastojanjima i konkretnim akcijama uvek već nalazi u susretu sa 
drugim bićima. Kako ovo razumeti u kontekstu problema krivice?

32 Kant, I. (1995). Večni mir. Beograd–Valjevo: Gutenbergova galaksija, 89.
33 Ibid., 91.
34 Ibid., 94.
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Ako prihvatimo da su moralna i pravna sfera dve jednako izvorne instan-
ce subjektivnosti, onda možemo pokazati da između moralnog i pravnog stava 
postoji svojevrsna dijalektika, mogućnost nesaglasnosti. Hegelovoj filozofskoj 
refleksiji je prethodio proces sekularizacije i reformacije u kome je područje 
religijskog delimično odvojeno od pravnih i političkih interesa. Hegel pokazu-
je da područje metafizičkih ubeđenja, religijskih verovanja i moralizatorskih 
mišljenja treba da ostane područje privatnih istina, koje u svom stavu ne smeju 
pretendovati na upliv u pravne i političke poslove države. Građansko društvo 
je sistem potreba, dok je država sistem prava u užem i širem smislu te reči. To 
znači da moralni fenomen, ili ono unutrašnje subjektivnosti, može da ide u 
beskonačnost u svojim težnjama: 

„Drugim rečima, moralna sloboda više ne može apsolvirati čitavo 
područje slobodnosti niti se moralitet može pojaviti kao sinonim za ono 
praktičko ili običajnosno.”35 

Individualna volja može da grabi sebi određene ili neodređene predstave 
kako bi opravdala sopstvena proizvoljna nastojanja. Tako područje moral-
nog predstavlja područje unutrašnjeg sveta koji svoje ospoljenje tek treba da 
nađe u zbilji.

Sistem prava kao sistem objektivnog duha je sistem konačnih, objekti-
viranih volja. On onom moralnom daje granice. Ako sistem prava kod Hegela 
shvatimo u širem smislu, možemo videti da u njega spadaju i formalizovani 
(porodica, brak na primer) i neformalizovani oblici društvenog sveta (prija-
teljski odnosi na primer). Tako u područje moralnog, pored ličnih uverenja, 
spadaju i metafizičke i religijske istine (zanimljivo je da Jaspers nije razlikovao 
ove dve), dok u sistem prava spadaju i pravni u užem smislu te reči i politički 
poslovi. Ako ovo viđenje primenimo na problem i razumevanje krivice, može-
mo pokazati kako se metafizička i moralna krivica mogu svesti na moralnu, 
dok se krivična i politička krivica mogu svesti na pravnu krivicu u širem smislu 
te reči. Naime, u sferu moraliteta kod Hegela spadaju predumišljaj (Vorsatz) i 
krivica (Schuld), namera (Absicht) i dobrobit, i savest.36 On je pokazao da je 
granica u praktičkom svetu vezana za znanje o onome što se čini, kao i moguć-
nost činjenja, odnosno, nedostatak prisile u postupanju.37 U fenomenološkom 
razmatranju pojma krivice, Hegel njeno mesto nalazi u sferi moraliteta koja se 

35 Đikanović, M. (2019). Poimanje moralnog fenomena u Kantovoj i Hegelovoj filozofiji. 
Arhe, (32), 22.

36 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša” – 
Svjetlost, 188 i 201.

37 Tako je Eichmanova odbrana nastojala da pokaže da on niti je bio u određenim trenu-
cima potpuno svestan situacije, niti je smeo da postupa drugačije od onoga što je bilo naređeno 
iz najviših instanci moći, zanemarujući moralni aspekt delanja. Arent, H. (1999). Eichman u 
Jerusalimu. Beograd: Samizdat, 37.
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u svojim izražavanjim objektivira, koja svoje težnje u spoljašnjem svetu kroz 
delatni čin ukonačuje. To znači da se ono moralno i pravno prepliću, da sfere 
privatnog i javnog nisu potpuno razdvojene, već su jednako izvorni momenti 
slobodnog sveta. Ako bismo Hegelovom povesnom logikom pokušali da pri-
stupimo savremenim događanjima, razumevanju svetskih ratova, pokazalo bi 
se da ni na koji način fašističko-ideološka zbivanja ne bi mogla da se označe 
kao nešto pozitivno. Iz njegove ideje o modifikabilnosti prava možemo izvesti 
zaključak da se svetsko pravo razvija žrtvujući ono pojedinačno i da se sistem 
međunarodnog prava i te kako razvio nakon Drugog svetskog rata. Ipak, nikada 
ne bismo mogli da tvrdimo da je iz ugla njegove dijalektike svaki pojedinač-
ni događaj koji je doprineo razvoju pravne svesti nužno bio dobar. Naprotiv. 
Dobro je za njega shvaćeno kao rezultanta odnosa, te se pokazuje da su, kroz 
povest, neodrživi politički sistemi nužno propadali. Tako bismo iz tog ugla 
mogli da napravimo otklon Hegelove filozofije prema radikalnim ideologijama 
koje su brzo i agresivno planule, ali čije trajanje nije bilo dugog daha.

ZA KRAJ: MORALNA I PRAVNA ODGOVORNOST

Jaspers se na određenim mestima u svom razmatranju krivice poziva 
na Hegela. On otvara pitanja o mogućem opravdanju onih koji nisu direktno 
učestvovali u ratnim dešavanjima, ali su dakako znali šta se događa, samo što 
su odlučili da ćute, da ne delaju, da ne urade ništa. Iz perspektive Hegelove 
metafore o gospodaru i robu je opravdano postaviti pitanje da li je život (puko 
preživljavanje) jednako vredan kao sloboda.38 Da li mi možemo moralno da 
sudimo onima koji su odlučili da ćute u cilju spasavanja sopstvenog života? 
Jaspers pokazuje da, kada je rat počeo, mnogi, uključujući tu i njega, nisu više 
mogli slobodno donositi odluke o sopstvenom kretanju i postupanju. Mogao se 
samo moralno izraziti stav koji protiv sile nije mogao mnogo učiniti. Možda je 
upravo u tom izražavanju stava razlika između onih koji su pravno (i politički) 
nosili odgovornost i onih koji nisu imali druge opcije do izražavanja sopstvenog 
stava o situaciji, koliko god taj stav pretio da ugrozi njihovu političku i intere-
snu situaciju. Hegelovu metaforu o gospodaru i robu ne treba shvatiti samo kao 
borbu u fizičkom smislu te reči, već kao potrebu za priznanjem jednog subjek-
ta kao slobodnog bića sa njegovom sposobnošću da bira. Sloboda u kontekstu 
ovog razmatranja postoji samo ako se i drugima priznaje, u svakom drugom 
slučaju dolazi do nejednakosti nepravde u priznavanju drugih.39 Kada subjektu 

38 Jaspers, K. (2000). The question of German Guilt. New-York: New Fordham University 
Press, 103.

39 Hegel, G. W. F. (1986). Fenomenologija duha. Beograd: BIGZ, 117.
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mogućnost fizičkog izbora biva uskraćena, ne preostaje mu ništa drugo nego 
da izabere sopstveni stav, ma kakve posledice on po njega doneo. Iz ugla feno-
menološke logike nije bitno samo živeti, nije bitno samo da jesmo, nego i ono 
kako jesmo. Ova logika pokazuje da, ako sebi dopustimo da bivamo priznati od 
strane ne-slobodnih ličnosti, i naša sloboda će, pre ili kasnije, biti stavljena na 
kocku, jer pravo ili pripada svima jednako, ili ne pripada nikome. Zbog toga je 
Sartr u pravu kada kaže da svaljivanjem krivice nakon svega na jevrejski narod 
mi njima dajemo samo apstraktnu slobodu koju ne bismo poželeli sami sebi, 
mi njima dajemo samo slobodu za zlo, a ne i slobodu za dobro. Zatvarajući 
im mogućnosti pred sopstvenim ograničenim predstavama o njihovoj naciji, mi 
njima moralno sudimo bez jasnog temelja sa kojim im pristupamo.40 

Ako se četiri vrste krivice mogu svesti na moralnu i pravnu, sa razlo-
gom možemo postaviti pitanje kakav je odnos između potonje dve. Možemo 
videti da, iz Hegelovog ugla, rascep između moralnog i pravnog nije nužno 
nešto loše. On samo pokazuje da je pravo sistem umnosti i ako mu pristupimo 
posmatrajući njegovu unutrašnju logiku, onda uviđamo da unutrašnji moralni 
fenomen točak sadašnjosti koja predstavlja opšte istine može da razobruči, da 
dovede u pitanje, da okrene na drugu stranu. Tako je područje prava područje 
borbenog tla na kome se unutrašnja moralna držanja nastoje objektivirati. U 
tom duhu i lažne predstave mogu da pretenduju na opštost, ali ako one svoje 
utemeljenje ne nalaze u zbilji, dugoročno ne mogu opstati nego se lome pod 
pritiskom sistema i vremena. Problem krivice je nakon svetskih ratova postao 
jedno od vodećih pitanja. Postavilo se opravdano pitanje na koji način treba 
suditi onima koji su bili direktno umešani u zločine protiv čovečnosti. Baš 
zbog mnogostrukog ispoljavanja fenomena krivice, mnogi su opravdanje za 
svoje postupke tražili u neodređenim predstavama. Tako je i sam Ajhman više 
puta na suđenju naglasio da ni po jednoj tački optužnice ne oseća krivicu u 
pravnom smislu te reči.41 Može da se postavi pitanje: a ko onda treba da oseća 
i snosi pravnu krivicu ako ne oni koji su bili glavni u procesu i kakvu krivi-
cu onda on može da oseća? Pored nedostatka pravne svesti, njegovi moralni, 
kao ni religijski stavovi nisu bili definisani. Ovo postaje posebno važno jer se 
u toku suđenja pokazalo da on čak ni lično nije verovao u boga, da je bio ate-
ista.42 On takođe pokazuje da, osim nekoliko ličnih životnih situacija u kojima 
je bio blizak sa određenim članovima jevrejske zajednice, nije imao neki jasan 
lični stav prema njima kao ljudima, u kontekstu ideja humaniteta. On dakle, iz 
ovog ugla nije osećao ni moralnu odgovornost, ili bar sam nije znao da defi-
niše kakvu to krivicu onda oseća. Ako se svaki oblik krivice i odgovornosti 
obriše, definitivno stupamo u područje jednog apsolutnog i banalnog zla. Iz 

40 Sartr, Ž. P. (2009). Razmišljanja o jevrejskom pitanju. Beograd: Paideia, 41.
41 Arent, H. (1999). Eichman u Jerusalimu. Beograd: Samizdat, 25.
42 Ibid., 25.
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Hegelovog filozofskog ugla, pravo nije samo činjenje i regulacija, pravo je i 
ne-dopuštanje, otpor, sistem i zaštita najviših vrednosti slobode na kojima ono 
treba da bude utemeljeno. Onda kada moć nije na strani prava, nama ostaje i 
dalje jedno pravo na moralni stav, pravo na ne-pravo, pravo da se opredelimo 
za onaj sistem za koji nam se čini da je u tom trenutku najviši izraz savesti. 
U tom kontekstu Delez pravilno zaključuje: „Niko se ne razvija kroz suđenje, 
već kroz borbu koja ne podrazumeva nikakvo suđenje.”43
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THE ISSuE OF COMMuNICATION:   
AN INTRODuCTION TO JASPERS’ METAPHySICAL GuILT

In his writings, Jaspers admits that he never considered Hegel’s phil-
osophical stance particularly agreeable. Namely, in personal correspondence 
with Heidegger, he shows that he could never fully understand and accept 
Hegel’s dialectical logic. He considers the very issue of the starting point 
of philosophy in the Science of Logic, where being passing into nothing is 
explored, to be a tautology.1 He shows that the negation of non-being can-
not be existence and that he already understands existence as movement. This 
starting point of Hegel’s philosophy is surely one of the concepts that make it 
the most difficult to understand his thoughts. This becomes accentuated if we 
keep in mind that for him philosophy is a system, wherein each moment plays 
an important role in constituting and maintain the system. Consequently, if the 
foundations are not understood, it becomes hard to follow other explorations, 
especially those relating to the practical. Jaspers himself states that he was 
fonder of Kant’s works and found them easier to read.2 Later in this paper, we 
shall try to revert to the source of Hegel’s thoughts and present how the area of 
the practical needs to be considered in relation to its processual and transform-
ative nature, and how we can encompass the issue of guilt based on that logic.

Jaspers’ reflection on guilt is based on his existentialist insights. His 
book, The Question of German Guilt somewhat deviates from his previous 
works. The uniqueness of this work is primarily based on the fact that the 
author braves to talk about the trauma caused by the events of the Second 
World War, only a few years after the event. As someone who did not pub-
licly support the aggressor and nationalistic ideas, he believes that – even 
though such a short amount of time had passed – he can approach the ques-
tion of guilt from a “neutral” standpoint. Psychiatric praxis had taught him that 
trauma fades when it is talked about correctly and if the “dark” aspects of an 
event, which should not be obscured in memory, are demystified.3 For this rea-
son, the book accentuates the importance of communicating about problems 
which can escalate into new conflicts if they are repressed.4 He shows that it is 

1 Jaspers, K., Heidegger, M. (1990). Correspodencia: 1920–1963. Edd. by Biemel, W., 
Sener, H. Madrid: Edition Sintesis, 47.

2 Ibid., 48.
3 For example, Paul Ricoeur demonstrates the manner in which semantic research on the 

problem of guilt is connected to the Christian right of confession, and examining the phenom-
enology of confession he connects communication with other beings with the issue of guilt. Cf.: 
Ricoeur, P. (1969). Gult, Ethics and Religion. Talk of God. London: Royal Institute of Philosophy, 
2 (67/8), 101.

4 Jaspers, Karl. (2000). The question of German Guilt. New-York: New Fordham Univer-
sity Press, 6
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much harder to communicate with opponents than like-minded individuals, as 
it necessitates a special type of openness and mental acuity to view one’s final 
conclusions from different perspectives.

Hannah Arendt specifically praised Jaspers’ Laudatio5, which had the 
aim of presenting the importance of communication during dark times. She 
honours Jaspers because of his daring to remain steadfast in his moral posi-
tions and not supporting the system which was the only government at the 
time, and whose end could not be easily foreseen. A modern person, as a multi-
faceted citizen who expresses their everyday, practical stance in a plurality 
of moments, is under the impression that their private and public actions are 
separate. Following Jaspers, Arendt will show that all moments of our practi-
cal world intertwine – which is the heritage of an idealistic spirit that views 
reality in its core, multifaceted nature.6 Going as far back as Aristotle, it was 
presented that the differentia specifica of man is the ability to reason, which 
includes, among other factors, the ability to speak or communicate with other 
beings and communities.7 If the differences between individuals and nations 
were so insurmountable, as if we were divided by an abyss, and if our practi-
cal world was fragmented and broken, then the ability to communicate would 
be minimal. On the contrary, these authors show that we are, above all, beings 
of intersubjectivity and communication, and each of us represents a citizen 
of the world – which demonstrates the importance of the request to attempt 
to communicate with each other. By his actions, Jaspers assisted us in trying 
to overcome the distrust that individuals have towards the public domain and 
helped us reinstate the belief that certain issues can be solved legally and polit-
ically, so that we can once again feel safe. He showed that communication has 
the potential to transcend and overcome differences, with the aim of preserving 
our personal peace and achieving freedom within the boundaries it deserves: 

“In universal communication, held together by the existential expe-
rience of the present philosopher, all dogmatic metaphysical contents are 
dissolved into processes, trains of thought which, due to my current existence 
and philosophy, leave their fixed historical place in the chain of chronology 
and enter a realm of the spirit where all are contemporaries.”8 

5 Lat. Laudatio (commendation, praising) – Speech held during the award ceremony for 
the Peace Prize of the German Book Trade to Karl Jaspers. Arent, H. (1991). Ljudi u mračnim 
vremenima. Gornji Milanovac: Dečje novine, 83. 

6 Ibid., 84.
7 Aristotle reflected on the phenomenon of guilt and the phenomenon of justice in its mani-

fold manifestations, demonstrating that the Good is determined by multiple factors in the practical 
world. Cf.: Kaluđerović, Ž. (2019). The ancient roots of the modern concepts of justice. Glasnik 
of the Bar Association of Vojvodina, 91 (3), 360.

8 Underlined by author. See: Arent, H. (1991). Op. cit., 96.



662

Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, Issue 4/2020.

The concept of communication is closely linked to the issue of guilt, 
especially when we keep in mind that Jaspers draws the truthfulness of both 
of these phenomena from the metaphysical consciousness of humanity. As 
a theistic existentialist, he searches for the one truth in transcendence. Yet, 
according to Jaspers, there is no one mode which can correctly encompass 
“otherness” and that produces specific problems, particularly for understand-
ing the domain of the practical world. Hegel had demonstrated that the world 
of actions cannot be founded upon indeterminateness, precisely because it can 
be the source of many misunderstandings. The world of presentations in the 
practical domain cannot pretend to absolute truth, even though an individ-
ual – led by presentation – often thinks they understand it. As finite beings, 
we cannot fully comprehend God, and “incomplete philosophy diverts from 
God”9. Consequently, we must turn away from the false assumptions of the 
practical world and search for its essence within itself. Further, this means that 
understanding certain phenomena, such as guilt, must be presented in the con-
crete situation in which it occurs and manifests. Thus, the main section of this 
paper is dedicated to the issue of apprehending guilt and an attempt to appre-
hend it in its manifold nature. 

The challenge of this paper is to attempt to reduce Jaspers’ division of the 
four types of guilt: criminal, moral, political, and metaphysical, in accordance 
with Hegel’s standpoint, to two: moral and legal guilt. Given this direction of 
the paper, the aim is not to lessen or minimize Jaspers’ insight into the prob-
lem of guilt. Quite the opposite, the aim of this paper is to demonstrate that 
Jaspers’ thematization of guilt is not arbitrary, nor is it resolved within a non-
defined metaphysical construction, but can trace its rudimentary origins to 
Hegel’s attempts to find the answer to the question of the source and origin of 
moral and legal actions. Hegel is a thinker that the public, inaccurately, some-
times associates with radical ideologies, due to his systematic way of thinking. 
Consequently, this paper has a specific responsibility: to demonstrate why these 
presumptions are untruthful from the point of view where the issue of guilt is 
closely related to the issue of freedom and finds its grounding in the highest 
truth of the practical world. Thus, the aim of this paper is to attach an onto-
logical element to the phenomenon of guilt via a moral and legal perspective, 
and show that it cannot have its basis in the traditional understanding of met-
aphysics, nor in communication which is understood only intersubjectively or 
conventionally. Because of this, the basic idea of Kant’s philosophy will be 
presented, as it already deals with traditional rationalistic dogmatic systems. It 
shall be demonstrated that the foundation of moral and legal action is freedom, 
which, unlike tradition, is no longer understood as a metaphysical construction, 

9 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava, Sarajevo: „Veselin Masleša” – 
Svjetlost, 19.
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but as the essence of a humans’ personality, which always manages to manifest 
in concrete, contextualized situations. Therefore, the two basic forms of a per-
son’s practical standpoint, legal and moral, cannot be reduced to the same, even 
though they have the same source. This will allow us to distance ourselves from 
interpretations that, in the end, reduce Jaspers’ issue of guilt to metaphysical 
guilt and in it find the basis for apprehending the practical world in its entirety.10

KANT AND JASPERS:   
METAPHySICS AND THE IDEA OF HuMANITy

In his work dealing with the issue of German guilt, Jaspers differenti-
ates between four types of guilt: criminal, moral, political, and metaphysical 
guilt. At the very beginning of the text, he alludes that these four types might 
have the same basis, a principle that enables them.11 Initially, he does not hint 
at what the principle could be, even though he shows that man, as an existen-
tial being, is prone to mistakes and one of his primary characteristics is the 
possibility to go astray. Only at the end of his work, after a detailed review 
of the four types of guilt, he asks the question of whether these types could 
be reduced to one: metaphysical. Metaphysical guilt derives from the ability 
to overcome mistakes; more accurately, it is demonstrated that the ability to 
overcome mistakes derives from the fact that a man, as an individual being, 
belongs to the universal idea of humanism, the universal spirit of man’s world. 
According to Jaspers’ argument, “other people are like us”, which is why we 
should treat them “as we would ourselves”.12 This argument resembles the 
Christian Golden Rule “Do not do to others what you would not like done to 
yourselves”, and this rule seemingly guides to the idea of a universal human-
ity. In this way, the ideas of guilt and communication are connected. In this 
context, the issue of communication and the ability to overcome ones’ mis-
takes is linked to the same metaphysical basis which enables them: “To gain 
humanitas is to bring into oneself the wealth of the world.”13 

10 Because of Hegel’s idea of the whole as truth, many will connect his idea of the totality 
of determination with totalitarianism or totalitarian systems, without understanding that the es-
sence of his thoughts lays in open dialectic, in the idea of movement. Cf.: Baraković, Š. (2014). 
Okvir za legitimiranje i ispitivanje iracionalosti fašizma. Pregled: Časopis za društvena pitanja, 
55 (3), 71–93. 

11 Cf.: Jaspers, K. (2000). The question of German Guilt. New-York: New Fordham Uni-
versity Press, 23.

12 Stressed by author. Ibid., 92.
13 Jaspers, K. (1989). Filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Sto-

janovića, 330.
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The problem of this rule is that its fundamental source is not found in 
free subjectivity, but in otherness which is still indeterminate. This concept 
will be explored later on.

Hannah Arendt praises Jaspers and his idea of humanity. She demon-
strates that it is based on the roman idea of humanitas, which means, when 
taken literally, public space. The concept of humanity, according to Arendt, 
is the point where Kant’s and Jaspers’ philosophies intersect and both employ 
the idea of humanity (Humanität14) similarly. She also claims that idealist phi-
losophy, in the context of trusting in humans and their abilities to achieve 
freedom in adequate ways, has shown itself to be more than optimistic, given 
the context of the times. Still, we cannot but ask the question: what is the 
idea of humanity from which Jaspers draws the ability to overcome guilt and 
differences? Is it a descriptive supposition upon which a person should base 
their concrete actions, without a vested interest, or can a metaphysical basis 
be found, which will then explain the issue of guilt and the possibility of its 
manifold apprehensions?

Other authors have, similarly to Arendt, linked Jaspers’ philosophy to 
Kant’s. Namely, Jaspers’ discussions are often directed towards examining 
the concept of moral guilt and how it should be understood. From his stand-
point, moral guilt cannot be reduced to platitudes used by means of sophistry 
by those who wish to justify their own interests or simply win an argument. 
Moral guilt cannot be justified by the credo: “everyone has a right to their own 
opinion and judgement.” Kant had already demonstrated how he deals with the 
arbitrariness of moral strivings and that ethics teachings cannot be founded on 
or justified by heteronomous goods.15 Primarily, he critiqued traditional meta-
physical concepts, finding his basis in the emerging sciences and the theoretical 
truths about the pure structures of subjectivity. By the process of differentia-
tion in the field of theoretical truths, he had discovered the practical world, 
which had yet to be examined. The critique of rationalist systems shows that 
they managed the place the natural and human world, and the world of god, 
into one all-encompassing system, as if these phenomena manifest in the same 
manner within man. Consequently, after his critique Kant realizes that the field 
of the practical world must use different principles and rest on separate foun-
dations than the field of theoretical truths. They find their source in the ideas of 
the mind – the ideas of god and freedom - which are apprehended only as reg-

14 Arent, H. (1991). Ljudi u mračnim vremenima. Gornji Milanovac: Dečje novine, 85.
15 Kant shows that every act that is not aligned with the moral law represents its opposi-

tion: “I, therefore, wish to name that basic standpoint the principle of the autonomy of will, in 
opposition to every other principle which I, therefore, classify as a heteronomy.” Kant, I. (2008). 
Zasnivanje metafizike morala. Beograd: Dereta, 80.
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ulative ideas, the limitations of human actions which also condition them, but 
at the same time enable them to manifest in their own actionable autonomy. 
Therefore, ethics is much more than a descriptive and utilitarian science to 
Kant; it is a science about obligations. These obligations should not be under-
stood in the context of the traditional understanding of obligations16, but as 
obligations that a subject has towards themselves to achieve their own autono-
mous law – an ethical law – which makes them a man and enables them to act 
as a free being. Thus, actions are moral only if they are guided by the univer-
sal principle of reason which declares that I should never act differently than 
in such a way that I should also want my maxim to become a general law.17

We can observe that, for Kant, the moral regulative of actions is tied 
to metaphysics and that, after he had rejected the traditional understanding 
of metaphysics, it is positioned in the practical, ethical field. This becomes 
especially important if we take into account that generalizing the maxim that 
determines our moral actions should not remain a mere outside generalization, 
but should be transposed from a particular idea of subjectivity to universal 
subjectivity, trans-subjectivity, to intersubjective relations which will locate its 
objectification in the outside world. Because of this, Kant expands his moral 
imperative by demonstrating that one’s relationship with others must be incor-
porated into one’s relationship with the self: Act so that the humanity in your 
own personhood and in the personhood of every other man is always used as a 
purpose, and never only a means.18 Thus, Kant’s idea of humanity, humanness, 
must have its foundation, primarily, in subjectivity, so other, newer founda-
tions are unnecessary. This differentiates his maxim from Christian gnomic 
wisdom and the Golden Rule,19 as it finds its truth in the field of free subjec-
tivity which can be generalized. Yet, when the aim is to apply this principle 
to manifold concrete situations, we can observe that its absolute application 
is nearly impossible. 

In a similar manner, Jaspers will demonstrate why metaphysical and 
moral guilt are linked. The idea of humanity, as a metaphysical construct, must 
justify the moral inclinations that were at odds with political and legal interests 
and were opposed to the oppression of minority groups. Certain interpretations 
of Jaspers’ work present the manner in which, for him, metaphysical and moral 

16 For example, Nietzsche demonstrates that guilt, or punishment, cannot be determined 
easily, precisely because of the sedimentation of the historical meaning which surrounds this no-
tion; thus, they do not necessarily have one but “many meanings”. Niče, F. (2011). S one strane 
dobra i zla: Genealogija morala. Belgrade: Dereta, 217.

17 Kant, I. (2008). Zasnivanje metafizike morala. Belgrade: Dereta, 29
18 Ibid., 74.
19 For more about the difference, see: Perović, M. (2013). Filozofija morala. Novi Sad: 

Cenzura, 373.
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guilt are linked and how one arises from the other.20 Namely, Olson demon-
strates that these two concepts are not identical and that moral guilt should 
not be understood only subjectively but trans-subjectively, through the possi-
bility of domination and conflict of finite and limited pluralistic views of the 
world. Thus, it finds its grounds in a final source, in a metaphysical construc-
tion of humanity which should be the condition for the possibility of moral 
judgements and disagreements with the reality of the existing world. In such a 
way is metaphysical (Metaphysische Schuld) linked to moral guilt (Moralische 
Schuld) and they support and provide foundation to one another. The difficulty 
in deducing this thesis lays in the fact that Jaspers is not a systemic thinker, 
which is why his ideas must be reinterpreted and reconstructed. So, the claim 
of the similarity between moral and metaphysical guilt arises from research 
into his understanding of man’s relationship to transcendence.

The thesis about the similarity of these two types of guilt (moral and 
metaphysical) Olson draws, primarily, from the work Philosophie (1932). Jas-
pers demonstrates than man and transcendence are not separated by an abyss, 
but that man shares qualities with the source from which he originates. Still, 
as a being “thrust” into the world, he has no direct link to the divine. This is 
the reason why different diagrams exist that he uses to describe the manner 
in which man approaches the world and god. In this context, the three most 
important are the three ways of mediation from existence to transcendence, 
wherein the first two present a direct, while the third one an indirect way:21 a) 
the objective and material way of thinking about the orientation of the world 
(Weltorientierung), where the world is an object and a blend of being and 
the spirit; b) the formal manner of subjective dialectics of existence and the 
spirit, where the primary goal of existence is the projection of the possibil-
ity of personal inclination; and finally c) transcending speculative unity and 
the possibility of mixing existence and transcendence into a mystical union. 
Olson believes that Jaspers places political and criminal guilt into the field of 
Weltorientierung, while moral and metaphysical guilt find their grounds in the 
second and third areas of the mixing of existence and the spirit.22 

It is justifiable to question the accuracy of this claim and classifica-
tion. Jaspers honours Kant due to his separation of the notions of nature, the 
world, and God. For man, it is impossible to know transcendence, the encom-
passing which enables every other form of being. He specifically emphasizes 

20 Olson, A. M. (2018). Metaphysical Guilt. Existenz: An International Journal in Philoso-
phy, Religion, Politics and the Arts 3 (1), 13.

21 Olson, A. M. (2018). Metaphysical Guilt. Existenz: An International Journal in Philoso-
phy, Religion, Politics and the Arts 3 (1), 24.

22 Ibid., 15.
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the importance of Kant’s method in the first step, which separates exist-
ence and transcendence: 

“Kant had realized that, for us, the world does not become an object, 
but that it is an idea, i.e. what we can apprehend in the world is not the world 
itself and whenever we try to, ostensibly, know the world as a whole that 
exists by itself, we entangle ourselves into unsolvable antinomy.”23 

Namely, this is the precondition for dividing the encompassing which  
is the metaphysical precondition for everything else. The division must be 
gradual: 1. from the encompassing towards us and beings that are separated; 
2. from the encompassing towards us as a consciousness-in-general, a free 
spirit; 3. from us, from immanence to transcendence.24 Thus Jaspers, similarly 
to Kant, demonstrates that scepticism is the first step towards distancing from 
dogmatic metaphysical apprehensions, the distancing from ideas of the unity 
of man with the world and god. Subsequently, our consciousness can analyti-
cally view reality. The final step is specific to theistic existentialism – Jaspers 
claims that a “leap of faith” is possible towards transcendence, secondary 
communication between man (there-being) and existence. This type of com-
munication was not possible under idealism; for Kant, the idea of god remains 
in the domain of the regulative as infinite good, the principle towards which 
man strives in his moral intentions, but never fully achieves it.

The other area of human existence, the area of selfhood as freedom, Jas-
pers contemplated at the crossroads of the psychological and philosophical 
understanding of this phenomenon. He will demonstrate that the problem of 
freedom must be interpreted within a concrete existential situation, in order to 
be understood in full. Realizing freedom in the world is only possible within 
certain limitations and this will be very important when contemplating the 
phenomenon of guilt. In a concrete situation, man is always a unity of an urge 
and knowledge, and every act is guided by it: 

“In spiritual acts without conflict exists unity of clear will and unclear 
(un)willing forces. As long will is not free will, so, as long as it, inseparable 
and ambiguous, does not become original selfhood, the unity can still exist. 
After separation, both can again become one in the authentic existential will. 
But they are separated in empirical manifestations. They enter into conflict, 
interrogate, connect, permeate.”25 

23 Jaspers, K. (1973). Filozofija egzistencije: Uvod u Filozofiju. Belgrade: Prosveta, 50.
24 Ibid., 52.
25 Underlined by author. See: Jaspers, K. (1989). Filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka 

knjižarnica Zorana Stojanovića, 358.
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It should be noted that Jaspers uses platonic motifs of light and the Sun 
which illuminate human existence in its finality to explain the path to tran-
scendence. Thus, “foreign” freedoms which are “unconscious” and gravitate 
towards “evil forces” are market as unclear, still non-illuminated. In Jaspers, 
freedom is connected to knowledge. Yet, it must be noted that for the Christian 
world, the idea of God is ultimately unknowable, which opens the question 
of whether this means that man is already sentenced to mistakes, wandering, 
losing his own freedom. If freedom cannot be directed towards the ultimate 
source, as it is unknowable in the way in which the truths of the world are 
accessible, does this mean that our freedom is necessarily sentenced to the 
intertwining of these two forces about which the author writes; does it mean 
that guilt is necessary?26 

In his philosophical definition of guilt, Jaspers shows its role 
primarily in the context of the relationship with the transcendent, thus dem-
onstrating that guilt is necessary and that humans, as beings thrust into the 
world, are condemned to bear the burden of the consequences of their and 
their loved ones’ actions: 

“Thus, act – don’t act, both have consequences, in any case I will 
bear the guilt.”27 

We can observe how Jaspers’ concept of guilt is connected to the Chris-
tian idea of sin. He gives this phenomenon fundamental meaning in the 
existential sense, where he demonstrates that by avoiding to accept our incli-
nation to make mistakes, our own inherent guilt, in actuality we only negate 
the possibility of responsibility which could act in such a way to avoid 
individual mistakes; we are avoiding to do what is in our power; we are 
avoiding our freedom. 

HEGEL AND THE PHENOMENOLOGy OF GuILT

Jaspers contemplates the problem of guilt in the context of reanalysing 
limit situations (Grenzsituationen), then demonstrates that in these situations 
the challenge of responsibility and personal determination is the greatest, as 
self-explanatory ethical patterns are brought into question and morality is put 

26 Jaspers labels “evil will” as the “incomprehensible”, which only cancel itself by under-
standing itself itself, while “good will” is self-understanding, self-illumination. See: Jaspers, K. 
(1989). Filozofija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 368. 

27 Ibid., 414.
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to the test.28 He also demonstrates that our knowledge is limited and condi-
tional, by personal engagement and by the circumstances in which existence 
is found. The concept of limits is certainly one of the most important con-
cepts in Kant’s and Hegel’s philosophy. We could see that for Kant there is no 
true knowledge or right actions without establishing a clear framework that 
grounds them. This will be especially important to Hegel, as he will demon-
strate that freedom can be realized only where there is a clear understanding 
of the limits of actions. For him, my freedom cannot be realized without the 
freedom of another; the limits of my world end where the freedom of another 
person begins. Only in such a way can it exists in a concrete form and not as 
an abstract, thought, undefined phenomenon. The Ancient Greeks had shown 
that the practical world has an internal logic. Hegel transplanted this idea to 
the events of world history, demonstrating that history must have an internal 
dialectic, a history that takes separate events and places them in a unique sys-
tem, so that they are not the sum of unconnected events, but have their own 
internal synthetic logic. Aristotle had realized that the problem of guilt should 
be contemplated within a synthetic merger of the relationship of will and 
knowledge. Thus he shows that actions should include intent and the degree 
of consciousness of an individual about the situation and circumstances in 
which they take action.29 While more “primitive” civilizations act based only 
on the consequences, damages, loss or debt, more developed legal states real-
ize that, besides the consequences, the guilt of a subject should also include 
the degree of responsibility, which is measured by “what could be” or exam-
ining the conditions of the possibility for an individual to act differently in 
specific circumstances.

Unlike other paradigmatic philosophies of rights, which find the founda-
tion of the legal world in nature (Ius naturale) or formal norms (normativism), 
Hegel shows that the area of rights, in the widest sense of the word, is the area 
of the objective spirit and, as such, the source of free will in its determined-
ness and concrete manifestations.30 This means that – if we wish to approach 
the phenomenon of rights scientifically – we must demonstrate the moments of 
the manifestation of free will in the objective world. So Hegel shows that the 

28 This conception can be discovered within terminology and language. The German word 
“Entschuldigung” literally means that an individual is asking another to “relieve him of guilt” 
because he overstepped the bounds of decency. In the traditional sense, this word is connected 
to debt and is closely linked in German to the notions of shame and embarrassment “in the eyes 
of another”. Cf.: Olson, A. M. (2018). Metaphysical Guilt. Existenz: An International Journal in 
Philosophy, Religion, Politics and the Arts, 3 (1), 10.

29 Aristotel (2013). Nikomahova etika. Sremski Karlovci: Prometej, 45.
30 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša” – 

Svjetlost, 35.
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first moment of the immediacy of the spheres of abstract or formal law, which 
enters its unique existence as the sphere of morality and only at the end does 
its existence becomes generalized as the sphere of ethical order which mani-
fests itself through family, civil society, and the state.31 In the context of this 
philosophical position, we can differentiate between rights in the wider sense, 
as the area of objective moments of action of a free spirit, and rights in the 
narrow sense, which represents the amalgamations of norms in a specific state 
or other political formation.

As Hegel systematically presents his teachings on rights in Elements of 
the Philosophy of Right, he discusses the method he uses to produce these 
key moments of the practical world. Following Aristotle, he demonstrates that 
practical philosophy must have different criteria for the truth than theoretical 
truths. It represents the area of possibility. The world of the objective spirit 
is always in motion, change, and eternal construction. This does not mean 
that the principles of the practical world are relativized, nor that they have 
no foundation, but that freedom manifests itself in concrete acts of founding 
or changing its principles, according to the principles which will benefit the 
development and advancement of civilization. Yet, he shows that the mod-
ern acting person manifests themself in their manifold capacity primarily as a 
legal person, moral subject, as a member of a family, civil society, and state.

Unlike Kant, who strives to derive the world of the practical from cate-
gorical moral duty, Hegel shows that the legal and moral elements of a man’s 
personhood are equally foundational moments of human actions. When Kant 
says: “Fiat iustitia, pareat mundus”, he does not necessarily refer to follow-
ing a concrete legal principle, but honouring universal moral law, to which 
legal and political laws should be in accordance with.32 Namely, Kant does 
not have a systematically developed philosophy of law. For him, the area of 
moral actions is tied to the metaphysical justification of free will and conse-
quently all other forms of the practical world are either not autonomous or 
gain their autonomy in relation to the correct moral duties. In his contempla-
tions, he certainly did not approach law or politics naively.  It was clear to him 
that even though in theory there was no conflict between morality and poli-
tics, in practice conflict will exist, because freedom is “freedom to do evil”, 
but he believes that in the practical world it will eventually result in good, as 
the practical world is bettered by evil, for it encourages it to evolve and estab-
lish mechanisms which will contribute to protecting that which is presented as 

31 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša” – 
Svjetlost, 75.

32 Kant, I. (1995). Večni mir. Beograd–Valjevo: Gutenbergova galaksija, 89.
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the highest value.33 Kant even goes from the analogy of morality and politics 
to legal responsibility and demonstrates its moral foundation: 

“This principle should not only be considered ethical (as if it concerns 
only virtue) but juristic (if it concerns human rights).”34 

Hegel attributed Kant’s insight with epochal significance, which is 
reflected in the fact that he gave the practical world autonomy and demon-
strated that it cannot be reduced to metaphysical constructions. He performed a 
copernican revolution not only in a theoretical sense, where he placed the sub-
ject into the epicentre of apprehension, but also in a practical sense, where he 
placed freedom into the source and purpose of the world of actions. Still, Kant 
did not concretize the problem of freedom, but developed its aspects in a for-
mal-abstract form. Kant’s moral imperative is certainly the high point of ethics, 
if it should be, as a science, understood in its universal form. The field of moral 
attitudes is the hardest to generalize because of the uniqueness of the subjects 
that somehow enter the world in concrete actualized situations. Consequently, 
the world of rights in the wider sense cannot be reduced to a moral formalized 
principle, or to the metaphysics that maintains it! Hegel attempts to demystify 
the problems of the practical world and view the system of rights in its concrete 
substantiality. This means that all moments of the legal world are intertwined 
and that man in his aspirations and concrete acts is always in contact with other 
beings. How is this to be understood within the context of the problem of guilt?

If we accept that the moral and legal spheres are two equally founda-
tional instances of subjectivity, then we can demonstrate that there is a certain 
dialectic between the moral and legal attitude, the possibility of disagreement. 
Hegel’s philosophical reflection was preceded by a process of secularization 
and reformation, where the religious was partially separated from legal and 
political interests. Hegel shows that the area of metaphysical convictions, reli-
gious beliefs, and moral opinions should remain the area of private truths, 
which should not pretend to interfere with the legal and political dealings of 
the state. Civil society is a system of needs, while the state is a system of rights 
in the wider and narrower sense. This would mean that the moral phenome-
non, or the internal subjective, could stretch into infinity in its aspirations:

“In other words, moral freedom cannot absolve the entire area of 
freedom nor can morality manifest as a synonym for the practical or the 
ethical order.”35 

33 Kant, I. (1995). Večni mir. Beograd–Valjevo: Gutenbergova galaksija, 91.
34 Ibid., 94.
35 Đikanović, M. (2019). Poimanje moralnog fenomena u Kantovoj i Hegelovoj filozofiji. 

Arhe, (32), 22.
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Individual will can seize determinate or indeterminate notions to justify 
its personal arbitrary aspirations. Thus the area of the moral represents the area 
of the inner world that still needs to find its manifestation in reality. 

The system of rights as a system of the objective spirit is a system of 
finite, objectivized wills. It gives the moral limits. If we understand the sys-
tem of rights in Hegel in the wider sense, we can see that it includes the formal 
(for example, family, marriage) and informal features of the social world (rela-
tionships between friends). The moral area, besides personal beliefs, includes 
metaphysical and religious truths (it is interesting to note that Jaspers did not 
distinguish between these two), while the system of rights includes rights, in 
the narrow sense, and political acts. If we apply this understanding to the prob-
lem of guilt, we can demonstrate how metaphysical and moral guilt can be 
reduced to the moral, while criminal and political guilt can be reduced to legal 
guilt in the wider sense. Namely, the sphere of morality in Hegel includes 
purpose (Vorsatz) and guilt (Schuld), intention (Absicht) and the good, and 
conscience.36 He demonstrated that in the practical world the limit is tied to the 
knowledge of what is being done, as well as the possibility of acting, that is, 
a lack of forced actions.37 In phenomenological contemplations on the notion 
of guilt, Hegel places it in the sphere of morality which objectivizes itself in 
its manifestations, which finalizes its intentions in the outside world through 
actions. This would mean that the moral and legal intertwine, that the private 
and public sphere are not completely separated, but are equally foundational 
moments of the free world. If we were to apply Hegel’s historical logic to 
interpret modern events, understanding the world wars, it would be revealed 
that fascistic-ideological happenings could never be marked as something pos-
itive. From his idea of the modification of rights we can conclude that the legal 
system of the world develops by sacrificing the individual and that the system 
of international rights certainly developed after the Second World War. Still, 
we could never claim that from the position of his dialectic every individual 
event which contributed to developing a consciousness about rights was nec-
essarily good. Quite the opposite. For him, good is understood as a result of 
relations, which shows that, through history, untenable political systems nec-
essarily perished. From this angle, we could distance Hegel’s philosophy from 
radical ideologies that quickly and aggressively emerged, but whose dura-
tion was short-lived. 

36 Hegel, G. W. F. (1989). Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: „Veselin Masleša” – 
Svjetlost, 188 and 201.

37 Eichmann’s defence attempted to demonstrate that he was neither fully aware of the situ-
ation at certain moments, nor was he free to act differently than according to the orders from the 
highest instances of power, ignoring the moral aspect of the actions. Arent, H. (1999). Eichman u 
Jerusalimu. Belgrade: Samizdat, 37.
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FOR THE END: MORAL AND LEGAL RESPONSIBILITy

In his contemplations on guilt, Jaspers references Hegel in certain 
places. He opens the possibility of a possible pardoning of those who did not 
directly participate in war-time events, but certainly knew what was happen-
ing yet decided to remain silent, not act, do nothing. From the perspective of 
Hegel’s metaphor about the master and slave, it is justified to ask the ques-
tion of whether life (mere survival) is as equally valuable as freedom.38 Can 
we judge on a moral basis those who decided to remain silent in order to save 
their own lives? Jaspers shows that when the war started, many, including him, 
could no longer freely make decisions about their own movements and actions. 
One could only express a moral stance, which could not accomplish much 
against such an overwhelming force. Maybe expressing a stance is the differ-
ence between those who legally (and politically) bore responsibility and those 
who had no other options other than expressing their personal stance about 
the situation, regardless of how that could endanger their interests and politi-
cal situation. Hegel’s metaphor about the master and the slave should not only 
be understood as a battle in the physical sense of the word, but as the need for 
recognition of a subject as a free being with their ability to choose. In the con-
text of this examination, freedom only exists if it is given to others, in every 
other case there is injustice in upholding others.39 When a subject is denied the 
possibility of physical choice, they are left with nothing but to choose their 
personal stance, no matter the consequences. From the position of phenome-
nological logic, it is not only important to live, to be, but how we exist. This 
logic demonstrates that if we allow ourselves to be upheld by non-free per-
sons, our freedom will, sooner or later, be a gamble, because either everyone 
has the same rights or nobody does. This is why Sartre is correct when he 
states that by placing the burden of guilt on the Jewish people after everything, 
we only give them abstract freedom which we would not wish on ourselves; 
we give them only the freedom to do evil and not the freedom to do good. By 
closing off possibilities before their own limited notions about their nation, we 
give moral judgement without a clear foundation with which we approach it.40

If the four kinds of guilt can be reduced to moral and legal, we can 
rightfully inquire about the connection between the two. We can observe 
that, from Hegel’s perspective, the split between the moral and legal is not 
inherently negative. He simply demonstrates that law is a system of thought 

38 Jaspers, K. (2000). The question of German Guilt. New-York: New Fordham University 
Press 103.

39 Hegel, G. W. F. (1986). Fenomenologija duha. Belgrade: BIGZ, 117.
40 Sartr, Ž. P. (2009). Razmišljanja o jevrejskom pitanju. Beograd: Paideia, 41.
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and if we approach it by observing its internal logic, then we realize that 
the inner moral phenomenon can unravel the wheel of the present that rep-
resents general truths; bring it into question; turn it around. Thus the legal 
field is a battlefield where inner moral attitudes are attempted to be objectiv-
ized. In the same manner, false presentations can pretend to generality, but 
if they have no basis in reality, they cannot last long-term, but are broken 
under the pressure of the system and time. After the world wars, the issue of 
guilt become one of the foremost questions. Justifiably, it was asked in which 
manner should those who were directly involved in crimes against humanity 
be judged. Exactly because of the manifold manifestation of the phenomenon 
of guilt, many sought justification for their actions in indeterminate presenta-
tions. During his trial, Eichmann himself stressed, multiple times, that he felt 
no guilt in the legal sense of the word on any count of the accusations.41 This 
leads to the question – who should then bear the legal guilt if not those who 
were the leaders in the process and what kind of guilt could they bear? Besides 
a lack of existence of a legal consciousness, his moral and religious beliefs 
were not defined. This becomes especially important, as it was revealed dur-
ing the trial that he personally did not believe in god, that he was an atheist.42 
He also revealed that, except for a few personal situations where he was close 
to certain members of the Jewish community, he had no clear personal attitude 
towards them as people, in the context of humanity. Thus, from this perspec-
tive, he felt no moral responsibility, or at least could not define what type of 
guilt he felt. If every form of guilt and responsibility is deleted, we certainly 
enter the area of absolute and banal evil. From Hegel’s perspective, law is not 
only a fact and regulation, law is disallowing, resistance, a system, and the 
protection of the highest values of freedom upon which it should be based on. 
When power is not on the side of law, we are still left with the right to a moral 
attitude, the right to counter-law, the right to choose the system which appears, 
at the given moment, to be the highest expression of consciousness. In such a 
context Deleuze rightly concludes: “Nobody develops trough trial, but through 
struggle which necessitates no trial.”43

41 Arent, H. (1999). Eichman u Jerusalimu. Beograd: Samizdat, 25.
42 Ibid., 25.
43 Delez, Ž. (2000). Da okončamo sa suđenjem. R.E.Č.: This way up. Belgrade, 58/4, 218.
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САЖЕТАК: У овом раду се трага за одговором на питање 
шта је то савремени брак кроз критичку анализу јуснатурали-
стичког погледа, прецизније појма брака у дјелу Роберта Џорџа, 
с једне стране, и кроз концептуалну анализу брака у процесу 
његовог трансформисања, с друге стране. Након приказа пред-
мета критичке анализе, приређује се осврт на случај Италије, 
друштва са традиционално католички јуснатуралистичким пои-
мањем брака, што омогућава тестирање јуснатуралистичког 
погледа на брак и указивање на оно шта га чини нефункционал-
ним у пракси. Затим се развија критика појма „правог брака” 
кроз преиспитивање утемељености саставних компоненти појма 
како у контексту савременог брака, тако и унутар саме Џорџо-
ве концепције брака. Основна теза која се заступа у овом раду је 
да је брак правни институт у процесу редефинисања усљед чега 
долази до проширења учесника и до измјене у значају и уло-
зи до сада познатих функција брака. Полазећи од становишта 
да постоји простор у методолошком смислу за једно функци-
онално објашњење природе права, а у овом случају правног 
института брака, на вредносно неутралан начин, аутор долази 
до једне нове функције савременог брака и доноси вредносно- 
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-неутралну дефиницију савременог брака засновану на идеји о 
привилегованом емотивном односу.

Кључне речи: савремени брак, нова функција брака, при-
вилеговани емотивни однос, јуснатурализам, појам брака, појам 
брака у Италији, прави брак, породица и брак, брак као вријед-
ност по себи, функционална методологија

УВОД

Предмет овог рада је критичка анализа јуснатуралистичког појма 
брака. Још прецизније, критичка анализа појма брака у дјелу Роберта 
Џорџа (George), једног од актуелних представника типично јуснатура-
листичког погледа. Трансформација брака као друштвене установе је 
стварни процес који се одвија свуда око нас, независно од тога да ли 
га појединци доживљавају као позитивну одлику савремености или 
негативну посљедицу модернизације, а тај процес није могућ без исто-
времене трансформације правног института брака. Отуда је иницијална 
идеја водиља овог рада да је најадекватније оно теоријско схватање које 
констатује стварни свијет. 

Рад се развија у три веће цјелине које обухватају и одвајају при-
каз предмета критичке анализе, од поступка аргументованог побијања 
јуснатуралистичке концепције брака и доласка до оног што се у трећем 
дијелу презентује као потенцијално другачији поглед на ствари. У том 
смислу се полази од приказа јуснатуралистичког погледа и Џорџове идеје 
о „правом браку” и приређује се осврт на случај Италије, друштва са тра-
диционално католички јуснатуралистичким поимањем брака, као идеалан 
терен за тестирање изложеног погледа на брак и указивање на оно шта га 
чини нефункционалним у пракси. Након тога ће се развити критика појма 
правог брака кроз преиспитивање појединачних саставних компоненти 
појма, њихове улоге и значаја не само за појам савременог брака већ и 
њихову утемељеност и одрживост у контексту саме Џорџове концепције 
брака. У трећем одјељку сазријевају наговјештаји из претходног поглавља 
који су аргументованим одбацивањем јуснатуралистичког поимања брака 
припремили терен за говор о новој функцији брака. У духу већ помену-
тог гледишта да је адекватан онај поглед који констатује стварни свијет, 
излаже се концепција савременог брака која се уздиже из перфекциони-
стичке етике1 и вредносног плурализма као теоријске, али и филозофске 
позадине за долазак до нове дефиниције брака. Та нова дефиниција јесте 

1 И ту се мисли на перфекционистичку етику коју излаже Џозеф Раз, остављајући по 
страни нека разумна неслагања у погледу одређених нијанси.



678

Гласник Адвокатске коморе Војводине, бр. 4/2020.

у основи либерална, али је притом сасвим нешто друго у односу на 
концепцију минималног брака.2 Наиме, пречишћени појам брака подра-
зумијева вредносно неутрални приступ поимању брака у чијем средишту 
се налази идеја о браку као привилегованом емотивном односу, до које се 
долази концептуалном анализом брака у процесу његовог трансформи-
сања. Полазећи од интуиције о томе шта је брак као друштвена установа 
данас, анализираће се садржина концепта у свијетлу актуелних примјера 
и противпримјера. Тако ће бити прокрчен пут ка новом правном поимању 
брака, очишћеном од сваке врсте вредносних ставова, који би правдали 
једну варијанту концепта у односу на неку другу.

Методолошки одабир произилази из специфичне позиције аутора 
овог текста, а то је угао једне теорије права која се највише ослања на 
аналитичку филозофију у начину на који обрађује стварност, истовремено 
признајући да су право и друштво повезани нераскидивим везама, јер 
право служи човјеку и друштву, а никако себи самом. Право је производ 
културе, и то не било какве културе, већ цивилизације, баш како примје-
ћује Дајмонд (Diamond) када каже да је обичај модалитет примитивног 
друштва, док је право онај карактеристични инструмент цивилизаци-
је.3 У том смислу, циљ овог рада је покушати ухватити суштину процеса 
преображаја брака и указати на анахроне елементе јуснатуралистичког 
гледишта уз истовремен подухват дескрипције онога што би се могло 
назвати: онако како ствари у вези појма брака данас заиста стоје.

ЈУСНАТУРАЛИСТИЧКИ ПРИСТУП ПОЈМУ БРАКА

Брак на традиционално јуснатуралистички начин бива схва-
ћен у смислу класичног моногамног брака између мушкарца и жене са 
основним циљем рађања и подизања потомства. Притом брачни однос 
подразумијева постојање сагласности партнера да буду трајно и искљу-
чиво једно са другим, као што јасно произилази из друштвено-културне 
конвенције и формуле „док нас смрт не растави”, при чему се вјерност 
подразумијева, те чини да тај однос краси и ексклузивност везе. 

По друштво брак игра значајну улогу зато што регулише друштвени 
однос појединаца у вези са регулацијом људске сексуалности и рађања, 
те, како Анђелка Милић примјећује, брак значи и „дозволу коју дру-

2 Вид. Brake, E. (2010). Minimal Marriage: What Political Liberalism Implies for 
Marriage Law. Ethics, 120 (2), 302–337.

3 Diamond, S. (1971). The Rule of Law versus the Order of Custom. Social Research 
38 (1), 57. Citirano prema: Galligan, D., Kurkchiyan, M. (2003). Law and Informal Practices: 
The Post-Communist Experience. Oxford: Oxford University Press, 11.
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штвена заједница даје партнерима да могу да приступе сексуалном чину 
у циљу рађања потомства”4. Природноправни концепт брака полази од 
чињенице да брак заиста јесте једна од „најстаријих универзалних уста-
нова у људској заједници и култури”5, како истиче Милић, те је, сходно 
томе једна природна датост коју право препознаје и штити, као што је 
сасвим природна датост и биолошка репродукција друштвене заједнице. 
Дакле, полазиште природноправне конструкције је идеја о једном при-
родном, ван права већ постојећем односу који као такав представља 
вриједност коју право треба да штити. 

Има разних верзија јуснатурализма, па тако на примјер Хелмут 
Коинг (Coing) не схвата природно право као непромјенљиви поредак,6 
те говори о једној идеји права из које су норме које се изводе условљене 
начином на који у одређеном историјском периоду чланови одређеног 
друштва тумаче вриједности. Значајно је што Коинг упућује на потребу 
за „помирењем природног права и историцистичке савјести нашег доба”, 
а која се јасно огледа у позивању јуснатуралиста на природу ствари, при 
чему је „ствар” чијој природи право мора да се прилагоди у ствари уви-
јек друштво, а „природа” друштва може бити само историја.7 Рецимо да 
би конструктивна аргументација за разматрање института брака могла да 
буде она са хипотетичким супарником за кога, како сматра Артур Кауф-
ман (Arthur Kaufmann):

„Природно право и историчност права нису међусобни неприја-
тељи; штавише, историчност права значи отварање права према природном 
праву, пошто се, ипак, са погледом на неостварљиво, остварује оно што 
се може на једном мјесту и у одређеном тренутку, а то је историјски пра-
ведно право.”8 

Међутим Џорџ иде другим путем и у суштини у овом раду му се не 
замјера толико сами јуснатурализам, колико припадност (које можда није 
ни свјестан) конфесионалном јуснатурализму, који је неприхватљив због 
свог „истрајавања на традиционалној идеји система вјечних и непромјен-
љивих норми, који је изнад историје и изван ње”9, а који Џорџ, да ствар 
буде гора, пласира у виду прескриптивне дефиниције појма брака.

4 Милић, А. (2007). Социологија породице: Критика и изазови. Београд: Чигоја 
штампа, 117.

5 Ibid.
6 Fassò, G. (2018). Storia della filosofia del diritto: Ottocento e Novecento. Bari: Editori 

Laterza, 332.
7 Ibid.
8 Kaufmann, A. (1957). Naturrecht und Geschichtlichkeit. Tübingen. Цитирано према: 

Fassò, G. (2018). Op. cit., 333.
9 Fassò, G. (2018). Op. cit., 333.
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„Прави брак” као добро по себи према Роберту Џорџу

Џорџ гради специфичну природноправну концепцију брака засно-
вану на елементима који чине conditio sine qua non такозваног „правог 
брака” (real marriage), који представља добро по себи, вриједност која 
ствара морална права и обавезе независно од законског препознавања и 
регулисања истог.10 Ти елементи су: 

1) свеобухватно јединство мушкарца и жене које се препознаје кроз 
заједницу мисли и воља током заједнице живота, као и кроз тјелесно 
јединство, мислећи на коитус, једину врсту сексуалног чина која може да 
има за посљедицу остварење зачећа;

2) ексклузивност везе, која се остварује кроз слободно изражавање 
сагласности мушкарца и жене да трајно и искључиво буду једно са другим.

По њему, некадашња забрана склапања брака између припадника 
различитих раса, представљала је својеврсно законско негирање нечега 
што итекако постоји као „прави брак”, или како још Џорџ наводи truly 
marital relationship илити истински брачни однос.11 Дакле, он заступа гле-
диште да брак није правна конструкција и није „само уговор”12, већ, како 
то Горан Дајовић примјећује, по Џорџу је брак једна морална реалност коју 
правни прописи о брачном праву треба да заштите како би држава послала 
исправну поруку грађанству о томе шта је брак и каква је његова природа.13 

Свеобухватно јединство мушкарца и жене оријентисано ка ства-
рању и одгајању потомства, премда обухвата поменуту заједницу мисли и 
воља, суштински се заснива на конзумирању брака кроз коитус, који може 
а не мора да доведе до зачећа, што допушта да и бракови без дјеце уђу 
под појам „правог брака”. Прави брак подразумијева само оријентисаност 
ка биолошкој репродукцији, због чега брак није средство за репродук-
цију популације, већ представља добро по себи.14 Стога, прави брак је 
брачни однос који је трајно и ексклузивно духовно јединство мушкарца 
и жене праћено тјелесним, сексуалним јединством искључиво путем кои-
туса, а не и неке друге врсте сексуалног општења. На оваквом концепту 
брака, Џорџ развија аргументе против истополних бракова, који по при-
роди ствари нијесу у могућности да постигну то тјелесно јединство, што 
повлачи за собом и свеобухватно јединство, а самим тим и не предста-
вљају вриједност по себи нити могу бити брак.

10 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal of 
Law & Public Policy 34 (1), 250. 

11 Ibid., 251.
12 Ibid., 250.
13 Дајовић, Г. (2015). Оглед о метајуриспруденцији. Београд: Издавачки центар Прав-

ног факултета, 122.
14 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). Op. cit., 268.
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Јуснатуралистичко поимање брака на дјелу 
– случај Италије

Брак у Италији првенствено настаје као брак склопљен у цркви,  
одакле се временом развија у оно што данас познајемо као грађански 
брак. Филозофску позадину италијанске концепције брака најбоље обја-
шњава напуљски филозоф Вико (Vico) који говори о браку као прелазу са 
stato ferino илити животињског стадијума на оно што представља umana 
società тј. уређено људско друштво. У том смислу брак чини прелаз са 
животињског сексуалног нагона као libidine bestiale, који изолује човјека 
у својој самоћи, ка сусрету са другим људским бићем који се остварује на 
нивоу пријатељства. Управо зато што не означава само сексуалну везу већ 
и пријатељство између мушкарца и жене, брак представља основ и услов 
цивилизовања, пошто из брака настају пријатељство, закон и језик.15 

Италијански брак је одувијек пратила идеја о недјељивости (раз-
воду) брака (indissolubilità)16. Према Палацинију (Palazzini) брачни 
институт се по томе разликује од пуког конкубината који не може да 
испуни сврху самог института брака, а то је прокреација и васпитање 
потомства, као и међусобна помоћ супружника, с обзиром на то да брак 
представља il semminarium republicae, односно основну ћелију, сјеме 
цијелог друштва и саме државе.17 Иако формално превазиђена увођењем 
развода у правни систем, идеја о недјељивости брака није у потпуности 
ишчезла нити престала да буде важан дио перцепције о томе шта је брак. 
Тако и у актуелним нормама о разводу она опстаје кроз период раздвоје-
ности супружника „од стола и постеље” (separazione) који закон предвиђа 
као обавезан претходни корак до развода. Крупни корак ка модерниза-
цији норми о разводу је начињен смањењем овог периода одвојености са 
ранијих три године на сада само шест мјесеци.18 Кампанини износи инте-
ресантно запажање да, за разлику од separazione које настаје са циљем да 
спријечи нови брак, развод треба посматрати као да служи ојачању брач-
ног института а на штету ванбрачне заједнице, јер гура у правцу дозволе 

15 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 58.

16 О сакралном и религиозном карактеру брака и његовој недјељивости према Божјем 
закону, схватања која и данас дјелимично опстају у италијанском друштву. V.: Papa Leone 
XIII (1884). Lettera Enciclica Humanum Genus: Condanna del relativismo filosofico e morale 
della massoneria. Доступно на: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/
hf_l-xiii_enc_18840420_humanum-genus.html 

17 Palazzini, P. (1952). Indissolubilità del matrimonio. Roma: Studium imprim, 14. 
Цитирано према: Piola, A. (1967). Fondamento costituzionale dell’indissolubilità del matrimo-
nio. Studi di onore di Antonio Segni (AA. VV.). Milano: Dott. A. Giuffrè – Editore, Volume 4, 79.

18 DeQuo (2019). Divorzio in Italia: Procedura, Tempi e Costi: Guida 2020. Доступно 
на: https://www.dequo.it/articoli/divorzio-guida
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новог брака након једног претходног брачног промашаја (fallimento 
matrimoniale).19 Интересантно је запажање Андреа Пиоле (Piola) да је 
идеја о недјељивости брака у италијанској правној литератури посебно 
брањена из разлога заштите жене [sic!] у економском и моралном сми-
слу, јер би развод ставио у неравноправан положај жену која је економски 
слабија, а која се излаже трудноћи као опасности и виду жртвовања ради 
продужења људске врсте.20 

Питање додјеле старатељства над малољетном дјецом усљед раз-
вода усмјерава идеја о бољем одрастању дјетета само уз мајку, умјесто 
уз оца, а ово усљед јединствености „природне” везе која постоји између 
мајке и дјетета. Сљедећа карактеристика овог правног система је инсти-
тут породичне куће (la casa coniugale), а који подразумијева додјелу куће 
посљедњег заједничког становања21 родитељу који добије старатељство 
за потребе становање и на коришћење, и поред евентуалног потпуног вла-
сништва другог родитеља над том непокретности (дакле изван брачне 
тековине). Уколико не посједује другу непокретност, страна која изгуби 
старатељство бива принуђена на двоструке новонастале трошкове: за 
алиментацију и за изнајмљивање новог мјеста за становање. Дакле, ова- 
кав начин правног регулисања ове области упозорава сваког мушкарца 
који размишља да заплови у брачне воде о могућем личном банкроту уко-
лико начелна трајност не доведе до стварне трајности евентуалног брака. 
И заиста, може се констатовати масовно неодлучивање хетеросексуалних 
парова за брак, већ за ванбрачну заједницу, при чему ни заједничко доби-
јање потомства не наводи такве парове на закључење брака.22

Геј парови су у Италији добили признање и нормативно регулисање 
заједничког живота у виду закона Legge 20/05/2016 n. 76, познатији под 
називом Legge Cirinnà, премда није ријеч о признању истополних бра-
кова. Разлике између брака и заједница какве предвиђа Legge Cirinnà, 
се састоје у томе што брак подразумијева поменуту раздвојеност парт-
нера у периоду од шест мјесеци да би се могло приступити разводу; брак 
рађа обавезу издржавања бившем брачном партнеру и евентуалну додјелу 
породичне куће, као и обавезу вјерности, док су ове ствари изостале из 

19 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 14–15. 

20 Piola, A. (1967). Fondamento costituzionale dell'indissolubilità del matrimonio. Studi di 
onore di Antonio Segni (AA.VV.). Milano: Dott. A. Giuffrè – Editore, Volume 4, 79.

21 Concas, A. (2019). Separazione e assegnazione della casa coniugale. Преузето 21. 9. 
2020. са: https://www.diritto.it/separazione-e-assegnazione-della-casa-coniugale/ 

22 ISTAT Istituto Nazionale di Statistica. (2019). Report: Matrimoni e Unioni Civili: Anno 
2018. Преузето 21. 9. 2020. са: https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report_Matrimoni_Unioni_
Civili_2018.pdf



683

А. Прелевић Паладино, Критика јуснатуралистичког појма брака, стр. 676–700

поменутог закона Cirinnà. Поглед на случај Италије представља тест за 
традиционално јуснатуралистичко поимање брака гдје оно у пракси има 
сасвим нежељене ефекте – правни учесници махом заобилазе брачни 
институт. На тај начин правни учесници и не улазе у „правни посао” и 
норме о браку губе прилику да буду примијењене. 

КРИТИКА ПОЈМА „ПРАВОГ БРАКА”

Традиционални моногамни брак између мушкарца и жене је нај-
старији и најраспрострањенији облик брака у свијету, но нипошто није 
једини. Бројне земље западног свијета су признале и законски регулисале 
истополне бракове при чему су неке од њих уз то дозволиле и могућност 
усвојења дјетета23. Интересантно је примијетити да се полигамни бра-
кови не доводе у питање из угла италијанске литературе, која их помиње 
као врсту брака у пуном значењу својствену одређеним културама, док 
им Џорџ негира својство „правог брака”, истичући моногамију и вјер-
ност као битна својства брака.24 То стога што је свеобухватно јединство 
могуће само између двоје а не три или више особа, усљед природе сексу-
алног чина какав је коитус. Овакав став је више него проблематичан стога 
што првенствено ставља акценат на практиковање сексуалних односа 
више него на духовну и емотивну везу, приписујући тачно једној врсти 
сексуалног чина извјесну вриједност, значај и тежину коју овај може да 
дâ цијелом једном правном појму и институту. Изузев услова моногамије, 
полигамни бракови испуњавају важан услов према Џорџовој концеп-
цији – биолошка репродукција и подизање дјеце. Штавише, поједина 
истраживања показују да разлог постојања полигамије или полиандрије 
у друштвима која их признају, лежи, између осталог, у обезбјеђивању 
сигурнијег и бољег одрастања потомства како би се избјегле ситуације 
у којима би дјеци могло да понестане родитељске подршке, како у еко-
номском тако и у сваком другом смислу.25 Стога, моногамија тешко да 
улази у појам брака уопште, већ је исправније говорити о врстама брака 
који постоје у различитим друштвима у данашње вријеме и доћи до  

23 Само у Европи: Белгија, Холандија, Шпанија, Норвешка, Шведска, Португал, 
Исланд, Данска, Уједињено Краљевство Велике Британије без Сјеверне Ирске, Луксембург, 
Словенија, Француска и Финска (гдје је још истополним брачним паровима признато и пра-
во да усвоје дете).

24 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal of 
Law & Public Policy 34 (1), 246.

25 Starkweather, K. E., Hames, R. (2012). A Survey of Non-Classical Polyandry. Human 
Nature: An Interdisciplinary Biosocial Perspective 23 (2), 167.
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вредносно неутралне правне дефиниције појма брака који их мање-више 
све успјешно обухвата као кровни појам.

Када је ријеч о нормативној могућности истополних бракова, чини 
се да је Џорџово поређење истополних бракова/веза са инцестуозним или 
везама са животињом још један проблематичан поглед на ствари. Неуспјех 
Џорџове аналогије произилази из научних увида. Као прво, инцестуозне 
везе се не привилегују, јер се уз брак везује прокреација, а медицин-
ски увиди говоре о потенцијалним поремећајима дјеце рођене у таквој 
вези.26 Као друго, везе са животињама такође не представљају валидну 
опцију усљед постојања разлика по питању емоција људи и животиња, 
које онемогућавају такву емотивну везу.27 Стога ставити знак једнакости 
између ових веза и геј парова представља озбиљну грешку, јер је у меди-
цини одавно напуштено, као погрешно, схватање сексуалне оријентације 
(читај: хомосексуалности), као болести коју треба лијечити, већ се она 
смјешта у сферу приватног живота појединца.

Такође је проблематичан Џорџов став, који је раније већ помињан, 
да брак није само уговор, него да постоји невезано за њега, кроз оно што 
је назвао истински брачни однос (truly marital relationship). Брак је изу-
зетно комплексан и важан правни институт који има правне импликације 
на различитим пољима живота не само директних учесника (супружника), 
већ и других чланова нуклеарне породице (дјеца), почев од правила о 
насљеђивању, о брачној тековини, права на издржавање, уживање пло-
дова пензије и др., што произилази из специфичности брака као уговора 
sui generis. Поставља се питање шта је то truly marital relationship? 

У овом раду се заступа гледиште да брак јесте уговор те стога не 
постоји брачни однос изван брака, нити „истински брачни однос” изван 
уговора о браку, изван права. Штавише, кроз историју су одавно детек-
товани остали облици интимних веза изван брака, а то су ванбрачна 
заједница, конкубинат или тзв. coppia di fatto. Елемент који Џорџ уводи 
не би ли подржао идеју о правом браку само уводи додатну збрку у његов 
већ компликован предлог. Нажалост у овом раду нема простора за проши-
рење расправе на питање доказивања једног „истинског брачног односа” 
који постоји ионако изван брака и начина на који се овај односи са ван-
брачном заједницом. Још боље уколико се питање постави овако: Да ли 

26 Lindzey, G. (1967). Some remarks concerning incest, the incest taboo, and psycho-
analytic theory. American psychologist, 22 (12), 1051–1059. Цитирано према: Fox, R. (1994). 
Incesto. Преузето 21. 9. 2020. sa: http://www.treccani.it/enciclopedia/incesto_%28Enciclopedia 
-delle-scienze-sociali%29/

27 Alsayed, A. (2016). Neurophysiology of Emotions (Human vs. Animals). Преузето 
21. 9. 2020. са: https://www.linkedin.com /pulse/neurophysiology-emotions-human-vs-animals-dr 
-anthony-alsayed
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постоји знак једнакости између истинског брачног односа и било које ван-
брачне заједнице? Уколико се узме да правни брак штити „прави брак” 
(који ионако бивствује) Џорџова концепција може гурати у правцу при-
тиска на ванбрачне парове ка озваничењу своје везе пред матичарем. На 
срећу, такве идеје су неспојиве са аутономијом личности о којој ће бити 
више ријечи у наставку. 

Не само да се одбацује компонента названа „истински брачни однос” 
него се закључује да и поред извјесног приближавања брака и ванбрачне 
заједнице (првенствено изједначење дјеце рођене у браку и ван брака), 
ипак нема мјеста говору о евентуалном изумирању брака у корист ових 
других облика заједнице. Ово из разлога што је у институт брака угра-
ђена презумпција емотивног односа, како год да је до њега дошло, док 
такве презумпције нема у другим односима ван брака. Брак као привиле-
говани емотивни однос постоји и у случају уговорених бракова (arranged 
marriages) какви преовлађују кроз историју, јер поменута претпоставка и 
даље стоји. То не значи да до љубави увијек долази, премда постоје сту-
дије да се и у уговореним браковима љубав скоро једнако добро развија 
као и у вољним браковима.28 Поменута проблематика постаје јаснија 
када се узме у обзир супротан примјер уговорених бракова ради стицања 
држављанства, који се сматрају правно дефектним отуда што недостаје 
важна компонента – презумпција емотивног односа како би могло бити 
ријечи о браку.

Други нужни елемент по Џорџу који уз моногамију, која се одбацује, 
прати прави брак је вјерност.29 Као прво, уколико се пође од претпоставке 
да „прави брак” постоји и без уговора и ван свијета норми и права, као 
једна вриједност по себи, онда у тренутку када се прекине она нит коју 
чини вјерност, па се деси излет у сексуалном смислу једног од супру-
жника и то, ни мање ни више него баш путем коитуса, који знамо и сам 
има одређену вриједност и тежину, „прави брак” престаје да постоји. 
Овакав закључак је неминован уколико се узме да вјерност предста-
вља конститутивни елемент правог брака. „Прави брак” не може, дакле, 
да истолерише и пружи објашњење како брак може да опстане, а он то 
итекако може, и поред ефективно одигране прељубе, само уколико су 
супружници вољни да ситуацију превазиђу како би уговор о браку између 
њих опстао. Ово је могуће баш зато што је брак уговор и што је вјер-
ност релативно схваћен саставни дио брака, онолико колико је то и фраза 
„док нас смрт не растави”, односно дугорочност брачног односа. Ради се 

28 V.: Epstein, R., Pandit, M., Thakar, M. (2013). How Love Emerges in Arranged 
Marriages: Two Cross-cultural Studies. Journal of Comparative Family Studies, 44 (3), 341–360.

29 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal of 
Law & Public Policy, 34 (1), 246.
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о пожељним, начелним квалитетима брака, али свакако не о апсолутним 
категоријама. Брак се разводи и окончава из разних разлога и прије смрти 
једног од супружника, као што се прељуба сматра само једним од разлога 
за развод брака уколико друга страна жели да га покрене, а не разлогом за 
његову ништавост на примјер. 

Основни неуспјех Џорџове концепције је што формулише дефи-
ницију брака која је прескриптивна и која уз то претендује да буде 
универзална. Затим одређује за основну функцију правног брака да овај 
штити прави брак који је вриједност по себи и који постоји ионако изван 
тог правног брака као natural institution30 и truly marital relationship. Рад-
брух запажа да је обиљежје правне науке повезаност са вриједношћу 
и да свако ново раздобље одузима суштаственост чињеницама до тада 
повезаним са вриједношћу и обрнуто – до тада равнодушне чињенице 
повезује са вриједношћу.31 У том смислу смо се већ изјаснили да је за нас 
исправан онај став који констатује стварни свијет. Брак као par excellance 
правни институт и уговор sui generis, дакако је повезан са вриједношћу, 
само што та вриједност није никакав „прави брак” који постоји ионако 
изван димензије права, већ је та вриједност породица, и то прецизније – 
савремена породица. Важно је напоменути да је породица претрпјела низ 
промјена, губитака функција и нивелацију положаја носећих учесника, 
проширење учесника и отварање ка једном савременом стилу живота и 
систему вриједности, на чијем подијуму се налази нова постматеријали-
стичка вриједност самоостварења. 

Џорџова прескриптивна дефиниција брака такође је неспојива са 
идејом мултикултурализма и вредносног плурализма,32 зато што одриче 
појединим људским бићима доступност адекватног распона опција,33 а 
који представља conditio sine qua non личне аутономије.34 Аутономија се 
схвата, с једне стране као врста остварења аутономног живота, а с друге 
као способност да се буде творац властитог живота. Појединац је аутоно-
ман не само када су му доступне разне опције, већ када су у питању разне 
прихватљиве опције међу којима заиста може изабрати. У том смислу, 

30 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal of 
Law & Public Policy 34 (1), 247.

31 Радбрух, Г. (1998). Филозофија права. Београд: Правни факултет Универзитета у 
Београду, 125–126.

32 Становиште да постоји мноштво различитих и међусобно неспојивих а вриједних 
начина живота. 

33 Раз, Џ. (2007). Моралност слободе. Загреб: Крузак, 338.
34 Не мијешати личну аутономију, која је посебан идеал индивидуалне добробити 

и која се односи на слободу људи да бирају свој живот, са моралном аутономијом, која је 
у ствари кантовска идеја да се моралност састоји из самопроглашених начела. V.: Раз Џ. 
(2007). Op. cit., 306.
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из угла Џорџове концепције брака, цијелој једној категорији људских бића 
хомосексуалног опредјељења је негирано основно перфекционистичко 
начело – начело аутономије, које гласи да је аутономан живот вриједан 
само када је проведен у слијеђењу прихватљивих и вриједних пројеката 
и односа. Није нужно аргументовати зашто је заснивање породице један 
од основних вриједних пројеката и односа, али и предуслов за једну од 
суштинских обухватних активности35 каква је родитељство. Раз истиче да 
је важно обиљежје обухватних циљева да они зависе од доступности дру-
штвених облика.36 Двије основне димензије путем којих људи разумеју и 
просуђују себе и друге јесу добробит и личност односно карактер. Раз даље 
објашњава да се добробит појединца састоји у томе да свесрдно и успје-
шно слиједи вриједне активности.37 Добробити доприносе само вриједне 
активности, а вриједна активност није садржана само у њеној морал-
ној вриједности већ се вриједност активности који један живот обухвата 
открива кроз разумијевање тога шта сачињава добар живот.38 Укратко, 
добробит људи је ствар напредовања њиховог живота као цјелине.39 

За добробит људи је кључно поменуто начело аутономије. Оно 
допушта државним властима, и чак од њих захтева да створе окружење 
које пружа појединцима адекватан распон опција и могућности да између 
њих заиста и бирају40 и подупрто је другим начелом, које Раз назива 
начело штете као начело слободе, а чија је суштина у искључењу при-
ватне моралности из политике. У духу перфекционистичког либерализма 
који Раз заступа, улога власти (читај: права) је да у границама својих 
компетенција штити и унапређује добробит људи, док с друге стране, 
људи напредују кроз живот у ком се самоодређују, тј. водећи живот који 
се састоји од слободног избора у мноштву инкомпатибилних и вријед-
них стилова живота.41 Власт и уопште сви људи могу другима помоћи да 
напредују само стварањем услова за аутономан живот, а то значи обезбе-
ђивањем да довољан низ различитих и вриједних опција буде доступан 
свим људима. Све мимо тога спада у одговорност слободног појединца да 
прави од свог живота шта жели. 

Не мање важну улогу за добробит људи има самопоштовање, а 
нарочито свијест да су бројне оне наше радње које утичу на способност 

35 Раз, Џ. (2005). Етика у јавном домену: Огледи из моралности права и политике. 
Подгорица: ЦИД, 12.

36 Раз, Џ. (2007). Моралност слободе. Загреб: Крузак, 251.
37 Раз, Џ. (2005). Op. cit., 11.
38 Ibid., 13.
39 Ibid., 16.
40 Раз, Џ. (2007). Op. cit., 345.
41 Раз, Џ. (2005). Op. cit., 135.
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других људи да стекну самопоштовање и оне се крећу од услова неоп-
ходних за ментално здравље свих до „искорјењивања расизма и других 
облика затуцаности”42. Раз наглашава да је значај самопоштовања за добро-
бит људи трајан и фундаменталан и сугерише на „суштински значај борбе 
против расизма, хомофобије, сексизма, шовинизма и сличног”43. На овом 
мјесту је врло корисно упутити на запажања Ејпије (Appiah) у вези са пита-
њем шта сматрати параметрима, а шта ограничењима илити хендикепима 
у животу, како са становишта вредновања одлука појединца, тако и из гле-
дишта система вриједности заједнице. Он сматра да разлике у параметрима 
или у ограничењима дефинишу особу па, узимајући за примјер баш хомо-
сексуалност (а то може бити и нешто друго нпр. глувоћа, слепило итд.), 
Ејпија сугерише да један појединац може да је сматра за параметар свог 
живота, а други за ограничење. Тако и став заједнице може да се креће од 
прихватања хомосексуалности и других појава до сматрања истих хенди-
кепом или неприхватљивим својством. У сваком случају управо од става 
заједнице према том својству зависи и то да ли ћемо и ми сами трети-
рати неко своје својство као параметар или хендикеп.44 Управо због тога 
услови аутономије захтијевају јавну културу, а одговарајућа општа кул-
тура има кључну улогу да подупире и дефинише опције које су доступне 
у друштву, а која је исто тако претпоставка слободе једног човјека и свих 
људи.45 Џорџова концепција је дескриминаторска, подупире општу културу 
мржње спрам различитости, антимултикултурална је и нефункционална у 
савременом друштву које, признали то или не, јесте одвећ увелико мулти-
културално у ком је једини кључ за његов опстанак вредносни плурализам.

Прокреација као сврха брака?

Модерно доба доноси нове изазове за право, да нормативно регу-
лише сада већ свакодневне догађаје правне стварности, а који би раније 
били сврставани у ријетке и граничне случајеве. Болести модерног вре-
мена, висока стопа проблема репродуктивног карактера са којима се 
суочава велики број хетеросексуалних парова, као и релативно касна доб 
за заснивање породице, отворила су сасвим нова поглавља за право. Ту 
су нове опције попут вјештачке оплодње, сурогат материнства, крио кон-

42 Раз, Џ. (2005). Етика у јавном домену: Огледи из моралности права и политике. 
Подгорица: ЦИД, 36.

43 Ibid.
44 Вујадиновић, Д. (2006). Политичка филозофија Роналда Дворкина. Београд: Слу-

жбени гласник, 86.
45 Раз, Џ. (2005). Op. cit., 138.
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зервације ембриона, права геј парова на усвојење дјетета или, на примјер, 
права жене у појединим земљама, уз дозволу релевантне институције 
попут Министарства здравља, на оплодњу уз помоћ материјала из банке 
сперме, како би се самостално остварила као мајка док јој то још уви-
јек дозвољава биолошки сат, а с обзиром на то да нема сталног партнера. 
Може бити ријечи о новим облицима породице који исто тако испуњавају 
одређену функцију у друштву, за коју можемо рећи да је то корективна 
функција у односу на најзаступљенију функцију биолошке репродукције, 
а коју Џорџ има у виду.

Репродукција путем сексуалног чина коитуса између хетеросексуал-
ног брачног пара свакако да представља нормалан и најраспрострањенији 
начин одржања људске врсте. Међутим, релативно скорашње правно 
изједначавање дјеце рођене у браку и ван брака, као и висок проценат 
невјенчаних парова са дјецом, унеколико измјешта проблем репродукције 
из контекста брака.46 Стога све мање упоришта има Џорџов став да брак 
своју карактеристичну структуру дугује оријентацији ка прокреацији,47 
која се, како видимо, у данашње вријеме често остварује и без брака или 
на, за Џорџа, „неприродне” начине, који представљају сасвим нову димен-
зију за сагледавање питања репродукције у оквиру модерне породице. 

Све ове специфичности репродукције у контексту данашњице су 
настале захваљујући развитку медицине, која је понудила превазилажење 
одређених тешкоћа, као и процесу еволуције брака, појединца и породице. 
Међутим, преображај савремене породице и нови начини репродук-
ције немају за посљедицу потпуно искључење репродуктивне функције 
из концепта брака. Ради се о премјештању акцента који се до сада нала-
зио на тој функцији. Дакле, било би погрешно избацити репродуктивну 
функцију из брака и тврдити да брак уопште не служи прокреацији и 
одгајању потомства. Ријеч је о утицају еволуције појединца (како жене и 
њене континуиране еманципације и ослобођења од патријархалних стега, 
тако и мушкарца у свом прихватању и прилагођавању новом друштве-
ном обрасцу) и породице на преобликовање брачног института и његово 
приближавање потребама еманципованог савременог човјека. Поимање 
брака као превасходно проблем поимања породице се јавља као резултат 
еволуције породице од патријархалне ка нуклеарној породици, која није 
ништа друго до један ментални процес.48 

46 Милић, А. (2007). Социологија породице: Критика и изазови. Београд: Чигоја 
штампа, 127.

47 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal of 
Law & Public Policy 34 (1), 256.

48 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 13.
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„Брак је основа породице”49 каже Кампанини, напомињући да 
претходно треба схватити шта је то породица. Први елемент породице, 
концепт трајности, постоји и код брака који управо настаје кроз зајед-
ницу живота, која заснива породицу и превазилази сексуални чин, као 
нестабилан и провизоран. Концепт трајности није никада био апсолутно 
спроведен, већ се ради о релативној и провизорној трајности која се уви-
јек подразумијевала као неопходна, у свакој култури, да би се могло 
говорити о заснивању брака. Други елемент породице се односи на дру-
штвено одобрење заједнице које даје одговор на питање зашто је ријеч 
о браку, а не ванбрачној заједници, односно зашто је ријеч о породици 
а не о агрегату особа. Ради се о универзалној потреби да друштво пре-
позна шта је морално прихватљиво и добродошло у конкретној средини. 
Трећи елемент, прокреација и васпитање потомства, односно социјали-
зација нових генерација, представља изузетно важне задатке породице и 
брака па јединство и ексклузивност везе бивају маргинализовани управо 
из разлога што овако схваћена породица (и брак) поред моногамне поро-
дице, обухвата и друге облике породице као подврсте. Усмјеравајући 
анализу породице у смјеру проблема „западњачке породице” или савре-
мене породице, Кампанини сугерише да је ствар избора и вредновања да 
ли ће једно друштво и полигамну заједницу сматрати корисном за прежи-
вљавање и правим одговором на стварне потребе мушкарца и жене.50 

Проблем савременог брака је проблем савремене породице, за коју 
се везује отворено питање да ли породицу у савременом свијету предста-
вљају један хомосексуални пар и један ванбрачни хетеросексуални пар 
са дјецом? Изједначавањем правног положаја дјеце рођене унутар и ван 
брака чини се да је постала изузетно танка граница која је брак раније 
одвајала као једини друштвено одобрени начин заједничког живота 
окренут ка прокреацији. Стога, закључује се, прокреација, као битни кон-
ститутивни елемент појма брака, је доведена у питање већ тим чином и 
прије постављања питања о томе ко су нужно учесници брачног односа, 
да ли су то мушкарац и жена или два људска бића.

49 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 7.

50 Ibid., 10.
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КА НОВОЈ ФУНКЦИЈИ БРАКА

Серђо Кота (Sergio Cotta) примјећује да се у модерној филозофији 
природи (alla natura) супротставља култура (cultura), што се директно 
одражава на разумијевање личности, међуљудских односа и институција, 
које више није у тражењу суштине (essenza) већ разумијевању функције 
(funzione) као кључне.51 Од много веће користи за циљ овог рада је оријен-
тисати анализу брачног института у правцу истраживања функције коју 
овај испуњава у савременом друштву, јер се природа било које људске 
ствари открива тек кроз спознавање њене суштинске функције, односно, 
онога због чега је осмишљена, намјене за коју је произведена.52

Процес редефинисања брака је изњедрио једну другу кључну 
функцију. Сада је акценат на тој новој функцији, док је репродуктивна 
функција, о којој је до сада било ријечи, остала унутар појма брака, али 
бива схваћена на релативан начин, у начелном смислу, како су схваћени 
још и трајност и ексклузивност брачног односа. Ово тим прије што и 
брак без дјеце једнако представља брак у пуном смислу значења, но ова 
тврдња се не ослања на практиковање одређеног сексуалног чина. 

Полази се од става да постоји простор у методолошком смислу за 
једно функционално објашњење природе права, а у овом случају правног 
института брака, које не обавезује теоретичара на доношење вредносних 
ставова у вези са одређеном функцијом за друштво.53 Еренберг управо 
тврди да разумијевање функције права може да допринесе расветља-
вању природе права уопште и да теоретичари могу расправљати о тим 
функцијама на неутралан начин,54 осим уколико сами пожеле да заузму 
становиште и на тај начин узму учешће у широј политичкој и морал-
ној дебати.55 Премда право не спада у функционалну врсту, то не значи 
да функционална методологија не може бити од користи за његово обја-
шњење. У том смислу, он признаје значај јединствених карактеристика 
права које праве разлику у односу на друге појмове и спадају у кри-
теријуме чланства за теорију као цјелину, али не и за сваки њени дио. 
Штавише, управо оне нејединствене функције права су од изузетне 
важности, што постаје јасно на примјеру развијања имагинарне теорије 

51 Cotta, S. (1985). Sacramentalità e realtà esistenziale del matrimonio. Famiglia, diritto e 
diritto di famiglia: Studi raccolti (ed. Francesco d’Agostino). Milano: Le Edizioni Universitarie 
Editoriale Jaca Book, 16.

52 Jovanović, M. A. (2019). The Nature of International Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 58.

53 Ehrenberg, K. M. (2009). Defending the Possibility of a Neutral Functional Theory of 
Law. Oxford Journal of Legal Studies, 29 (1), 91.

54 Ibid., 105.
55 Ibid., 95–96.
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универзитета, која би била јако слаба ако не би успјела да објасни да је то 
институција која врши функцију вишег образовања и истраживања. Чиње-
ница да постоје и друге институције унутар друштва, попут аналитичких 
центара, болница и сл., које испуњавају исте те функције, не значи да оне 
немају значаја за теорију универзитета.56 Конкретно су баш друштвене 
функције права оне које су нарочито корисне за пружање функционалних 
објашњења појмова, при чему сметњу не представља то што се оне разли-
кују од друштва до друштва, баш због тога што увијек постоје бројне 
заједничке карактеристике57 и оне су управо оно за чим се трага. 

Изрека у свијету архитектуре да форма прати функцију58 није бесми-
слена, још ако узмемо у обзир замишљеног антрополога са Марса који по 
први пут угледа столицу и покуша да закључи о чему је ријеч. Опис форме 
би био недовољан и морао би да се окрене закључивању које се базира 
на разумијевању функције интригантног предмета.59 Теоретичар мора 
доносити сопствене ставове једино у вези са оним што је важно у вези са 
правом да га објасни, што не води закључку да то укључује личне моралне 
и друге вредносне ставове теоретичара у изградњу његове концепције.60

Овдје је ријеч о новој функцији брака која је резултат трансфор-
мације породице и брака, на коју је утицало низ фактора, о којима нам 
најуспјешније говори Кампанини у већ цитираној књизи „Брак и поро-
дица у савременом разматрању”. Он разликује четири функције које је 
имала породица у прединдустријском друштву: репродуктивна, социјали-
зујућа, економска и политичка.61 Од ових четири је остала само једна као 
таква – репродуктивна и појавила се једна нова димензија брака и поро-
дице коју он назива integrazione affettiva fra i coniugi, односно емотивна 
блискост супружника заснована првенствено на међусобном разуми-
јевању и подршци у односу на различите сегменте живота. Остале три 
функције су се изгубиле на сљедећи начин: 

– функцију социјализације потомства, која се састоји у образовању 
дјеце и преношењу културе на њих су преузеле школа и друге сродне 
институције; 

56 Ehrenberg, K. M. (2009). Defending the Possibility of a Neutral Functional Theory of 
Law. Oxford Journal of Legal Studies, 29 (1), 98.

57 Ibid.
58 Sullivan, L. H. (1896). The Tall Office Building Artistically Considered. The Public 

Papers (ed. Twombly, R.). Chicago–London: University of Chicago Press (1988), 103–13, 111. 
Цитирано према: Ehrenberg, K. M. (2009). Op. cit., 101. 

59 Ehrenberg, K. M. (2009). Op. cit., 101–102.
60 Ibid., 110.
61 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 

Città Nuova Editrice, 16.
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– економска функција нестаје усљед процеса индустријализације 
који је довео до премјештања радног мјеста изван породице. Сада је то 
фабрика или канцеларија умјесто саме куће и њене околине, ако се узме у 
обзир некадашње примарно занимање кроз земљорадњу као доминантан 
начин прехрањивања породице;

– политичка функција је нестала у потпуности растакањем патри-
јархалне улоге главе породице. Са појавом демократије, држава је ставила 
у центар збивања индивидуу, а не више породицу као такву.62

Породици осим репродуктивне функције остаје у потпуности изми-
јењена социјализујућа функција, у улози оне нове функције коју тражимо, 
и усмјерена на стварање основе личности и осигурање психолошке и емо-
тивне сигурности одраслих, коју Кампанини назива још и la gratificazione 
interpersonale dei coniugi. Треба обратити пажњу на сложеност овог тер-
мина на италијанском језику који у себе укључује више ствари: међусобну 
срећу, задовољство супружника гдје се полази од засебне реализовано-
сти као личности сваког партнера понаособ, која омогућава затим да се 
они у емотивном односу са другом индивидуом осјете додатно испуњени 
и срећни, те оплемењени у међусобном признавању, уздизању и пошто-
вању личних потреба за самоостварењем. „Gratificazione”, дакле, умјесто 
хијерархијске надређености и подређености из некадашње патријархалне 
схеме односа, подразумијева једнакост емотивних партнера као базу на 
којој љубав и међусобно поштовање стварају надградњу. У томе се одра-
жава суштина те нове функције брака и породице која се повезује са 
појавом димензије љубави63 у савременој култури запада.64 

Он износи интересантну тврдњу о породици:
„Породица [...] се заснива, или би требало да се заснива на трајном 

сусрету између двије особе које се међусобно признају у њиховој вријед-
ности и достојанству, независно од њихове корисности... У овом смислу, 
љубав брачних партнера се радикално разликује од чистог еротизма...”65 

Како видимо, код поимања савремене породице акценат се не налази 
на репродукцији и одгајању потомства, већ на овој новој функцији која 
такође маргинализује питање полова и зауставља се на „трајном сусрету 
између двије особе”. Но, с обзиром да се у овом раду не пориче брачни 
статус полигамним браковима, полазећи од интуиције да је полигам-
ност најчешћа у муслиманском свијету, корисно је упутити на тумачење 

62 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 17.

63 Вид. Милић, А. (2007). Социологија породице: Критика и изазови. Београд: Чигоја 
штампа, 128.

64 Campanini, G. (1977). Op. cit., 17.
65 Ibid., 20 и даље.
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Курана, које, премда се директно обраћа мушкарцу, показује да је начелно 
спојиво са овом новом функцијом. 

У једном дијелу Курана се износи:
„Жените се оним женама које су вам допуштене, са по двије, са 

по три и са по четири! А ако страхујете да нећете праведни бити, онда 
само једном.”66

А затим: 
„Ви нећете моћи потпуно једнако поступати према женама својим ма 

колико то жељели.”67

Због тога се, најприје, може тврдити да вишеженство у исламу није 
правило већ изузетак, а затим и да идеја „праведног поступања” фавори-
зује модел уклопив са новом функцијом.

Оно што је за савремену породицу важно јесте да се заснива на 
браку који настаје слободним избором, у чијој основи лежи љубав68 у 
којој реципрочна еротска привлачност има кључну улогу, јер у најве-
ћој мјери од ње зависи успјех једног брака и његов опстанак (la riuscita 
del matrimonio).69 За боље разумијевање савременог брака чини се врло 
значајним смјештање сексуалности у сферу приватног живота, што по 
ријечима Кампанинија, уводи категорију трајања (durata) у међусобни 
однос емотивних партнера. Сексуалност која се исцрпи у садашњости је 
самим тим ван приватног живота, јер се не пројектује у будућности, не 
посматра љубав као трајање, као емоцију која има способност да особу 
ангажује на много даљем хоризонту него што је то садашњост. Он закљу-
чује да баш у форми брака лежи једна дубока суштина која се манифестује 
управо у вољи саме љубави да траје у времену. И овдје је ријеч о трајно-
сти у начелном смислу, водећој идеји као покретачком мотиву зашто се 
улази у брачне воде, јер је мјера аутентичности саме љубави у том про-
блематичном суочавању са трајношћу, кроз способност да опстане упркос 
искушењу времена остајући вјерни сопственим изборима.70 Дакле, сексу-

66 Кур’ан, сура: Ен-Ниса’, ајет 3.
67 Ibid., ајет 129.
68 И Франческо Д’Агостино (Francesco D’Agostino) пише о l’amore coniugale come 

fondante, односно, љубави као оном нечему што твори илити заснива брак. И он увиђа 
процес транзиције породице и истиче важност брачног института чију вриједност треба 
поштовати, зато што даје гаранције ангажовању појединаца у сврху заснивања породице 
и трајању, као што је несумњиво да се појединац може легитимно окренути породици и 
затражити од ње заштиту и ослонац како би напредовао у животу. V.: D’Agostino, F. (1985). 
Famiglia, diritto e diritto di famiglia (Studi raccolti). Milano: Le Edizioni Universitarie Editoriale 
Jaca Book, 10.

69 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 19.

70 Ibid., 27.
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алност која је сама себи циљ се ослања на садашњост, док сексуалност 
која тежи ка будућности71 се пројектује на хоризонту трајности и у инсти-
туцији брака, која јој то обезбјеђује.

Дакле доћи до кључне функције брака у савременом друштву значи 
увидјети претходно шта су споредни, могући али не и нужни задаци који 
се постављају пред савременим брачним партнерима. 

Пречишћени појам брака

Полазећи од утврђених битних карактеристика брака, могли би- 
смо рећи да:

Брак представља привилеговани емотивни однос између брач-
них партнера оријентисан ка свом трајању у времену, којим се заснива 
породица, у оквиру које се првенствено гарантује међусобни емотивни и 
сваки други вид подршке ка личном остварењу сваког партнера понаособ, 
при чему лична реализација партнера подразумијева и самоостварење на 
плану родитељства и одгајања потомства. 

Оваква дефиниција има сљедеће карактеристике: 
– брак је привилеговани емотивни однос – дакле, акценат је на 

љубави и емоцији као једној презумпцији која фунгира као основа савре-
меног брака, а однос је привилегован, јер је правно признат и регулисан у 
виду брачног института; 

– укључује елемент трајности у начелном смислу; 
– укључује нову функцију брака;
– типично укључује прокреацију и одгајање потомства као опцију 

и лични избор који праве партнери, остављајући пуну слободу и на нео-
длучивање за то као и за све специфичне облике прокреације из напред  
изнесене анализе; 

– односи се на особе којима се може признати статус брачног парт-
нера (неки су искључени, животиње, чланови породице до одређеног 
степена сродства), те укључује у себе како истополне тако и класичне 
бракове као врсте брака, као и полигамне бракове; 

71 Кампанинијеве ријечи у нашем преводу: „Из сексуалности која прераста у међу-
собну емотивну блискост, жеље за трајањем таквог односа и, стога, брака, рађа се породи-
ца: она није ништа друго до љубав која траје јер хоће да траје, правећи дакле избор у корист 
трајности и против једне апсолутне спонтаности лишене било каквог ограничења и сваке 
интимне окренутости ка будућности. Институција породице не представља ништа друго до 
освешћивање, јавно и исто тако приватно, ове воље за трајањем у времену... Трајање, треба 
подвући, не представља никакву вриједност по себи, већ само један услов и у извјесном 
смислу, једно обећање вриједности.” V.: Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella 
riflessione contemporanea. Roma: Città Nuova Editrice, 28 и даље.
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– брак је заснивање породице, што је у складу са гледиштем да брак 
представља својеврсну заштиту друштвено прихваћене идеје о породици; 

– укључује нову вриједност постматеријалистичког друштва – ври-
једност самоостварења, која омогућава оправдану претензију на подршку, 
емотивну и сваку другу, брачног партнера, као што и укључује у себе 
самоостварење на плану родитељства.

– вредносно је неутрална, јер не врши одабир и не привилегује 
једну врсту брака у односу на неку другу.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Тему овог рада карактерише изузетна сложеност због неухватљи-
вости и универзалности које карактеришу породицу и брак. Мало која 
институција је толико подложна промјенама и тако радикално чини 
саставни дио друштва чијом је динамиком условљена.72 

Из аспекта садржине, циљ овог рада је критика јуснатуралистичког 
поимања брака које не прихвата да се појам брака схвати као један кла-
сични правни појам у процесу редефинисања. Дакле, анализа полази од 
процеса преображаја брака у савременим културама запада, који или прати 
или иде у стопу уз процес мутације савремене породице. Када је ријеч о 
заузимању позиције, свакако да је ова критика јуснатуралистичког при-
ступа заснована на аналитичком приступу и ослања се на функционалну 
методологију, али се одбацује нуђење алтернативног нормативно-вред-
носног става као другачијег моралног становишта које пружа оправдање 
одређеном тумачењу појма брака и његове природе. Вредносно-неутра-
лан приступ је задржан током цјелокупне анализе усмјеравањем пажње ка 
функцији брачног института као елемента који има кључну улогу у разу-
мијевању проблематике у контексту данашњице. Долазак до нове функције 
савременог брака подразумијева преиспитивање и поновно одређивање 
мјеста, према значају и улози, до сада познатим осталим функцијама 
брака. Вредносно-неутрална позиција нове дефиниције брака се јасно 
уочава кроз њену способност да обухвати различите врсте брака као један 
кровни појам који достиже извјесни ниво апстракције и дистанце у односу 
на сваку претензију ка вредносној квалификацији иједне од постојећих 
врста брака. Питање претензије на универзалност или ипак парохијалност 
новог појма брака превазилази обим овог рада, но свакако јесте правац у 
ком се аутор овог текста може даље ангажовати. Сигурно је да се односи 

72 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 7.
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на бројне културе запада и на све друге неугњетачке73 културе. Брак је уго-
вор, уговорни однос подразумијева једнакост и слободну вољу уговорних 
страна, начелно у цјелини односа, па су све такве праксе концептуално 
неспојиве са уговорним карактером правног института.74 

Нова дефиниција или, прецизније, нова дескрипција савременог 
брака, оставља простор појединачним културама да садржински и вредно-
сно допуне и конкретизују овај појам брака како би што вјерније осликавао 
оно што идеја брака представља грађанима одређене појединачне културе 
и средине. Премда је култура једна од оних ријечи које је посебно тешко 
одредити и нарочито лако злоупотребити,75 јасно је да је она та која некада 
обдарује право потребном легитимношћу.76 Породично и брачно право се 
односе на готово најважније области живота, те су итекако склони еволу-
цији и промјенама које диктира сама животна стварност. Нове норме, како 
примјећује Фридмен (Friedman), шире се мистериозно попут вируса, као 
што је ’70-их и ’80-их година XX века многобројне правне системе, попут 
незаустављиве заразе, преплавила идеја о разводу без кривице. Како он 
истиче, култура, а не правни систем, јесте преносилац ових норми.77 Кул-
тура која се вјечито преобликује, гради и надограђује, трпећи разноразне 
утицаје са стране, мијешањем са другим културама и вођена вјетровима 
друштвених промјена, даје коначни разлог постојању правних норми она-
квих какве јесу у једном друштву, у датом времену и на одређеном ступњу 
развоја. У том смислу, јасно је да правно регулисање било које области, 
а поготово тако осјетљиве као што је брак, уколико не би кроз културу 

73 У том смислу сам сагласна са Разом да не треба штитити угњетачке културе (при-
мјер који Раз наводи су културе робовласништва, расне дискриминације или хомофобије, 
али и многе праксе којима се жени додјељује инфериоран статус постојећих култура које 
тек у мултикултурној средини откривају своје право значење – угњетачко спрам жене). Те-
шко да такве културе уопште могу испунити вредносном компонентом нови појам брака 
и имати од њега користи за своју праксу. Напротив, слажем се још једном са Разом да би 
требало подстицати могућност за напуштање култура, као дјелимично осигурање за оне 
чланове који не могу да се развију и нађу адекватан пут за самоостварење унутар одређене 
припрадајуће културе. V.: Раз, Џ. (2005). Етика у јавном домену: Огледи из моралности 
права и политике. Подгорица: ЦИД, 203 и даље.

74 Мултикултурализам подразумијева успјешно истрајавање различитих па и инком-
патибилних, а вриједних културних група у једном политичком друштву, што себи прет-
поставља постојање једне заједничке културе толеранције у којој вредносни плурализам 
омогућава коегзистирање појединих култура, чији припадници неминовно сарађују у истом 
економском и политичком окружењу. Раз, Џ. (2005), Op. cit., 207.

75 Cuper, A. (1991). Culture: The Anthropologists Account. Citirano prema: Nelken, D. 
(2004). Using the Concept of Legal Culture. Australian Journal of Legal Philosophy, Vol. 29, 8.

76 Nelken, D., Feest, J. (2001). Adapting Legal Cultures. Oxford: Hart Publishing, 26.
77 Friedman, L. (2001). Some Comments on Cotterrell and Legal Transplants. Adapting 

Legal Cultures. Eds. Nelken, D., Feest, J. Oxford: Hart Publishing, 97.
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нашло везу са другим вриједностима, било би изложено озбиљном ризику 
да буде растворено на празни формализам.78

Управо зато што се не улази у вредновање појединих врста брака 
осуђује се Џорџов хомофобни приступ, не да би се стало у одбрану хомо-
сексуалних друштвених група, већ зато што он представља употребу 
дискриминације као средство аргументације у корист једне врсте брака 
као једине исправне могућности. Уосталом довољно је осврнути се на 
актуелни примјер петиције студената на Оксфорду да се Џон Финис (John 
Finnis), као универзитетски професор и аутор, сасвим уклони из наставе 
због својих хомофобних и дискриминаторских ставова,79 заснованих на 
истим аргументима о природи хомосексуалних веза, какве користи и 
Џорџ, који промовишу мржњу и нетолеранцију.80

Допринос који за ову тему има осврт на случај Италије је у пара-
доксалном закључку да до угрожености брачног института у тој средини 
долази из сасвим других разлога у односу на оне којима се бави Џорџ 
нападајући ревизионисте и бранећи своју идеју о „правом браку”. Нај-
већи дио Џорџове теорије о правом браку, гдје мислимо на елемент 
конзумирања брака кроз сексуални однос путем коитуса, као и на зна-
чајан дио његовог чланка посвећен аргументацији против истополних 
бракова, показује се као ирелевантан за анализу кризе у коју је запао 
брачни институт у Италији. Штавише, долази се до закључка да је кри-
зна ситуација у којој се брак налази резултат неподударања нормативних 
рјешења у духу јуснатуралистичке идеје о браку са потребама хетеросек-
суалаца у италијанској средини, а не посљедица претензија геј лобија и 
сличних утицаја на традиционално схваћен брак. 

Еманципација појединца подразумијева еманципацију породице, 
јер појединац настаје, одраста и формира се у породици. Еманципација 
појединца значи и еманципацију друштва и заједнице како би појединац 
био у стању да себе прихвати и одреди параметре свог живота не би ли 
стремио ка самоостварењу и својој добробити. Брак је правни институт 
којим се заснива породица, а како је право живо и динамично, савремени 
брак хвата нијансе које карактеришу правни институт којим се заснива 
савремена породица, заснована на домашајима развитка људских права, 
једнакости полова и индивидуалне слободе у духу данашњег времена.

78 D’Agostino, F. (1985). Famiglia, diritto e diritto di famiglia (Studi raccolti). Milano: Le 
Edizioni Universitarie Editoriale Jaca Book, 9.

79 Remove John Finnis from Oxford: Clarify University Policy on Discriminatory Profes-
sors. Доступно на: https://www.change.org/p/oxford-university-remove-john-finnis-from-oxford-
clarify-university-policy-on-discriminatory-professors

80 V.: Хасанбеговић, Ј. (2019). Академске слободе и људско достојанство: Необичан 
случај хомофобичности Џона Финиса. Доступно на: https://anali.rs/xml/201-/2019c/2019-3c/
Anali_2019-3c-417-1546-1-pb.pdf
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brings a value-neutral definition of modern marriage based on the 
idea of a privileged emotional relationship. 

Keywords: modern marriage, new function of marriage, privi-
leged emotional relationship, jusnaturalism, the concept of marriage, 
the concept of marriage in Italy, real marriage, family and mar-
riage, marriage as a value in itself, functional methodology, value 
neutrality

INTRODuCTION

The subject of this paper is a critical analysis of the jusnaturalist notion 
of marriage. More precisely, a critical analysis of the concept of marriage in the 
work of Robert George, one of the current representatives of the typically jus-
naturalist view. The transformation of marriage as a social institution is a real 
process that is occurring globally, regardless of whether individuals perceive 
it as a positive feature of the present or a negative consequence of moderniza-
tion, and this process is not possible without the coinciding transformation of 
the legal institution of marriage. Hence, the initial guiding idea of   this paper is 
that the most adequate is the theoretical understanding that constates real life.

The paper develops into three larger units that include and separate the 
presentation of the subject of critical analysis, from the procedure of argumen-
tative refutation of the jusnaturalist conception of marriage and to the arrival 
of what is presented in the third part as a potentially different view of things. In 
that sense, I start from the presentation of the jusnaturalist view and George’s 
idea of “real marriage” and give a review of the case of Italy, a society with 
a traditional, Catholic jusnaturalist conception of marriage, as ideal test con-
ditions for the given view of marriage and for pointing out what makes it 
dysfunctional in practice. After that, a critique of the concept of real marriage 
will be developed by re-examining the individual constituent components of 
the concept, their role, and significance, not only for the concept of modern 
marriage but also their groundedness in the context of George’s conception of 
marriage. The argumentative rejection of the jusnaturalist conception of mar-
riage in the previous part outlined the idea of a new function of marriage that 
is explained in the third section. The concept of modern marriage presented in 
this paper arises from perfectionist ethics1 and value pluralism as a theoreti-
cal and philosophical background for reaching a new definition of marriage. 
At the same time, it is in line with the already mentioned point of view that 

1 This refers to the perfectionist ethics presented by Joseph Raz, leaving aside some reason-
able disagreements regarding certain nuances.
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the adequate view is the one that verifies the concept in concrete terms. This 
new definition is basically liberal, but it is something completely different in 
relation to the concept of minimal marriage2. Namely, the refined notion of 
marriage implies a value-neutral approach to the notion of marriage in the 
center of which is the idea of   marriage as a privileged emotional relationship, 
that is reached by a conceptual analysis of marriage in the process of its trans-
formation. Starting from the intuition of what marriage is as a social institution 
today, the content of the concept will be analyzed in light of current examples 
and counter-examples. This will pave the way for a new legal understanding 
of marriage, free from all kinds of values, which would justify one variant of 
the concept in relation to another. The methodological choice stems from the 
specific position of the author of this text, which is a theory of law that relies 
mostly on analytical philosophy in the way it deals with reality, while recog-
nizing that law and society are inextricably intertwined, as law is not a purpose 
in itself but rather its purpose is to serve well humans and society. Law is a 
product of culture, and by saying this I do not mean any culture, but civili-
zation, just as Diamond observes when he says that custom is a modality of 
primitive society, while law is that characteristic instrument of civilization.3 In 
this sense, the aim of this paper is to try to capture the essence of the process 
of marriage transformation and point out the anachronistic elements of the jus-
naturalist point of view, while at the same time trying to describe what could 
be called: the way things really stand today.

JuSNATuRALIST APPROACH  
TO THE NOTION OF MARRIAGE 

Marriage, in the traditional jusnaturalist way, is understood in the sense 
of a classic monogamous marriage between a man and a woman with the 
primary goal of giving birth and rearing offspring. In this case, the marital 
relationship implies the consent of the partners to be permanently and exclu-
sively with each other, as clearly follows from the socio-cultural convention 
and the formula “until death do us part”, where fidelity is implied, and there-
fore the exclusivity of the relationship. 

For society, marriage plays a significant role because it regulates the 
social relationship of individuals in relation to the regulation of human sex-

2 See: Brake, E. (2010). Minimal Marriage: What Political Liberalism Implies for Marriage 
Law. Ethics, 120 (2), 302–337.

3 Diamond, S. (1971). The Rule of Law versus the Order of Custom. Social Research, 
38 (1), 57. Quoted according to: Galligan, D., Kurkchiyan, M. (2003). Law and Informal Practices: 
The Post-Communist Experience. Oxford: Oxford University Press, 11.
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uality and childbirth, and, as Andjelka Milic notes, marriage also means 
“permission that the community gives partners to access sexual intercourse 
in order to have children”4. The natural law concept of marriage starts from 
the fact that marriage is really one of the “oldest universal institutions in the 
human community and culture”5, as Milić points out, and is, accordingly, a 
natural fact that law recognizes and protects, such as it is also the biological 
reproduction of the social community. Thus, the starting point of the natural 
law construction is the idea of   a natural, already existing extrajudicial relation-
ship which as such represents the value that the law should protect.

There are various versions of jusnaturalism, so for example Helmut 
Coing does not understand natural law as an unchangeable order6 and has an 
idea of   law from which the derived norms are conditioned by the way in which 
members of a certain society interpret values   in a certain historical period. It is 
significant that Coing points to the need for “reconciliation of natural law and 
the historicist conscience of our time”, which is clearly reflected in the call of 
jusnaturalists to the nature of things, where the “thing” whose nature the law 
must adapt to is always society, and the “nature” of society can only be histo-
ry.7 A possibly constructive discussion about the institute of marriage could be 
the one with a hypothetical rival for whom, as for Arthur Kaufmann:

“Natural law and the historicity of law are not enemies of each other; 
moreover, the historicity of law means the opening of law to natural law, 
since, nevertheless, with a view to the unattainable, what is accomplished is 
what can actually be achieved in one place and at a certain moment, and that 
is historically just law.”8

However, George takes a different path and, in essence, in this paper I 
do not criticise jusnaturalism itself as much as George’s belonging to (which 
he may not even be aware of) confessional jusnaturalism, which is unaccep-
table because of his “persistence on the traditional idea of   a system of eternal 
and unchanging norms, which is above history and beyond”9, and which 
he, to make matters worse, places in the form of a prescriptive definition of 
the notion of marriage.

4 Milić, A. (2007). Sociologija porodice. Кritika i izazovi. Belgrade: Čigoja štampa, 117.
5 Ibid.
6 Fassò, G. (2018). Storia della filosofia del diritto: Ottocento e Novecento. Bari: Editori 

Laterza, 332.
7 Ibid.
8 Kaufmann, A. (1957). Naturrecht und Geschichtlichkeit. Tübingen. Quoted according to: 

Fassò, G. (2018). Op. cit., 333.
9 Fassò, G. (2018). Op. cit., 333.
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“Real Marriage” as a Good in Itself for Robert George

George develops a specific natural law conception of marriage based on 
the elements that make up conditio sine qua non of the so-called “real mar-
riage” which is a good in itself, a value that creates moral rights and obligations 
independently of its legal recognition and regulation.10 Those elements are: 

1) the comprehensive union of a man and a woman that is recognized 
through the community of thoughts and wills throughout the community of 
life, as well as through bodily union, more precisely coitus, the only type of 
sexual act that can result in conception;

2) the exclusivity of the relationship, which is achieved through the 
free expression of the consent of a man and a woman to be permanently and 
exclusively together.

According to him, the former ban on marriage between members of dif-
ferent races was a kind of legal denial of something that already exists as a 
“real marriage” or, as George puts it, a truly marital relationship.11  Thus, he 
advocates the view that marriage is not a legal construction and is not “just a 
contract”12, but, as Goran Dajovic notes, according to George, marriage is a 
moral reality that the legal regulations on marriage law should protect in order 
for the state to send the right message to the citizens about what marriage is 
and what its nature is.13

Even though the comprehensive union of a man and a woman that is ori-
ented towards the creation and rearing of offspring encompasses the mentioned 
community of thoughts and wills, it is essentially based on consummating 
marriage through coitus, which may or may not lead to conception, that allows 
marriages without children to be considered “real marriages” as well. Real 
marriage implies only an orientation towards biological reproduction, which is 
why marriage is not a means for the reproduction of the population but repre-
sents a good in itself.14 Therefore, a real marriage is a marital relationship that 
is a permanent and exclusive spiritual union of a man and a woman accom-
panied by a physical, sexual union exclusively through coitus, and not some 
other type of sexual intercourse. On this concept of marriage, George develops 
arguments against same-sex marriage, which by the nature of things are not 
able to achieve that bodily union, which entails the so-called comprehensive 
union, and therefore neither represent value in themselves nor can be marriage.

10 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal 
of Law & Public Policy, 34 (1), 250. 

11 Ibid., 251.
12 Ibid., 250.
13 Dajović, G. (2015). Ogled o metajurisprudenciji. Belgrade: The Publishing Centre of 

the Faculty of Law, 122.
14  Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). Op. cit., 268.
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The Jusnaturalist Conception of Marriage in Action  
– the Case of Italy

Marriage in Italy originates primarily as a marriage contracted in a church 
from where it develops over time into what we know today as a civil mar-
riage. The philosophical background of the Italian conception of marriage is 
best explained by the Neapolitan philosopher Vico, who speaks of marriage as a 
transition from stato ferino, or the animal stage, to what represents umana soci-
età, or an organized human society. In that sense, marriage makes the transition 
from the animal sexual urge as libidine bestiale, that isolates man in his solitude, 
towards an encounter with another human being that is realized on the level of 
friendship. Precisely because it signifies not only a sexual relationship but also 
a friendship between a man and a woman, marriage is the basis and condition 
of civilization, since marriage gives rise to friendship, law, and language.15

Italian marriage has always been accompanied by the idea of   the indi-
visibility (divorce) of marriage (indissolubilità)16. According to Palazzini, the 
marriage institute differs from a mere concubine that cannot fulfill the pur-
pose of the marriage institute itself, which is the procreation and rearing of 
offspring, as well as the mutual help of spouses, given that marriage is il sem-
minarium republicae, that is, the basic unit, the seed of the whole society and 
of the state itself.17 Although formally overcome by the introduction of divorce 
into the legal system, the idea of   the indivisibility of marriage has not com-
pletely disappeared or ceased to be an important part of the perception of what 
marriage is. Thus, even with the current norms on divorce, it survives through 
the period of separation of the spouses “from the table and the bed” (sepa-
razione) which the law provides as a mandatory preliminary step to divorce. 
A major step towards modernizing divorce standards has been made by reduc-
ing this period of separation from the previous three years to now only six 
months.18. Campanini makes an interesting observation, that, unlike separazi-
one that arises with the aim of preventing a new marriage, divorce should be 

15 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 58.

16 On the sacral and religious character of marriage and its indivisibility according to God's 
law, conceptions that still partially survive in Italian society, see: Papa Leone XIII (1884). Lettera 
Enciclica Humanum Genus: Condanna del relativismo filosofico e morale della massoneria. Avail-
able at: http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18840420_hu-
manum-genus.html 

17 Palazzini, P. (1952). Indissolubilità del matrimonio. Roma: Studium imprim, 14. Quoted 
according to: Piola, A. (1967). Fondamento costituzionale dell’indissolubilità del matrimonio. Studi 
di onore di Antonio Segni (AA.VV.). Milano: Dott. A. Giuffrè – Editore, Volume 4, 79.

18 DeQuo (2019). Divorzio in Italia: Procedura, Tempi e Costi: Guida 2020. Available at: 
https://www.dequo.it/articoli/divorzio-guida
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viewed as means to strengthen the marital institution and to the detriment of 
the extramarital union, because it pushes in the direction of allowing a new 
marriage after a previous marital failure (fallimento matrimoniale).19 It is inter-
esting to note that Andrea Piola remarks that the idea of   the indivisibility of 
marriage in the Italian legal literature is especially defended for its protection 
of women [sic!] in economic and moral terms, because the divorce would put 
at a disadvantage a woman as an economically weaker partner, who is exposed 
to pregnancy as a danger and a form of sacrifice to prolong the human race.20 

The issue of granting custody of minor children due to divorce is directed 
by the idea of   a better child growing up only with the mother, instead of the 
father, and this due to the uniqueness of the “natural” relationship that exists 
between mother and child. Another characteristic of this legal system is the 
institute of the marital house (la casa coniugale), which implies the allocation 
of the house of the last common joined residence21 to the parent who receives 
custody for the needs of housing and use, despite the possible full owner-
ship of the other parent over the property (i.e. outside the marital property). 
If he does not own any other real estate, the losing party is forced to pay dou-
ble the new costs: alimony and renting a new place to live. Thus, this way of 
legal regulation of this area warns every man who is considering to get mar-
ried about possible personal bankruptcy if the durability in principle does not 
lead to the actual durability of a possible marriage. Indeed, it can be stated that 
for the greatest part heterosexual couples live in an extramarital union, and 
even the joint obtaining of offspring does not lead such couples to the deci-
sion to get married22.  

Gay couples in Italy have received recognition and normative regulation 
of living together in the form of a law Legge 20/05/2016 n. 76, better known 
as Legge Cirinnà, although it is not a full recognition of same-sex marriages. 
The differences between marriage and communities, as provided by Legge 
Cirinnà, are that marriage involves the aforementioned separation of partners 
for a period of six months in order to be able to proceed with divorce; mar-
riage gives birth to the obligation to support economically the former spouse 
and the eventual assignment of the marital house as well as the obligation of 
fidelity, while these things are missing from the mentioned law Cirinnà. The 

19 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 14–15.

20 Piola, A. (1967). Fondamento costituzionale dell’indissolubilità del matrimonio. Studi di 
onore di Antonio Segni (AA.VV.). Milano: Dott. A. Giuffrè – Editore, Volume 4, 79.

21 Concas, A. (2019). Separazione e assegnazione della casa coniugale. Available at: https://
www.diritto.it/separazione-e-assegnazione-della-casa-coniugale/ 

22 ISTAT Istituto Nazionale di Statistica. (2019). Report: Matrimoni e Unioni Civili: Anno 
2018. Available at: https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report_Matrimoni_Unioni_Civili_2018.pdf
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case of Italy is a test for the traditional jusnaturalist conception of marriage, 
where in practice it has negative side effects – legal participants mostly bypass 
the marriage institute. In this way, legal participants do not even perform a 
“legal act” and marriage norms lose the opportunity to be applied.

A CRITIQuE OF THE NOTION OF “REAL MARRIAGE”

Traditional monogamous marriage between a man and a woman is the 
oldest and most widespread form of marriage in the world, but it is by no 
means the only one. Numerous countries in the Western world have recognized 
and legally regulated same-sex marriage, with some of them also allowing the 
possibility of adopting a child23. It is interesting to note that polygamous mar-
riages are not questioned in Italian academic literature, but considered as a 
type of marriage in the full sense inherent in certain cultures, while George 
denies them the property of “real marriage”, emphasizing monogamy and 
fidelity as essential features of marriage.24 This is because a comprehensive 
union is only possible between two and not three or more persons, due to the 
nature of the sexual act such as coitus. This attitude is more than problematic 
because it primarily emphasizes the practice of sexual intercourse rather than 
spiritual and emotional connection, attributing to a particular type of sexual 
act a certain value, significance, and weight that it can add to a whole legal 
concept and institute. Apart from the conditions of monogamy, polygamous 
marriages fulfill an important condition according to George’s conception –
biological reproduction and rearing children. Moreover, some research shows 
that the reason for the existence of polygamy or polyandry in societies that 
recognize them, lies, among other things, in ensuring safer and better growth 
of offspring to avoid situations where children may run out of parental sup-
port both economically and in every other sense.25 Therefore, monogamy 
hardly makes a part of the concept of marriage in general, but it is more cor-
rect to talk about the types of marriage that exist in different societies today 
and arrive at a value-neutral legal definition of marriage that more or less suc-
cessfully encompasses them as an umbrella concept.

23 Only in Europe: Belgium, the Netherlands, Spain, Norway, Sweden, Portugal, Iceland, 
Denmark, the United Kingdom of Great Britain without Northern Ireland, Luxembourg, Slovenia, 
France and Finland (where same-sex couples are also granted the right to adopt a child).

24 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal 
of Law & Public Policy, 34 (1), 246.

25 Starkweather, K. E., Hames, R. (2012). A Survey of Non-Classical Polyandry. Human 
Nature: An Interdisciplinary Biosocial Perspective, 23 (2), 167.
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When it comes to the normative possibility of same-sex marriages, 
George’s comparison of same-sex marriages/relationships with incestuous or 
animal relationships seems to be another problematic view of things. The fail-
ure of George’s analogy stems from scientific insights. First of all, incestuous 
relationships are not privileged anywhere, because marriage is associated with 
procreation, and medical insights reveal an important probability of different 
disorders of children born in such a relationship.26 Second, relationships with 
animals are also not a valid option due to the existence of differences in the 
emotions of humans and animals, which preclude such an emotional connec-
tion.27 Therefore, to equate these relationships with gay couples is a serious 
mistake, because medicine has long abandoned the point of view that sexual 
orientation (read: homosexuality) is a disease to be treated, but it is placed in 
the sphere of an individual’s private life.

Also, there is another problematic viewpoint of George, mentioned 
earlier, that marriage is not just a contract, but that it exists unrelated to it, 
through what he called a true marital relationship. Marriage is an extremely 
complex and important legal institute that has legal implications in the vari-
ous fields of life not only of the direct participants (spouses) but also of other 
members of the nuclear family (children), starting with the rules of inherit-
ance, marital property, the right to economic support payments, enjoyment of 
a legal usufruct over pension payments. etc., which arises from the specific-
ity of marriage as a contract sui generis. The question arises as to what a true 
marital relationship is?

This paper argues that marriage is a contract and therefore there is no 
marital relationship outside of marriage nor a “true marital relationship” out-
side of a marriage contract, outside of law. Moreover, throughout history, other 
forms of intimate relationships outside of marriage have long been detected, 
such as cohabitation, concubinage, or the so-called coppia di fatto. The element 
that George introduces in order to defend “real marriage” only adds confusion 
to his already complicated idea. Unfortunately, in this paper, there is no pos-
sibility to expand the discussion on the issue of providing proofs for a “true 
marital relationship” that exists outside of marriage anyway and its relation to 
the extramarital union. It is even better if the question is put like this: Is there a 
sign of equality between a true marital relationship and any extramarital union? 

26 Lindzey, G. (1967). Some remarks concerning incest, the incest taboo, and psychoana-
lytic theory. American psychologist, 22 (12), 1051–1059. Quoted according to: Fox, R. (1994). 
Incesto. Available at: http://www.treccani.it/enciclopedia/incesto_%28Enciclopedia-delle-scienze 
-sociali%29/

27 Alsayed, A. (2016). Neurophysiology of Emotions (Human vs. Animals). Available 21. 9. 
2020. at: https://www.linkedin.com/pulse/neurophysiology-emotions-human-vs-animals-dr-anthony 
-alsayed
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Assuming that a legal marriage serves to protect the “real marriage” (which 
already exists), George’s conception can push in the direction of putting pressure 
on extramarital couples to get married. Fortunately, such ideas are incompatible 
with personal autonomy, which will be discussed in more detail below.

Not only is the component called “true marital relationship” rejected, but 
I also conclude that despite a certain rapprochement between marriage and the 
extramarital union (primarily the equalization of children born in and out of 
marriage), there is no room for the possible extinction of marriage in favor of 
these other forms of union. This is due to the fact that the presumption of an 
emotional relationship is built into the institution of marriage, no matter how 
it occurred, while there is no such presumption in other relationships outside 
of marriage. Marriage as a privileged emotional relationship also exists in the 
case of arranged marriages, which have prevailed throughout history, because 
the mentioned assumption still stands. This does not mean that love always 
happens, although there are studies that show how in arranged marriages love 
arises almost as frequently as in voluntary marriages28.  The mentioned issue 
becomes clearer when we take into account the opposite example of arranged 
marriages for the purpose of acquiring citizenship, which are considered 
legally defective due to the lack of an important component – the presumption 
of an emotional relationship so that it could be a marriage. Another neces-
sary element, according to George, which accompanies a real marriage, along 
with monogamy that is rejected, is fidelity29. First of all, if we start from the 
assumption that a “real marriage” exists without a contract and outside the 
world of norms and rights, as a value in itself, then when one spouse com-
mits adultery, and by this I mean, nothing more and nothing less than through 
coitus, which we know has a certain value and weight, the “real marriage” 
ceases to exist. Such a conclusion is inevitable if one considers that fidelity is 
a constitutive element of a real marriage. A “real marriage” cannot, therefore, 
tolerate and explain how a marriage can survive, and it can do that, despite 
effective adultery, only if the spouses are willing to overcome the situation in 
order for the marriage contract between them to remain. 

This is possible because marriage is a contract and fidelity is a relatively 
understood integral part of marriage, as much as the phrase “until death do us 
part” is relatively understood, or the durability in principle of marriage. These 
are desirable qualities in principle of marriage, but certainly not absolute cat-
egories. A marriage can be divorced and terminated for various reasons even 
before the death of one of the spouses, just as adultery is considered only one 

28 See: Epstein, R., Pandit, M., Thakar, M (2013). How Love Emerges in Arranged Mar-
riages: Two Cross-cultural Studies. Journal of Comparative Family Studies 44 (3), 341–360.

29 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal 
of Law & Public Policy, 34 (1), 246.
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of the reasons for divorce if the other party wishes to initiate it, and not a rea-
son for its nullity for example.

The basic failure of George’s conception is that he formulates a definition 
of marriage that is prescriptive and that also pretends to be universal. He then 
stipulates for the basic function of legal marriage that it protects a real marriage 
which is a value in itself and which exists anyway outside that legal marriage 
as a natural institution30 and a truly marital relationship. Radbruch notes that a 
feature of legal science is the connection with value and that each new period 
takes away the essence of the facts hitherto connected with value and vice versa 
– it connects hitherto indifferent facts with value.31 In that sense, I have already 
declared that the attitude that constates the real world is the most adequate. 
Marriage as a par excellance legal institute and contract sui generis of course is 
connected with value, however, this value is not any “real marriage” that exists 
outside of the dimension of law anyway, but this value is a family, and more 
precisely – a modern family. It is important to note that the family has under-
gone changes, loss of functions and a leveling of the leading participants, an 
expansion of participants, and an opening to a modern lifestyle and value sys-
tem, on whose podium is a new postmaterialist value of self-realization.

George’s prescriptive definition of marriage is also incompatible with 
the idea of  multiculturalism and value pluralism32, because it denies individ-
ual human beings the accessibility of an adequate range of options33, which is a 
conditio sine qua non of personal autonomy34. Autonomy is understood, on the 
one hand, as a kind of realization of autonomous life, and on the other hand, 
as the ability to be the creator of one’s own life. An individual is autonomous 
not only when various options are available to him but also when those are also 
acceptable options from which he can really choose. In this sense, from the 
point of view of George’s conception of marriage, a whole category of human 
beings of homosexual orientation is denied the basic perfectionist principle – 
the principle of autonomy, which states that autonomous life is valuable only 
when spent in acceptable and valuable projects and relationships. It is not nec-
essary to argue why establishing a family is one of the basic valuable projects 
and relationships, but also a prerequisite for one of the essential comprehensive 

30 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R. T. (2010). What is Marriage?. Harvard Journal 
of Law & Public Policy, 34 (1), 247.

31 Radbruh, G. (1998). Filozofija prava. Belgrade: Faculty of Law of the University in 
Belgrade, 125–126.

32 The view that there are many different and mutually incompatible but valuable ways 
of life.

33 Raz, Dž. (2007). Moralnost slobode, Zagreb: Kruzak, 338.
34 Do not confuse personal autonomy, which is a special ideal of individual well-being and 

which refers to the freedom of people to choose their lives, with moral autonomy, which is in fact 
Kant’s idea that morality consists of self-proclaimed principles. See: Raz, Dž. (2007). Op. cit., 306.
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activities35 such as parenting. Raz points out that an important feature of com-
prehensive goals is that they depend on the availability of social forms.36 The 
two basic dimensions through which people understand and judge themselves 
and others are well-being and personality or character. Raz further explains 
that the well-being of the individual consists of a wholehearted and success-
ful pursuit of valuable activities.37 Well-being is contributed to only by valuable 
activities, and a valuable activity does not signify only its moral value, but the 
value of the activity that encompasses a life is revealed through an understand-
ing of what constitutes a good life.38 In short, the well-being of people is a 
matter of advancing their lives as a whole.39 

The principle of autonomy is crucial for the well-being of the people. 
It allows state authorities, and even requires them, to create an environment 
that provides individuals with an adequate range of options and opportuni-
ties to really choose between40 and is supported by another principle, which 
is a refashioned argument of the harm principle as a principle of freedom, and 
whose essence is to exclude private morality from politics. In the spirit of per-
fectionist liberalism that Raz represents, the role of government (read: law) is 
to protect and promote the well-being of people within the limits of its compe-
tencies, while on the other hand, people progress through a life in which they 
self-determine, living a life consisting of free choice in a multitude of incom-
patible and valuable lifestyles.41 The government and all people in general can 
help others to progress only by creating conditions for an autonomous life, and 
that means ensuring that a sufficient range of different and valuable options is 
available to all people. Everything beyond this falls under the responsibility of 
a free individual to make of his life what he wants.

Self-esteem plays a no less important role in the well-being of people 
and especially the awareness that many of our actions affect the ability of other 
people to gain self-esteem, and they range from conditions necessary for men-
tal health to “eradicate racism and other forms of stupidity”42. Raz emphasizes 
that the importance of self-esteem for the well-being of people is constant 
and fundamental and suggests the “essential importance of the fight against  

35 Raz, Dž. (2005). Etika u javnom domenu: Ogledi iz moralnosti prava i politike, Pod-
gorica: CID, 12.

36 Raz, Dž. (2007). Moralnost slobode, Zagreb: Kruzak, 251.
37 Raz, Dž. (2005). Op. cit., 11.
38 Ibid., 13.
39 Ibid., 16.
40 Raz, Dž. (2007). Op. cit., 345.
41 Raz, Dž. (2005). Op. cit., Podgorica: CID, 135.
42 Ibid., 36.
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racism, homophobia, sexism, chauvinism and the like”43. At this point, it is 
very useful to refer to the observations of Appiah regarding the question of 
what to consider parameters and what limitations or handicaps in life, both 
from the point of view of an individual who is evaluating his own decisions 
and from the point of view of a community value systems. He believes that 
differences in parameters or limitations define a person, so taking homosexual-
ity as an example (and this can be something else, such as deafness, blindness, 
etc.), he suggests that one individual can consider it as a parameter of his life, 
and another a handicap. Thus, the attitude of the community can range from 
accepting homosexuality and other phenomena, to considering them a hand-
icap or an unacceptable trait. In any case, it depends on the attitude of the 
community towards that property whether we will treat some of our own prop-
erties as a parameter or a handicap.44  That is why the conditions of autonomy 
require public culture and the appropriate general culture has a key role to 
play in supporting and defining the options available in society, which is also 
a precondition for the freedom of one person and all people.45 George’s con-
ception is discriminatory, supports a general culture of hatred of diversity, is 
anti-multicultural, and dysfunctional in a modern society that, whether one 
admits it or not, is already multicultural, in which the only key to its sur-
vival is value pluralism.

Procreation as the Purpose of Marriage?

The modern age brings new challenges for the law to normatively reg-
ulate the, now everyday, events of legal reality, which would previously have 
been classified as rare and borderline cases. The diseases of modern times, the 
high rate of reproductive problems faced by a large number of heterosexual 
couples, as well as the relatively late age for starting a family, have opened up 
entirely new chapters of law. There are new options such as artificial insem-
ination, surrogacy, cryopreservation of embryos, the rights of gay couples to 
adopt a child or, for example, the right of women in certain countries, with 
the permission of a relevant institution such as the Ministry of Health, to use 
sperm bank material for the project of becoming a mother while her biologi-
cal clock still allows it, given that she has no current partner. These are new 
forms of the family that also fulfill a certain function in society, which I can 

43 Raz, Dž. (2005). Op. cit., Podgorica: CID, 36.
44 Vujadinović, D. (2006). Politička filozofija Ronalda Dvorkina. Belgrade: Official Ga-

zette, 86.
45 Raz, Dž. (2005). Etika u javnom domenu: Ogledi iz moralnosti prava i politike. Pod-

gorica: CID, 138.
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say is a corrective function in relation to the most common function of biolog-
ical reproduction that George has in mind.

Reproduction through the sexual act of coitus between a heterosexual 
married couple is certainly a normal and the most widespread way of main-
taining the human species. However, the relatively recent legal equating of 
children born in and out of marriage, as well as the high percentage of unmar-
ried couples with children, somehow dislocates the problem of reproduction 
out of the context of marriage46. Therefore, George’s position that marriage 
owes its characteristic structure to its orientation towards procreation has less 
and less support47. As we can see, procreation is often realized without marriage 
or in, for George, “unnatural” ways, which represent a completely new dimen-
sion for understanding the issue of reproduction within the modern family.

All these particularities of reproduction in the context of modernity were 
created thanks to both the development of medicine that offered the option of 
overcoming certain difficulties and the process of the evolution of marriage, 
the individual, and the family. However, the transformation of the modern 
family and new ways of reproduction do not result in the complete exclusion 
of the reproductive function from the concept of marriage, but in shifting the 
emphasis that has been on that function thus far. Therefore, it would be wrong 
to exclude the reproductive function from marriage and claim that marriage 
does not serve procreation and rearing offspring at all. It is about the influence 
of the evolution of the individual (both women and their continuous eman-
cipation and liberation from patriarchal oppressions, as well as men in their 
acceptance and adaptation to the new social pattern) and the family on reshap-
ing the marital institution and bringing it closer to the needs of an emancipated 
modern human being. The notion of marriage as primarily a problem of the 
notion of the family arises as a result of the evolution of the family from a 
patriarchal to a nuclear family, which is nothing but a mental process.48

“Marriage is the basis of the family”49, says Campanini, noting that one 
should first understand what a family is. The first element of the family, the 
concept of durability, also exists in a marriage where it is emerging through 
a community of life, which starts a family and transcends the sexual act, as 
unstable and provisional. The concept of durability has never been absolutely 
implemented, because durability, which has always been understood as a nec-

46 Milić, A. (2007). Sociologija porodice: Kritika i izazovi. Beograd: Čigoja štampa, 127.
47 Girgis, S., George, R. P., Anderson, R T (2010). What is Marriage?. Harvard Journal of 

Law & Public Policy, 34 (1), 256.
48 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 

Città Nuova Editrice, 13.
49 Ibid., 7.
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essary element of marriage in every culture, is perceived in a more relative 
and provisional sense. The second element of the family refers to the social 
approval of the community, which provides an answer to the question of why 
it is a marriage and not an extramarital union, or why it is a family and not an 
aggregate of persons. This answer lies in a universal need for society to rec-
ognize what is morally acceptable and welcome in a particular environment. 
The third element, procreation and upbringing of offspring, i.e. the socializa-
tion of new generations, represents an extremely important tasks of the family 
and marriage, so the unity and exclusivity of the relationship are marginalized 
precisely because the family (and marriage) understood in this way includes 
other forms of family as a subgroup. Directing the analysis of the family in 
the direction of the problem of the “Western family” or the modern family, 
Campanini suggests that it is a matter of choice and evaluation whether in one 
society a polygamous community will be considered useful for survival and 
the right answer to the real needs of a man and a woman.50 

The problem of modern marriage is the problem of the modern family, 
to which the open question of whether the family in the modern world is rep-
resented by one homosexual couple and one extramarital heterosexual couple 
with children is connected. By equalizing the legal position of children born 
inside and outside of marriage, it seems that it has become an extremely thin 
border that previously separated marriage as the only socially approved way 
of living together oriented towards procreation. Therefore, it is concluded that 
procreation, as an important constitutive element of the notion of marriage, 
was called into question by this act, even before asking questions about who 
necessarily constitutes participants in the marital relationship – whether they 
are a man and a woman or two human beings.

TOWARDS A NEW FuNCTION OF MARRIAGE

Sergio Cotta notes that in modern philosophy, nature (alla natura) is 
opposed to culture (cultura), which directly reflects on the understanding of 
personality, interpersonal relationships, and institutions, which is no longer 
crucial in the search of essence (essenza) but in the understanding of func-
tion (funzione).51 Much more useful for the aim of this paper is to orient 

50 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 10.

51 Cotta, S. (1985). Sacramentalità e realtà esistenziale del matrimonio. Famiglia, diritto 
e diritto di famiglia: Studi raccolti, Ed. Francesco d'Agostino. Milano: Le Edizioni Universitarie 
Editoriale Jaca Book, 16.
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the analysis of the marital institute in the direction of researching the func-
tion it fulfills in modern society, because the nature of any human thing is 
revealed only through knowledge of its essential function, that is, the purpose 
for which it was made52.

There is a new key function that has emerged from the process of redefin-
ing marriage. Now the emphasis is on this new function, while the reproductive 
function, which has been discussed so far, has remained within the concept of 
marriage, but is understood in a relative way, in principle, as the durability 
and exclusivity of the marital relationship is. This is all the more so because 
marriage without children equally represents marriage in the full sense of the 
word, but this claim does not rely on the practice of a particular sexual act.

I start from the position that there is space in the methodological sense 
for a functional explanation of the nature of law, and in this case the legal insti-
tute of marriage, which does not oblige the theorist to make value judgements 
regarding a particular function for society.53 Ehrenberg argues that under-
standing the function of law can contribute to elucidating the nature of law in 
general and that theorists can discuss these functions in a neutral way54, unless 
they themselves wish to take a stand and thus take part in a broader political 
and moral debate55. Although the law does not belong to the functional type, 
this does not mean that the functional methodology cannot be useful for its 
explanation. In this sense, he recognizes the importance of the unique charac-
teristics of law that make a difference in relation to other concepts and belong 
to the criteria of membership for the theory as a whole, but not for each of its 
parts. Moreover, those non-unique functions of law are extremely important, 
which becomes clear from the example of the development of an imaginary 
theory of the university, which would be very weak if it failed to explain that 
it is an institution that performs the function of higher education and research. 
The fact that there are other institutions within society, such as think tanks, 
hospitals, etc., that fulfill the same functions does not mean that these are not 
relevant to university theory.56 In particular, it is precisely the social functions 
of law that are particularly useful for providing functional explanations of con-
cepts and it is not a hindrance that they differ from society to society, precisely 
because there are always a number of common characteristics57 and they are 
exactly what we are looking for. 

52 Jovanović, M. A. (2019). The Nature of International Law. Cambridge: Cambridge 
University Press, 58.

53 Ehrenberg, K. M. (2009). Deffending the Possibility of a Neutral Functional Theory of 
Law. Oxford Journal of Legal Studies 29 (1), 91.

54 Ibid., 105.
55 Ibid., 95–96.
56 Ibid., 98.
57 Ibid.
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A saying in the world of architecture that form accompanies function58 
is not senseless, especially if we take into account an imaginary anthropologist 
from Mars who sees a chair for the first time and tries to understand what it 
is about. The description of the form would be insufficient and would have to 
turn to a conclusion based on an understanding of the function of the intrigu-
ing object.59 The theorist must develop his own views only based on what is 
important about the law to explain it, which does not lead to the conclusion 
that this includes the personal moral and other value attitudes of the theorist in 
building his conception.60

Here it is a matter of the new function of marriage as the result of the 
transformation of the family and marriage, which was influenced by numerous 
factors, that Campanini explains successfully about in the already quoted book 
“Marriage and the family in modern consideration”. He distinguishes between 
four functions that the family had in pre-industrial society: reproductive, 
socializing, economic, and political61. Of these four, only one remained as such 
– reproductive, and a new dimension of marriage and family emerged, which 
he calls integrazione affettiva fra i coniugi, that is, the emotional closeness of 
the spouses based primarily on mutual understanding and support in relation 
to different segments of life. The other three functions disappeared as follows:

– The function of the socialization of offspring, which consists of educat-
ing children and transmitting culture to them, has been taken over by schools 
and other related institutions. 

– The economic function disappears due to the process of industrializa-
tion that has led to the relocation of the workplace outside the family. Now it 
is a factory or office instead of the house itself and its surroundings, if we take 
into account the former primary occupation through agriculture as the domi-
nant way of feeding the family.

– The political function disappeared completely with the dissolution of 
the patriarchal role of the head of the family. With the advent of democracy, 
the state placed the individual at the center of events, not the family as such.62

In addition to the reproductive function, the family has a completely 
changed socializing function, in the role of the new function we are looking for 
and aimed at creating the basis of personality and ensuring the psychological 

58 Sullivan, L. H. (1896). The Tall Office Building Artistically Considered. The Public 
Papers (ed. Twombly, R.). Chicago–London: University of Chicago Press (1988). 103–13, 111. 
Quoted according to: Ehrenberg, K. M. (2009). Op. cit., 101. 

59 Ehrenberg, K. M. (2009). Deffending the Possibility of a Neutral Functional Theory of 
Law. Oxford Journal of Legal Studies, 29 (1), 101–102.

60 Ibid., 110.
61 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 

Città Nuova Editrice, 16.
62 Ibid., 17.
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and emotional security of adults, which Campanini also calls la gratificazione 
interpersonale dei coniugi. We should pay attention to the complexity of this 
term in Italian, which includes several things: mutual happiness, the satisfac-
tion of spouses that starts from a separate realization as the personality of each 
partner individually, which then further allows them to feel fulfilled and happy 
in an emotional relationship with another individual, and ennobled in mutual 
recognition, admiration, and respect for personal needs of self-realization. 
“Gratificazione”, thus, instead of hierarchical superiority and subordination 
from the former patriarchal scheme of relationships, implies the equality of 
emotional partners as the basis on which love and mutual respect create a 
superstructure. This reflects the essence of this new function of marriage and 
family, which is associated with the emergence of the dimension of love63 in 
contemporary Western culture.64  

He makes an interesting claim about the family:
 “Family... is based, or should be based on a lasting encounter between 

two people who recognize each other in their value and dignity, regardless of 
their usefulness... In this sense, the love of spouses is radically different from 
pure eroticism... ”65 

As we can see, in understanding the modern family, the emphasis is not 
on reproduction and rearing of offspring, but on this new function which also 
marginalizes the issue of gender and stops at the “permanent meeting between 
two people”. However, since this paper does not deny marital status to polyg-
amous marriages, starting from the intuition that polygamy is most common 
in the Muslim world, it is useful to refer to the interpretation of the Qur’an, 
which, although directly addressed to men, shows that it is in principle com-
patible with this new function.

In one part of the Qur’an it is stated:
“Marry those women who are allowed to you, with two, with three 

and with four! And if you fear that you will not be righteous, then only 
with one woman”.66 

And then: 
“You will not be able to treat your wives exactly the same no matter 

how much you want to.”67 

63 See: Milić, A. (2007). Sociologija porodice: Kritika i izazovi. Belgrade: Čigoja štampa, 
128.

64 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 17.

65 Ibid., 20 and further.
66 Kur’an, sura: En-Nisa’, ajet 3.
67 Ibid., ajet 129.
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Therefore, it can be argued, first, that polygamy in Islam is not the rule 
but the exception, and then that the idea of “fair treatment” favors a model that 
fits in with the new function.

What is important for the modern family is that it is based on a marriage 
created by free choice, based on love68 in which reciprocal erotic attraction 
plays a key role, because the success of a marriage and its survival largely 
depend on it (la riuscita del matrimonio).69 For a better understanding of 
modern marriage, it seems very important to place sexuality in the sphere of 
private life, which, according to Campanini, introduces the category of dura-
tion (durata) into the interrelationship of emotional partners. Sexuality that is 
exhausted in the present is therefore outside of private life, because it is not 
projected in the future, it does not view love as duration, as an emotion that 
has the ability to engage a person on a much further horizon than the pre-
sent. He concludes that in the form of marriage lies a deep essence that is 
manifested precisely in the will of love itself to last in time. Here, too, it is 
about durability in principle, the leading idea as the driving motive for get-
ting married, because the measure of the authenticity of love itself is in this 
problematic confrontation with lasting, through the ability to survive, despite 
the temptation of time remaining true to one’s choices.70 Thus, sexuality that 
is an end in itself relies on the present, while sexuality that strives for the 
future71 is projected on the horizon of durability and in the institution of mar-
riage, which provides it.

So to reach the key function of marriage in modern society means to see 
in advance what are the secondary, possible but not necessary, tasks that are 
set before modern spouses. 

68 Francesco D’Agostino writes about l'amore coniugale come fondante, that is, love as 
something that creates or establishes marriage. He also recognizes the process of family transition 
and emphasizes the importance of the marital institution whose value should be respected, because 
it guarantees the engagement of individuals for the purpose of starting a family and duration, as 
there is no doubt that an individual can legitimately turn to the family and ask for protection and 
support in life. See: D’Agostino, F. (1985). Famiglia, diritto e diritto di famiglia (Studi raccolti). 
Milano: Le Edizioni Universitarie Editoriale Jaca Book, 10.

69 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 19.

70 Ibid., 27.
71 Campanini's words in my translation: “From sexuality that grows into mutual emotional 

closeness, the desire for the duration of such a relationship and, therefore, marriage, a family is 
born: it is nothing but love that lasts because it wants to last, thus making a choice in favor of 
durability in time and against an absolute spontaneity devoid of any limitation and any intimate 
look into the future. The institution of the family represents nothing but the awareness, publicly 
and also privately, of this will to last in time... Duration, it should be underlined, does not represent 
any value in itself, but only one condition and, in a sense, a promise of value...” See: Campanini, 
G. (1977). Ibid., 28 and so on.



720

Glasnik of the Bar Association of Vojvodina, Issue 4/2020.

A Refined Notion of Marriage

Starting from the established essential characteristics of marriage, we 
could say that:

Marriage is a privileged emotional relationship between spouses oriented 
towards its duration in time, that establishes a family, within which is, primar-
ily, guaranteed mutual emotional and every other type of support for personal 
self-realization of each partner individually, while the personal achievement of 
the partners is comprised of becoming a parent and the upbringing of offspring.

This definition has the following characteristics: 
– marriage is a privileged emotional relationship – therefore, the empha-

sis is on love and emotion as a presumption that functions as the basis of 
modern marriage, and the relationship is privileged because it is legally recog-
nized and regulated in the form of a marital institution; 

– includes an element of durability in principle;  
– includes the new function of marriage;
– typically involves procreation and rearing of offspring as a possibility 

and a choice that the partners make, leaving them at the same time full freedom 
to decide on having children at all or choosing to have children through differ-
ent forms of procreation, some of which are mentioned in the analysis above;

– refers to persons who can be granted marital partner status (some are 
excluded – animals, family members up to a certain degree of kinship) and 
includes both same-sex and classical marriages as types of marriage, as well as 
polygamous marriages; 

– marriage is the establishment of a family, which is in line with the view 
that marriage is a kind of protection of the socially accepted idea of   the family; 

– includes a new value of post-materialist society – the value of self-real-
ization, which allows a justified claim to support the spouse in an emotional and 
any other sense, as well as including self-realization in the field of parenthood;

– it is value-neutral, because it does not make a choice and does not 
privilege one type of marriage in relation to another.
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CONCLuDING REMARKS

The topic of this paper is extremely complex due to the elusiveness and 
universality that characterize family and marriage. Few institutions are so 
subject to change and so radically form an integral part of the society whose 
dynamics it is conditioned by.72 

From the aspect of content, the aim of this paper is to critique the jusnatu-
ralist conception of marriage which does not accept that the notion of marriage 
is a classical legal notion in the process of redefining. Thus, the analysis starts 
from the process of the transformation of marriage in modern Western cul-
tures, which corresponds to the process of the mutation of the modern family. 
When it comes to taking a position, this critique of the jusnaturalist approach 
is certainly based on an analytical approach and relies on a functional method-
ology, but rejects to take an alternative normative-value attitude as a different 
moral point of view that justifies a certain interpretation of marriage and its 
nature. The value-neutral approach was maintained throughout the analysis by 
focusing on the function of the marital institute as an element that plays a key 
role in understanding the issue in the context of the present day. Coming to 
the new function of modern marriage implies re-examining and redefining the 
place, according to the significance and role, of other functions of marriage 
known so far. The value-neutral position of the new definition of marriage is 
clearly seen through its ability to encompass the different types of marriage 
as an umbrella term that reaches a certain level of abstraction and distance in 
relation to any claim regarding the value qualification of any existing type of 
marriage. The question of the claim to universality or the parochialism of the 
new concept of marriage exceeds the scope of this paper, but it is certainly the 
direction in which the author of this text can further engage. The new con-
cept of marriage certainly refers to the numerous cultures of the West and to 
all other non-oppressive73 cultures.  Marriage is a contract – a contractual rela-
tionship implies equality and free will of the contracting parties as a principle 

72 Campanini, G. (1977). Matrimonio e famiglia nella riflessione contemporanea. Roma: 
Città Nuova Editrice, 7.

73 In that sense, I agree with Raz that oppressive cultures should not be protected (the 
example given by Raz is cultures of slavery, racial discrimination or homophobia, but also many 
practices in existing cultures that give women inferior status that only in a multicultural environ-
ment reveal their true meaning – oppressive against women). It is difficult for such cultures to 
fill the new notion of marriage with the value component at all and to benefit from it for their 
practice. Moreover, I agree once again with Raz that the possibility of leaving cultures should be 
encouraged, as a partial insurance for those members who cannot develop and find an adequate 
path to self-realization within a particular belonging culture. See: Raz, Dž. (2005). Etika u javnom 
domenu: Ogledi iz moralnosti prava i politike. Podgorica: CID, 203 and so on. 
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so all such practices are conceptually incompatible with the contractual char-
acter of the legal institute.74 

The new definition, or more precisely, the new description of mod-
ern marriage, leaves space for individual cultures to fulfil and concretize 
this notion of marriage in terms of content and value in order to more faith-
fully reflect what the idea of   marriage represents to the citizens of a particular 
culture and environment. Although culture is one of those words that is excep-
tionally difficult to define and especially easy to abuse75, it is clear that it is 
culture that sometimes endows law with the necessary legitimacy.76 Family 
and marriage law refer to the almost most important areas of life, and are very 
prone to evolution and changes dictated by the very reality of life. New norms, 
as Friedman notes, are spreading mysteriously like a virus, just as it flooded 
many legal systems in the 1970s and 1980s, such as the unstoppable contagion 
of the idea of   no-fault divorce. As he points out, culture, not the legal system, 
is the transmitter of these norms.77 Culture is eternally reshaped, built, and 
upgraded and is subject to various sorts of external influences, such as mixing 
with other cultures, and it is constantly driven by the winds of social change. 
Thus it is culture that gives the ultimate reason for the existence of legal norms 
as they are in a society, at a given time and at a certain stage of development. 
In this sense, it is clear that the legal regulations of any area, and especially 
such a sensitive one as marriage, if they did not find a connection with other 
values   through culture, would be exposed to a serious risk of being dissolved 
into empty formalism.78

Precisely because I do not judge different types of marriage, I contest 
George’s homophobic approach, not because I want to defend homosexual 
social groups, but because George’s approach represents the use of discrim-
ination as a means of arguing in favour of one type of marriage as the only 
right option. After all, it is enough to look at the current example of a student 
petition at Oxford that John Finnis, as a university professor and author, be 

74 Multiculturalism implies the successful persistence of different and even incompatible 
and valuable cultural groups in one political society, which presupposes the existence of a common 
culture of tolerance in which value pluralism allows the coexistence of individual cultures, whose 
members inevitably cooperate in the same economic and political environment. Raz, Dž. (2005). 
Etika u javnom domenu: Ogledi iz moralnosti prava i politike. Podgorica: CID, 207.

75 Cuper, A. (1991). Culture: The Anthropologists Account. Quoted according to: Nelken, 
D. (2004). Using the Concept of Legal Culture. Australian Journal of Legal Philosophy, Vol. 29, 8.

76 Nelken, D., Feest, J. (2001). Adapting Legal Cultures. Oxford: Hart Publishing, 26.
77 Friedman, L. (2001). Some Comments on Cotterrell and Legal Transplants. Adapting 

Legal Cultures. Eds. Nelken, D., Feest, J. Oxford: Hart Publishing, 97.
78 D’Agostino, F. (1985). Famiglia, diritto e diritto di famiglia (Studi raccolti). Milano: Le 

Edizioni Universitarie Editoriale Jaca Book, 9.
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completely removed from teaching because of his homophobic and discrimi-
natory attitudes79, based on the same arguments about the nature of homosexual 
relationships that George uses to promote hatred and intolerance.80

The contribution that a review of the Italian case has to this topic is 
in the paradoxical conclusion that the marital institute in that environment is 
endangered for completely different reasons than those that George deals with 
by attacking revisionists and defending his idea of   “real marriage”. Most of 
George’s theory of real marriage, wherein I mean the element of consummat-
ing marriage through the sexual intercourse of coitus, as well as a significant 
part of his article devoted to argumentation against same-sex marriage, proves 
irrelevant to the analysis of the crisis in Italy. Moreover, it is concluded that 
the crisis situation in which marriage finds itself is the result of a mismatch of 
normative solutions in the spirit of the jusnaturalist idea of   marriage with the 
needs of heterosexuals in the Italian environment, and not a consequence of 
gay lobby claims and similar influences on traditionally understood marriage.

The emancipation of an individual implies the emancipation of the fam-
ily, because the individual is born, grows up, and is formed in the family. The 
emancipation of the individual also means the emancipation of society and 
the community, so that the individual would be able to accept himself and 
determine the parameters of his life in order to strive for self-realization and 
his own well-being. Marriage is the legal institute that establishes the fam-
ily, and as law is alive and dynamic, modern marriage captures the nuances 
that characterize the legal institute that establishes the modern family, based 
on the realms of human rights, gender equality, and individual freedom in the 
spirit of the present.
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uOBLIČAVANJE IDEJE PRAVDE   
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SAŽETAK: Kao jedno od najvažnijih načela uobličenja soci-
jalnih odnosa Hesiod ističe načelo pravde. On ideju pravde stavlja 
u samo središte života, jer u njoj nalazi onaj koren iz koga treba 
da izraste drugačiji i bolji svet. Ideja pravde se kod Hesioda mani-
festuje kao potreba za učvršćivanjem odnosa ekvivalencije tamo 
gde je on stabilan i adekvatan, i za njegovim uspostavljanjem tamo 
gde je destabilizovan i neadekvatan. Prisutnost pravde na svim 
nivoima, od najvišeg metafizičkog, pa sve do relacija u praktičkoj 
sferi, ukazuje da ona može biti razmatrana kao moćno božanstvo, 
kao kosmičko načelo, ali i kao legitimacijska osnova sveobuhvat-
nog ljudskog delanja. Kod Hesioda se konačno nagoveštava razlika 
između poretka uzročnosti nerazumske prirode i poretka običajno-
sne dužnosti, odnosno između bia na jednoj strani i nomosa i dike na 
drugoj strani. Smatrajući da živa bića ne mogu narušavati poredak 
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ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ. ARHE. IV(8), 161–176. Još jedno promišljanje dike kod Hesioda uzrokovalo je 
određene izmene, sadržinskog i stilskog karaktera, koje su sprovedene u redigovanoj verziji 
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bia, ali da čovek može narušavati poredak dike, Hesiod postu-
lira razliku koja će biti ključna za kasnije filozofsko promišljanje 
sfere praxisa.

Ključne reči: Hesiod, Poslovi i dani, pravda, „poema o pravdiˮ, 
delanje, bia, nomos

Razmatranje Hesiodovog umetničkog stvaralaštva ukazuje na ponovno 
pojavljivanje heksametarskog stila karakterističnog za homersku epohu. Kada 
se analizira kompozicija Teogonije i Poslova i dana, bilo na generalnom nivou 
bilo u pojedinostima, uočavaju se i određene razlike koje ih obeležavaju. Naj-
pre, stihovi više nisu oblikovani i vođeni narativnim tokom, kompoziciona 
struktura je pre svega orijentisana na temu tj. odgovarajući predmet.1 Potom, 
mitski obrazac više nije dominantan, već se pojavljuje periodično i na maho-
ve. Prelazak na istraživanje Hesiodovih dela s pravom se može označiti kao 
„skok” u drugi svet.2 Razlog tome ne treba tražiti samo u artificijelnim aspek-
tima njegovih dela, već pre svega u drugačijem reflektovanju bitnih tema. 
Novim predmetom i novom perspektivom ova poezija predstavlja unutrašnje 
oslobođenje od duha herojske epopeje. Uzroci njenog nastanka mogu se prona-
ći u snažnoj socijalnoj napetosti između bogatih zemljoposednika i siromašnih 
seljaka. Mesto događanja je kontinentalna Helada, i to ne Atika nego Beotija, 
a Hesiod je postao predstavnik novog pristupa poeziji otkrivajući sasvim novi 
svet i novu socijalnu sferu.3

U Hesiodovo vreme san „viteškog” života je bledeo pod pritiskom teške 
senke stvarnosti političkog i socijalnog previranja.4 Pesniku je turobna i mrač-
na sadašnjost ekonomski i politički neslobodnih ljudi omogućila da uvidi i 
dublje sagleda uzroke bede i nevolja kao i težinu nepravde, koju je osetio i na 
sopstvenoj koži. Kod Hesioda se običajnosna ideja prava i pravde oslobađa 
konteksta herojskih pretenzija i vezuje prevashodno za razumevanje bogova, 
koji tada postaju nosioci običajnosnih načela i moći. Na koncu, velika trans-
formacija htoničke u olimpijsku mitologiju, data u obilju mitoloških slika 
kod Homera i Hesioda, predstavlja ujedno i legitimisanje mitološkim ključem 
jednog novog, relativno uređenog običajnosnog stanja života Helade, koje je 
postignuto u arhaičkom periodu.

1 Više detalja može se pronaći u Havelokovom tekstu. Havelock, E. (1966). Thoughtful 
Hesiod. Yale Classical Studies, 20, 61–72.

2 Konsultovati: Burnet, J. (1962). Early Greek Philosophy. Cleveland and New York: The 
World Publishing Company, 5.

3 V. i: Romiji, Ž. de (2016). Pregled starogrčke književnosti. Loznica: Karpos, 47–55.
4 Konsultovati: Huseinov, A. A., Irlic, G. (1992). Istorija etike. Novi Sad: Književna za-

jednica Novog Sada, 13–15.
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Ono što predstavlja integralni deo Poslova i dana,5 čineći svojevrsnu 
„poemu unutar poemeˮ, jeste diskurs od manje od stotinak stihova koji je 
koncentrisan na samo jedan predmet, pravdu.6 Takve usmerenosti nema kod 
Homera, pa ipak bez Homerovih opservacija o pravdi i pravednim ljudima 
malo je verovatno da bi se Hesiodov rad samostalno pojavio na svetlosti dana.

Termin dike pojavljuje se, precizno rečeno, unutar sedamdeset tri heksa-
metra od 213. pa do 285. stiha Poslova i dana, tačno dvanaest puta u jednini 
i osam puta u množini. Na homersko dikaios („pravedan”) nailazi se na pet 
mesta, dok se termin adikos („nepravedan”) nalazi na dva mesta. Na jednom 
mestu može se pronaći i složeni pridev ithu-dikes, koji je sastavljen od epskog 
i jonskog ithus ili euthus7 i poznatog dike. Ithu-dikes8 identifikuje osobu 
„iskreno ili otvoreno nastrojenu ka pravdi”, što je moguće Hesiodova kova-
nica. Ukupno reč je o dvadeset osam slučajeva, što u proseku čini učestalost 
pojavljivanja reči dike u bilo kojoj varijanti na svakih nešto više od dva i po 
heksametra. Ako se ova „poema unutar poemeˮ dodatno segmentira na jednu 
još užu celinu od dvadeset tri heksametra (od 225. do 247. stiha), videće se da 
se u njoj dike i njeni derivati pojavljuju samo četiri puta, što njihovu koncen-
traciju u ostatku poeme čini još gušćom.9

Delo počinje slično kao kod Homera prizivanjem Pijerijskih muza „što 
pjesmam̓ dajete hvalu”, samo što je ovoga puta reč o muzama tj. o obliku 
množine, za razliku od muze (u jednini) koja se pominje na početku Ilijade 

5 Današnja verzija poeme ima 828 stihova. Naglašavanje ovoga „današnja verzija” je 
zbog toga što je vrlo verovatno da do nas nije doprla izvorna verzija spisa ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ. 
Od onog što je sačuvano najpouzdanijim se smatraju oni delovi speva u kojima se pominje He-
siodov brat po imenu Perse, kao i uputstva za ratare, po čemu je ep i dobio ime. Sami Poslovi i 
dani po sadržaju dele se na tri dela: „Opomene”, „Uputstva za zemljoradnika” i „Dane”, što uz 
grupu praktičnih uputstava o ženidbi, prijateljstvu, gostoprimstvu, te ponašanju kako van kuće 
tako i u kući, čini ukupnu kompoziciju dela. Gagarin beleži da bez obzira da li neko prihvata ili 
ne „Dane” kao originalni deo cele poeme, njena centralna tema je blagostanje, prosperitet i kako 
ga postići. Gagarin, M. (1973). Dike in the Works and Days. Classical Philology, 68 (2), 81–94.

6 Đurić kaže: „Kao jedno od najvažnijih načela na kojima se osniva zdrav društveni po-
redak Hesiod ističe načelo pravde i  s t roge pravičnost i”. Đurić, M. N. (1990). Istorija 
helenske etike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 51.

7 Prvopomenuto ἰθύς može da znači „pravac”, ali i „želju”, „težnju”, „nastojanje”, dok 
drugo εὐθύς, osim što obeležava nešto „pravo” i „otvoreno”, znači i „pravedan”.

8 Lidl–Skot–Džonsov rečnik predlaže da se ἰθυδίκης (stih 230) prevede sa „giving right 
judgement”. Liddell, H. G., Scott, R., Jones, H. S. (1996). A Greek-English Lexicon. Oxford: 
Oxford University Press, 824. Višić je pomenuto mesto preveo jednostavno sa „pravičan”. Hesi-
od. (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 50. Prev. M. Višić.

9 Dike se u različitim oblicima pojavljuje i ranije u Poslovima i danima, na primer u sti-
hovima 9, 36, 39, 124, 158 (kao pridev), 189 (kao složenica), 190 (opet kao pridev) i 192. Kada 
se učestalost eksplikacije dike okonča na kraju 285. stiha, dešava se nešto neočekivano: na ovaj 
termin više se ne nailazi u epu, s izuzetkom jednog mesta od manjeg značaja iako se stiglo jedva 
do kraja prve trećine poeme.
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i Odiseje. Osim muza postoji još neko kome se obraća Hesiod, a to je izve-
sni Perse, najverovatnije pesnikov brat, kome se s vremena na vreme upućuju 
prekorne poruke i opomene. Pominjanje bliskog srodnika poslužilo je kao 
indirektna potvrda Hesiodovog autorstva Poslova i dana, dok kod kasnijih 
interpretatora postoje sporenja o tome da li ovo istovremeno znači i da je reč o 
epu sa elementima autobiografske prirode.

Pomenuta „poema unutar poemeˮ sadrži niz zamršenih iskaza o „pravdi” 
i „pravdama”, koji su teško shvatljivi na prvi pogled, pa su dodatna razjašnje-
nja naprosto neophodna.10 Mnoštvo funkcija dike najbolje će se razložiti kada 
se poema detaljno analizira uz navođenje karakterističnih mesta i pasusa.

Obraćajući se bratu na početku ove „poeme o pravdi” Hesiod kaže 
(Poslovi i dani, 213–216):

Ti, Perse, slušajde pravdu, nasilje odmah odbaci,  
Nasilje j’ zlo smrtniku slabu, jer ga ni jači,  
Pritisnut njime, kad crna ga nevolja snađe,  
Lako ne može podnijet’.11

Na delu je snažna antiteza pravde (dike) i obesti (hybris).12 Savet Persu 
da odbaci „nasilje” propraćen je tezom da je hybris zlo ne samo za one koji su 
slabi već i za „jače”, u smislu „čestitih”, „plemenitih”, koji ga ne mogu tako 
lako podneti.13

Nakon nagoveštaja u generalnim obrisima šta su konsekvence sleđenja 
puta na kome je hybris voditeljica, Hesiod konstatuje (Poslovi i dani, 216–219):

Drugi bolji je put kojim se  
Do pravde stiže, jer nad nasiljem caruje pravda  
Kad jednom stigne: kada iskusi i luda spozna.  
Zakletva smjesta onamo hita gdje su presude krive.14

10 Gagarin piše da je prvo i verovatno najvažnije zapažanje da svaka upotreba dike kod 
Hesioda pripada tzv. drugom području značenja tj. onom koje dike shvata kao „nagodbu”, „pravni 
postupak”. Gagarin, M. (1973). Dike in the Works and Days. Classical Philology, 68 (2), 81–94.

11 Hesiod (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada 1994, 49. 
Prev. M. Višić.

12 O relaciji ova dva termina videti prethodni esej. Kaluđerović, Ž. (2020). Kreiranje 
pravde i prava kroz sučeljavanje predstava Odiseja i prosaca. Glasnik Advokatske komore Voj-
vodine, XCII (3), 474, 476–477. Hybris postaje uobičajeni izraz u običajnosnom diskursu Grka 
nakon Hesioda, čije značenje se može sumirati tako da pokazuje da je „obest” ono što prethodi 
nečijoj propasti.

13 Moguće je da Hesiod, započinjući sa konfrontacijom koja se pominje u Odiseji, spaja 
predaju iz oba epa, onu o „prosjaku” koji podnosi obest prosaca u rodnoj kući i onu o Agamem-
nonu, koji kada se prepusti činima hybrisa postaje žrtva Grehote, a potom treba da snosi odgova-
rajuće posledice na duži period.

14 Hesiod (1994). Op. cit., 49.
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Takmičarski par u ovom pasusu naveden je tako da se nijednog trenutka 
ne bude u dilemi ko su oni: iz 217. stiha evidentno je da su to pravda (Dike) 
i obest tj. nasilje (Hybrios). Ontološki primat u sudaru ovakvih oponenata u 
helenskom iskustvu življenja nesumnjivo pripada pravdi, bez obzira da li je 
reč o običnom ili personifikovanom obliku njenog pojavljivanja u klasičnom 
grčkom jeziku. Nešto ranije, u istom 217. stihu, pravda umesto da bude jedan 
od učesnika takmičenja postaje cilj samog takmičenja, jer se „do pravde stiže”. 
U 219. stihu pravda i obest u takmičarskom delu zamenjuju se novim parom 
opreka, zakletvom (Horkos) i „iskrivljenim pravdama” (skolieisi dikeisin).15 
Poštovanje zakletve je jedan aspekt dike koji se pojavljuje kod Hesioda. On 
energično naglašava potrebu da se ne laže pod zakletvom, jer ljudima koji to 
čine boginja Dike, koja čuva božansku pravdu ali i njenu razliku od zemalj-
skog pozitivnog prava, donosi propast.

Konstituenti pravde ekvivalencija i korelativnost pojavljuju se već 
u početnim stihovima „poeme o pravdi” u dve ravni. Dok je ovde (stihovi 
216–219) reč o metafizičkoj ravni i odnosu boginje (Dike) i ljudi (Hybrios), 
dotle je u stihovima 213–216 u pitanju politička ravan i odnos između aristo-
kratije (esthlos) i naroda (kaki).

Poema se nastavlja zanimljivom transformacijom položaja pravde, a za 
stihove koji slede Višić kaže da u njima pravda 

„...postaje konkretno biće što obilazi sela i gradove noseći zlo onima koji je 
prognahu i pravedno nikad ne htjehu sudit ̓,” 

dodajući još da se isto dešava i sa zakletvom iz 219. stiha.16

U Poslovima i danima (stihovi 220–224) piše:

Glas Pravde se čuje kada je razdiruć’ vuku  
Mita primači koji presude po zakonu donose krivu;  
Ona očiju suznih gradovim’, naseljim’ ljudskim luta,  
Skrivena maglom, onima noseći zlo koji je  
Prognahu i pravedno nikad’ ne htjehu sudit’.17

Pravda iznenada iz dominantne i komandujuće pozicije u prethodnim 
heksametrima postaje bespomoćna žrtva koja viče naokolo, dok je „razdiruć̓ 
vuku”. Pravda je postala „ona” tj. ženskog roda. Podatak koji nije tako eviden-

15 Prevodioc je ovo mesto preneo tako da nasuprot zakletve (Ὅρκος) stoje „krive presu-
de” (σκολιῇσι δίκῃσιν), što formalno gledano nije netačno. Autor je na stanovištu da zapravo tre-
ba zadržati termin „pravda” i to u pluralnom obliku, jer je verovatno da je po Hesiodu zakletva 
„trčala” ili „jurila” tj. „hitala” (τρέχει) na ona mesta gde su pravde bile iskrivljene.

16 Hesiod (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada 1994, 78. 
Prev. M. Višić.

17 Ibid., 49. 
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tan iz 220. stiha, ali se dva stiha potom namah otkriva, sve sa suznim očima 
kako, ovoga puta autonomno odlučujući, luta ka destinacijama koje je možda 
i sama odabrala.

Ovde se može napraviti komparacija sa nekim mestima kod Homera, 
npr. sa Il. I, 29–31. ili sa VI knjigom Ilijade (stihovi 454–465), u kojoj se Hek-
tor obraća svojoj ženi Andromahi, opraštajući se od nje pre nego što se vrati 
u boj, govoreći joj kako će je „žaliti” ako je „plačnu” „odvede” „neki čovek” 
(Ahejac), ili je „nužda” primora da nosi vodu pa zbog toga bude „suze lila”. 
Hektor zaključuje da će mu biti draže da pogine nego da čuje Andromahin 
„lelek” kad je budu „na silu odvlačili”. Situacije u kojima se nalaze pojedine 
žene iz Ilijade (Hriseida, Briseida, Andromaha) kao da se u Hesiodovoj gla-
vi stapaju u jedinstvenu celinu, ne bi li proizvele živopisnu predstavu pravde 
same, koja počinje „glasno (da) plače”, koju, zatim, „povlače uzduž i popre-
ko” i koja, konačno, „lije gorke suze”.

Naredni 221. heksametar neočekivano počinje rečju dorophagoi.18 
Sigurno je da su ovi „mita primači” u gramatičkom smislu povezani sa onim 
„ljudima”, „muškarcima” iz 220. stiha koji su bili „agresivni” prema „ženi”, 
premda treba dodati da je ova veza adekvatna ipak samo u sintaksičnom smislu. 
U stvari, situacija se dramatično izmenila, jer je pojedinačni stradalnik zame-
njen „pravdama” u pluralu, a ove su sada, kao što je poznato, „iskrivljene”. 
„One” su prethodno bile nametnute kao takmaci naporedo sa Zakletvom, dok 
se sada pojavljuju kao instrumenti uvedeni od strane sudija. Drugačije rečeno, 
ovi potkupljivi ljudi uz pomoć iskrivljenih pravdi izriču neprilične presude.19

U 222. i 223. stihu Poslova i dana pravda u singularu ponovo izranja 
kao nekakva osoba obavljajući određene aktivnosti. Na početku 224. stiha 
uočavaju se neimenovane osobe koje atakuju na „nju”, najpre proterujući je sa 
neke nespecifikovane lokacije, a potom u drugom delu stiha i ne postupajući sa 
njom ispravno i korektno.

Može se postaviti pitanje mogu li se poistovetiti neimenovane osobe 
koje su proterale pravdu iz 224. stiha sa sudijama iz 221. stiha? Jedna asocija-
cija se nameće, ona u kojoj Homer pravi poređenje sa provalom oblaka u XVI 
knjizi Ilijade. Ova paralela tim je primerenija pošto u celosti predstavlja ilu-
straciju duboke veze između „Zevsa”, „pravde” i „dela” ljudi, termina koji su 
suštastveno povezani i u Hesiodovoj kompoziciji Poslova i dana.20 Potrebno 

18 Grčko δωροφάγος označava osobu koja doslovno „darove ždere” tj. koja je „pohlepna 
na poklone” ili, modernije kazano, koja je sklona mitu i korupciji.

19 Prevod 221. stiha u verziji autora ovog članka stoga glasi: „Darova žderači, koji pomo-
ću iskrivljenih pravdi izriču presude.”

20 Kod analize Hesiodove Teogonije Đurić za bogove u njoj kaže: „Glavna njihova funk-
cija je čuvanje pravde.” Đurić, M. N. (1996). Istorija helenske književnosti. Beograd: Zavod za 
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je ponoviti Homerove reči21 da bi bilo evidentnije odakle je Hesiod verovatno 
crpeo inspiraciju za formulisanje svojih stihova, osobito 220. i 224. stiha. To 
mesto (Il. XVI, 387–388) glasi: 

„...koji na silu sudeć’ u skupštini navrću pravdu,  
pravicu gone i ništa za odmazdu ne haju božju”. 

Hesiodova formulacija „iskrivljene pravde” (skolieis dikeis) iz 221. sti-
ha Poslova i dana je supstitucija za Homerovu sintagmu „iskrivljene pravice” 
(skolias themistas) iz 387. stiha XVI knjige Ilijade.

Hesiodove reči, moguće, obeležavaju postupke primenjene u odgova-
rajućoj predaji tj. običajnosnom sklopu življenja starih Helena, pre nego što 
odražavaju posebičnost samog tog sklopa.22 Isti kontekst ima i njegova pritu-
žba iz 224. stiha: „i pravedno nikad’ ne htjehu sudit’”, zapravo pravda je ta sa 
kojom se nije ispravno postupalo, tj. njena primena nije u potpunosti ili uop-
šte bila adekvatna, i to je ono što je smetalo Hesiodu.23 Kroz 221. i 224. stih 
Poslova i dana on govori i o sporenju i parničenju među ljudima, posebno 
naglašavajući poštenje odnosno nepoštenje samih sudija koji su u juridičko- 
-sudskoj ravni opasno narušavali odnos ekvivalencije.

Potom sledi preciziranje kakve sve beneficije sleduju onima koji se budu 
dosledno pridržavali „pravde i zakona” (Poslovi i dani, 225–237):

Onima što pravedno sude strancim’ i narodu svom,  
Pravdu i zakone ne prekoračujuć’ nigda,  
Domaja blista i narodi cvjetaju u njoj;  
Mir im u zemlji odgaja mladost, tima nigda  
Pogubni rat dalekovidi ne daje Zeus.  
Glad i nesreća nikad pravične ne prati ljude,  
U veselju poslove poljske obavljaju svoje.  
Zemlja im donosi obilan plod, u šumi hrast  
Na granama donosi žire, u stablu pčele se roje;  
Tu su i runaste ovce što runo po zemlji vuku;  
Žene im rađaju djecu, očevim svojima nalik.  

udžbenike i nastavna sredstva, 129. Inače „pravda” se u Teogoniji, u različitim modalitetima, 
pojavljuje svega na četiri mesta i to u stihovima 86, 236, 434 i 902.

21 Uporediti: Kaluđerović, Ž. (2019). Najstarije predstavljanje pravde. Glasnik Advokat-
ske komore Vojvodine. XCI (4), 450.

22 Komentari o ovoj temi mogu se pronaći kod Vilamovica: Wilamowitz-Moellendorf, U. 
v. (1962). Hesiodos Erga. Berlin.

23 I dok Homer sasvim realistično govori o pravdi koja je prognana kao nekakav parničar 
sa suđenja, Hesiod zadržava metaforičan način izražavanja, premda on pravdi pripisuje ulogu 
koja je inkonzistentna sa njenom „iskrivljenošću”.
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Navijek u dobru žive, lađam’ ne moraju na more ić’,  
jer im žitorodna gruda obilan donosi plod.24

Centralno mesto pravde u antropološkom, ontološkom i socijalnom kon-
ceptu koji nagoveštava Hesiod najbolje se uočava iz ovih i poslednjih stihova 
„poeme o pravdi” (274–285). Uređenost života ljudi i njihovo ekonomsko i 
socijalno blagostanje direktno su zavisni od implementacije pravde u nekom 
polisu. U političkoj ravni pored odnosa ekvivalencije između aristokratije i 
demosa,25 treba pomenuti i uzajamne odnose plemića i samoga naroda, kao i 
relaciju između „stranaca” i domicilnog stanovništva nekoga polisa. Jednako 
je merodavno u ovoj ravni bilo i dobro ili loše „većanje” o stvarima koje su od 
interesa za polis, kao i pozicioniranje u tim stvarima.

Iz ovog prikaza očigledno je da oni koji su iskreni i pravedni postaju 
stanovnici svojevrsne „utopije”, kojoj verovatno i sam Hesiod smatra da treba 
da pripada. Uzor za postuliranje ovakve zajednice Hesiod nije morao daleko 
da traži, jer bilo je dovoljno da se osvrne na Odiseju u kojoj se „raj na zemlji” 
nalazio kod Feačana, gde je i sam Odisej bio ugošćen (Od. VI, 4–8; 201–210). 
Čak i slikoviti prikaz izvanrednih uslova rasta i razvoja poljoprivrede ima svoj 
pandan u prikazu onoga što uspeva u Alkinojevoj bašti i voćnjaku u VII knjizi 
(stihovi 112–128) Odiseje.26

Premda podsećanje na Feačane na ovaj ili onaj način prožima čitav 
pasus, moguće je u njemu zapaziti vezivnu tačku koja omogućava da izgle-
da kao da je jednoj verziji utopije priključen odgovarajući dodatak. Oni „koji 
pravde daju” i nagrade koje im slede, prisutni su u stihovima 225–229, a na 
one „koji su ispravno-pravedni” i pripadajuće im kompenzacije, nailazi se u 
stihovima 230–237.27 Moguće je, na koncu, da prilikom kovanja novih reči, 
poput prideva „iskreno naklonjenih pravdi” i njihovog situiranja na sami poče-

24 Hesiod (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada 1994, 49–50. 
Prev. M. Višić. Sam početak pasusa treba nešto drugačije razumeti. Reč je, naime, o ljudima koji 
„strancimaˮ i stanovnicima vlastitih polisa „daju” (didousin) pravdu koja je „ispravna”, „ade-
kvatna” (itheias) (stihovi 225–226). Ovo predstavlja Hesiodovo jedino referiranje na pravila me-
đupoliskog opštenja, koja su bila važna za konstituisanje pravde u Odiseji.

25 Imenica muškog roda δῆμος ima nekoliko mogućih značenja. Osim uobičajenog „na- 
rodˮ (u smislu samostalne slobodne celine), demos je još i „krajˮ, „naseljeˮ, „opštinaˮ, „zemljaˮ, 
„državaˮ.

26 I u kasnijim vekovima filozofi su na sličan način opisivali zamišljene najbolje uređene 
države, kao što na primer čini Mor (T. More) u svojoj Utopiji (zanimljivo je da su ovakve Uto-
pije često bile prikazivane odvojene od kopna, kao manje ili više izdvojena ostrva). U tom kon-
tekstu interesantno je kako Mor izlaže osobenosti jednog od 54 grada Utopije, njen glavni grad 
Amaurot. Konsultovati: Mor, T. (2002). Utopija. Beograd: Utopija, 97–100.

27 Ova dva segmenta, ipak, uzajamno se ne isključuju, iako prilikom izlaganja drugog 
dela pesnik kao da pravi novi početak, skrećući fokus interesovanja sa glorifikovanja mira na 
nešto prozaičnije teme, kao što je materijalno blagostanje.
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tak nastavka heksametra tj. u 230. stih, Hesiod konstruiše nešto što jednako ili 
slično zvuči kao homersko „budno štiteći pravdu” iz XIX pevanja (111. stih) 
Odiseje. Zajednička nit koja spaja pomenute dve verzije njihova je relevant-
nost tokom praktikovanja postupaka „pravde”, koja je implicitno sadržana u 
slučaju Feačana, gde se Odisej nada da je postajanje „pravednim” njihovih sta-
novnika sprovedeno, a eksplicitno na primeru „vladara nezazorna”, čije odluke 
podržavaju „postupke pravde koji su dobri”.

Kakva sudbina očekuje one koji postupaju u skladu sa hybrisom i sche-
tlia erga („opakim delima”), Hesiod objašnjava u nastavku Poslova i dana 
(stihovi 238–247):

Kojima pogubna drskost i opaka djela na srcu leže,  
Tim’ pravdu dalekovidi daje Kronion Zeus.  
Često i cijeli grad zbog rđava čovjeka trpi  
Koji zlodjela čini i besram ima na umu.  
Kronović takvima velike nevolje šalje:  
Kugu i glad zajedno sa njome, ugiba narod;  
[Žene ne rađaju djecu, njihove kuće se gase  
Po odluci olimpskog Diva; prilikom drugom im]  
Svesilnu vojsku ništi, bedeme gradske ruši,  
Il’ im na moru lađe Kronid u propast vodi.28

Izvorna oprečnost dike i hybris pojavljuje se i na ovom mestu. Među-
tim, šta je „obest” ili „pogubna drskost” ne objašnjava se detaljnije; ona je, 
izgleda, ekvivalentna „okrutnim” ili „pogubnim” delima i „odvratnosti” tj. 
„grešnosti”. Hesiod preuzima oba izraza koja predstavljaju uobičajenu poja-
vu u epu, ali oni nisu tako lako odredljivi termini, barem ne sa preciznošću 
koju zahteva strogost znanstvenog određenja. Pravda se sa druge strane sada 
vezuje za nadoknadu, koja na ovom mestu podrazumeva odgovarajuću sank-
ciju pre nego kompenzaciju, jer će kako se navodi one podložne „obesti” ili 
hibristične pogoditi Zevsova volja. Pošto je jasno da stanovnici „utopije” uži-
vaju naklonost Zevsa, izvesno je da to nikako neće biti slučaj sa onima koji 
su im suprotstavljeni. Zevs se u samo deset heksametara pojavljuje čak četiri 
puta (239, 242, 245, 247), što navodi na pomisao da Hesiod ovim naglašenim 
pristupom i nešto dodatno nagoveštava, kao što je na primer dublja i ima-
nentnija veza između pravde i njenih iskrivljenja, i samog Olimpljanina. Treba 
napomenuti da Zevsova vlast dobiva određenost i legitimnost otelovljenjem 
principa pravde. U relaciji Zevsa i ljudi odnosno dike i hybris na delu je, u 
stvari, odnos i problem više legitimacije predstava o pravdi.

28 Hesiod (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada 1994, 50. 
Prev. M. Višić.
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Obraćanje zatim dobiva nešto direktniji ton, jer pesnik iz Askre svoje 
upozorenje precizira fokusirajući ga na „kraljeve” (Poslovi i dani, 248–255):

Vi pak kraljevi, deder o pravdi mislite i sami:  
Među smrtnim se ljud’ma besmrtni vrzmaju bozi  
Pazeći na to kol’ko jedni presudam’ krivim  
Satiru druge, božjeg se ne plašeć’ glasa.  
Na mnogohranoj zemlji je trideset hiljada  
Besmrtnih Diva, smrtnijeh ljudi čuvara  
Koji na pravdu paze i na djela opaka motre,  
Zastrti maglom po cijeloj hodaju zemlji.29

Ko su „kraljevi” (basiles) koji se pominju na početku 248. stiha Poslo-
va i dana, i na koje se, barem u ovom obliku, nailazi samo na još jednom 
mestu (stih 263) u „poemi o pravdi”? Na drugim mestima u poemi termin je 
uglavnom upotrebljavan u početnim momentima da označi sudije koji su jasno 
obeleženi kao donosioci sumnjivih odluka u sporu između Hesioda i Persa. 
Reč je, sasvim verovatno, o aristokratama koji su se prilikom deobe ogrešili o 
samog Hesioda, donoseći krive presude u korist njegovog brata.

Potom Hesiod prelazi sa „kraljeva” na višu sferu, zapravo na neku vrstu 
predstavljanja jedne boginje (Poslovi i dani, 256–260):

Tu je i djeva Dika, Zeusa moćnoga kćerka,  
Slavna i časna među bozima Olimp što drže.  
Kada je povrijedi netko, krivo se kunuć’,  
Namah uz oca uz Diva sjeda, Kronionu  
Ćud ljudi nepravdi sklonih otkriva ona.30

Basileji koji su sudili u imovinskim raspravama očigledno su oni koji 
povređuju „djevu Diku” krivo se zaklinjući. Tok Poslova i dana menja se, 
uslovno rečeno, iz događaja u događaj, pa se sa rasprave o „kraljevima” pre-
meštanje u ovih pet stihova vrši u pravcu Olimpa. „Pravde” u pluralu, koje su 
vršile funkciju na zemlji, nasledila je boginja Dike, u jednini, Zevsova devica 
(parthenos) ćerka. Da „ona” poseduje stanovite božanske ingerencije vidljivo 
je bilo već iz 223. stiha, ali sada je napredovala pa je postala „slavna, poštova-
na”, i „časna, čestita”.

Kao žensko božanstvo sa specijalnim moćima, Dike se ponovo pojavlju-
je u kosmogonijama i kosmologijama nekih od ranih grčkih filozofa, a uloga 
koju tamo ima izgleda da korene svoga nastanka duguje pojavljivanju kod 

29 Hesiod (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada 1994, 50. 
Prev. M. Višić.

30 Ibid.
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Hesioda.31 Sam uvod obeležava promenu u zahvatanju problema determini-
sanja pravde, jer ona zadobiva i obeležja sile, moći, sposobnosti. Da li time 
pravda možda postaje simbol sa karakteristikama apsolutnog važenja? Ako se 
pogledaju ovi stihovi, osobito poslednji od njih (260), uočava se da njeni opo-
nenti najednom više nisu partikularni pojavni momenti obesti ili nasilja, već 
„nepravedna” (adikon)32 intencija uopšte. Pravda sa negativnom partikulom α 
svakako nije Homerova tvorevina, ali se i ovde da naslutiti njegov uticaj. U 
Odiseji (XVI, 260–261) Zevsova čedna ćerka Atina je vodič, savetnik i „čuvar” 
Odiseja i Telemaha. Relativno lako je bilo moguće da Hesiod prosto fuzioni-
še njenu predstavu sa pravdom koja protestuje protiv „nepravednih namera 
ljudi”. Hesiod je na to samo trebalo da doda „sve dok ne plate [primerenu nak-
nadu]”, i „ljudi” iz 260. stiha Poslova i dana postaju prosci iz Odiseje.

Pesnik se u nastavku poeme vraća na „vladare”, samo što ovoga puta 
govori o njihovoj relaciji sa demosom (Poslovi i dani, 260–266):

Ćud ljudi nepravdi sklonih otkriva ona;  
Narod ispašta opačina zbog vladara kojino,  
Smišljajuć’ zlo, izvrću pravdu, naredbe izdajuć’ krive.  
Toga se čuvajte vladari, mita primači,  
Zborite pravo, presude krive smetnite s uma.  
Tko drugom jamu kopa sam u nju padne,  
Namjera zla najgora onom tko smisli nju.33

31 U Hesiodovoj Teogoniji (stihovi 901–902) Dike se pojavljuje kao Zevsova ćerka. Đan-
kola kaže da se prvo pojavljivanje Pravde kao personifikovane u božanskom liku pojavljuje u 
Teogoniji, gde Hesiod prikazuje ne samo socio-religijsku svest svoga vremena, već na mnogim 
od ranih religijskih kultova opisuje sile univerzuma kao kosmička božanstva. Giancola, D. M. 
Justice and the Face of the Great Mother (East and West). 3. Dostupno na: http://www.bu.edu/
wcp/Papers/Comp/CompGian.html.

32 Imenica ženskog roda ἀδικία (u jonskoj verziji ἀδίκιον), najčešće se prevodi na naš 
jezik kao „nepravda”, „krivica”, „uvreda”, „oštećivanje”. Termin ἄδικος označava nekoga ko je 
„nepravedan”, „nepravičanˮ, dok je adverbijalno ἀδίκως „protiv pravdeˮ, „nepravedno vređaju-
ćiˮ, i „na pogrešan načinˮ.

33 Hesiod (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada 1994, 50–51. 
Prev. M. Višić. Poslednji stih preveden je tako da se iz njega ne vidi pominjanje grčke reči boule 
i njenog derivata bouleusanti. Hesiodova namera u 266. stihu je da pokaže kako je (prev. Ž. Kalu-
đerović): „Loše savetovanje najgore po [samog] savetodavca”, što je u direktnoj vezi sa prethod-
nim stihom koji je preveden u duhu narodnih poslovica. Jeger (W. Jaeger) kaže da posredstvom 
Hesioda: „Reč pravda, dika, postaje parola staleške borbe između plemstva i običnih slobodnih 
ljudi” Jeger, V. (1991). Paideia: Oblikovanje grčkog čoveka. Novi Sad: Književna zajednica No-
vog Sada, 64. Jegerove reči treba uzeti sa izvesnom rezervom, jer će se realno istorijski takva si-
tuacija desiti znatno kasnije. Aristotel u Ustavu atinskom piše: „Pošto mnogi behu potčinjeni ma-
njini, podiže se narod na one koji / svojom vlašću u odnosu na većinu / behu istaknuti. Stranačka 
je borba bila silna i dugo su jedni bili protiv drugih...” (Aristotel (1997). Ustav atinski. Beograd: 
ΠΛΑΤΩ, 39. Prev. P. Jevremović). Period koji pominje Aristotel odnosi se na ekonomsko-socijal-
nu krizu u Atini sa početka VI veka pre n. e., a Hesiod je verovatno živeo krajem VIII veka pre  
n. e., što znači da postoji značajna vremenska distanca između pomenutih događaja.
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Ljudi koji su skloni nepravdi i koji „naredbe izdaju krive”, biće direkt-
no sankcionisani za sopstvene zle čini, što je, kao što je navedeno kod analize 
prethodnih stihova, svojevrsna reminiscencija na Homerovu Odiseju. Naredni 
heksametar (261) samo dodaje alternativni objekat kazne, demos, koji neće 
ispaštati zbog sopstvenih grešaka, već zbog onih koje učine vladari. U soci-
jalnoj ravni odnos ekvivalencije iskazivao se kroz relaciju između basileja i 
demosa. Slične relacije su se mogle uočiti u građansko-pravnoj i u krivično
-pravnoj ravni.

Stihovi koji slede reflektuju odnos Zevsa i polisa (Poslovi i 
dani, 267–273):

Sve spozna, sve vidi oko svemoćnog Diva,  
Ako li hoće i sadašnjost posmatra on,  
Dobro znano je njemu kakva u gradu vrši se pravda. 
Ja sam i sin rođeni moj međ’ ljud’ma pravedan  
Ne želim bit’, jer pravedna nadmaši gori  
Ako u sporu prava ti više nepravedniji ima,  
Al’ tako, nadam se, premudri Zeus završit’ neće.34

Neki komentatori Poslova i dana tvrde da celokupno delo može biti raz-
matrano kao „Zevsova poema”, utoliko pre što kontinuirano prikazuje živote 
i dela ljudi koji zauzimaju određene pozicije pod njegovim nadzorom, koji su 
pritom i podređeni njegovim superiornim namerama i ciljevima.35 Pravda koja 
se spominje u 269. stihu trebalo bi, po do sada pominjanom tumačenju, da 
bude stavljena pod znake navoda, jer očigledno, i bez podsećanja na Odiseju, 
predstavlja negaciju njenog tada uobičajenog razumevanja. U 272. stihu se, 
takođe, uočava slično shvaćena pravda, jer u njemu Hesiod jetko primećuje da 
ni on ni njegov sin ne žele da među ljudima pravedni budu „ako u sporu prava 
ti više nepravedniji ima”.36

Poslednji pasus „poeme o pravdi” počinje ponovnim Hesiodovim obra-
ćanjem bratu Persu (Poslovi i dani, 274–285):

Ovo mi Perse u srce u svoje duboko stavi:  
Na pravdu pazi, nasilja sasvim ded’ se okani!  

34 Hesiod (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada 1994, 51. 
Prev. M. Višić.

35 Tako recimo tvrdi Solmsen: Solmsen, F. (1949). Hesiod and Aeschylus. Ithaca, New 
York: Cornell University Press, 78. Kornford pak kaže da je evidentno zašto Poslovi i dani zapo-
činju dugom raspravom o pravdi, navodeći cikličnost i promenljivost svega kao jedan od uzroka. 
Cornford, F. M. (1957). From Religion to Philosophy. New York: Harper & Row, 167.

36 U stvari, u originalnom tekstu stoji da oni neće pravedni biti (prev. Ž. Kaluđerović) 
„ako veću pravdu nepravedniji ima” (εἰ μείζω γε δίκην ἀδικώτερος ἕξει).
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Ovakav zakon Kronion vladar postavi ljud’ma:  
Ribe i zvijeri i one krilate ptice,  
Jedni da jedu druge, jer pravde međ’ njima nije,  
Ljud’ma podari pravdu koja je najveće dobro.  
Ako li netko za pravdu zna i želi pravedno  
Zborit’, tome obilje dalekovidi dosudi Zeus.  
Ako se netko svjedočeć’ svjesno krivo zakune,  
Slaže i tako povrijedi pravdu, zasljepljen smrtno, 
Potomstvo tome sve više u propast srlja,  
A rod onog’ tko pravo se kune sretniji biva.37

Završni paragraf obeležen je povratkom na prvobitni obrazac retoričkog 
obraćanja Persu, ponovnog jasnog postuliranja antiteze između pravde, sa jed-
ne strane, i njenih opozita, sa druge. U sukobu između dva brata ne sme biti 
zaboravljena ni „moralna” ravan, gde je čast bila ono oko čega i zbog čega 
se uspostavljao odnos ekvivalencije. Analiziranjem ovog dela uočava se da 
je pravda omniprezentna i da se ekvivalencija i korelativnost pojavljuju kod 
Hesioda na svim ravnima. Opreka pravdi, koja se uočava u 275. stihu Poslo-
va i dana, nije više hybris već bia („nasiljeˮ),38 termin koji se pojavljuje i kod 
Homera u vezi sa obrascima običajnosne zajednice.39 Odnos ekvivalencije ovde 
se pojavljuje u metafizičkoj ravni kao odnos prirodnog poretka i ljudi. Hesiod 
je u stvari začetnik ideje o suprotnosti physis40–nomos, koja je na ovom mestu 
izražena u formi bia–nomos. Ovo je veoma važno istaknuti s obzirom da je 
antiteza prirode i zakona najranije misaono artikulisanje postojanja nesklada u 
(do)tadašnjem harmoničnom univerzumu, koja će posebno sa sofistima postati 
poznata, a manifestovaće se u njegovoj dezintegraciji na prirodni i „veštačkiˮ 

37 Hesiod (1994). Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada 1994, 51. 
Prev. M. Višić. Ovaj pasaž u gotovo identičnom obliku (stihovi 276–285) citira Barns, da bi 
ilustrovao kako su dva modaliteta primene nomosa (kao „običaja”, „navike” i „pravilnosti”, 
te „zakona” i „pravila”) kod Hesioda jednostavno pomešana. Barnes, J. (1979). The Presocra-
tic Philosophers I. London, Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 129. Klaus tvrdi da 
struktura stihova od 202. pa do 285. Poslova i dana (shema koju on izlaže sa zavidnom lucidno-
šću), pokazuje da je Hesiodovo razmatranje dike pojmovne prirode, i da ono ne predstavlja samo 
kolekciju slučajnih aforizama. Claus, D. B. (1977). Defining Moral Terms in Works and Days. 
Transactions of the American Philological Association (1974). 107, 73–84.

38 Iako se imenica ženskog roda βία može prevesti kao „telesna snaga”, „sila”, „nasilje”, 
nju u datom kontekstu pre treba razumeti kao prirodni poredak u kome nema pravde, što po au-
torovom sudu jeste i sugestija navedenih stihova.

39 Opozicija između dike i bie nagoveštena je u Il. XVI, 387–388. O drugačijem shvatanju 
bie kod Solona, u odnosu na Hesioda, biće govora u narednom eseju.

40 Imenica ženskog roda φύσις uglavnom se razume kao „prirodaˮ odnosno „naravˮ, iako 
je physis i „načinˮ, „položajˮ, „sposobnostˮ, „darˮ, „značajˮ, „stasˮ, „nagonˮ, „porekloˮ; „pri-
rodno uređenjeˮ, „prirodna mogućnostˮ; „prirodna silaˮ; „ono što je rođenoˮ, „stvorˮ, „bićeˮ, 
„svojstvoˮ, „mišljenjeˮ, „umˮ.
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(čovekov) svet. To će voditi i do prvih elemenata predfilozofske upotrebe poj-
ma delanja, što će u kasnijim vekovima omogućiti razumevanje pravde41 kao 
tzv. zakonske i individualne, odnosno kao regulacijskog temelja celokupnog 
ljudskog praxisa („delanjaˮ).42
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THE FORMuLATION OF THE IDEA OF JuSTICE 
IN THE „POEM ON JuSTICE”

Essay

Željko Kaluđerović, Ph.D.
Faculty of Philosophy, Novi Sad

S u m m a r y

As one of the most important principles of forming of social relations, Hesiod empha-
sizes the principle of justice. He places the idea of justice into the very core of life, because 
it is in this idea that he finds the root out of which a different world and a better one is to 
be born. Hesiod’s idea of justice is manifested as a need for strengthening the relation of 
equivalence when it is stable and adequate, and for its establishing in case it is disbalanced 
and inadequate. The presence of justice at all levels, from the highest metaphysical one, all 
the way to the relations within the practical sphere, shows that it can be considered as a 
mighty deity, as a cosmic principle, but also as a legitimate basis of comprehensive human 
action. In Hesiod’s writings it is finally suggested that there is a difference between the order 
of causality of irrational nature and the order of duties of morality, actually between bia on 
one hand and nomos and dike on the other. Believing that living beings can not disturb the 
order of bia, while humans can disturb the order of dike, Hesiod postulates the difference 
which will be crucial for the later philosophical consideration of the field of praxis.

Keywords: Hesiod, Work and Days, justice, poem on justice, action, bia, nomos
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На самом почетку Хобсовог чувеног дијалога између филозофа и 
студента права, овај први каже да се разговор до тог тренутка одвијао без 
дотицања питања „природе и суштине права”, али ако се оно не разја-
сни, даља расправа ће водити само до „недоумица и грешака, што би било 
чисто губљење времена”. На те речи студент права, скоро са иронијом, 
одговара: „Не сећам се дефиниције права ни у једном закону.”1 И заи-
ста, наизглед парадоксално, правник практичар може цео професионални 
век провести сасвим умешно обављајући свој посао, а да се притом ретко 
када озбиљно замисли над проблемом који је за Хобсовог филозофа прет-
поставка за сваку смисаону дискусију о праву. То је зато што су правници 
по природи своје вокације позвани да слово важећег права доследно, 
готово догматички, примењују, а „основна својства филозофског истра-
живања”, примећује Франета на уводним страницама своје књиге, сушта 
су супротност томе. Филозофију одликује „тежња антидогматичности, 
сумња, саморефлексивност и чуђење над непознатим” (стр. 9).

*  miodrag@ius.bg.ac.rs
** Рад је примљен 25. 7. 2020, а прихваћен за објављивање 15. 8. 2020. године 
1 Hobbes, T. (1840). A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws 

of England. The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, Vol. VI (collected and edited 
by Sir William Molesworth), London: John Bohn, 24.
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У тој иницијалној напетости двају позива рађају се покушаји дисци-
плинарног заснивања филозофије права. Ти покушаји са собом носе и 
особености различитих филозофских праваца, што се нужно рефлектује 
на начин како се приступа изучавању права. Све то за последицу има да 
се под самим називом „филозофија права” често на уму имају различите 
ствари. Може се рећи да кључна разлика проистиче из двају основних 
двадесетовековних филозофских традиција, које се уобичајено називају 
аналитичком и континенталном. Поједностављено речено, док се прва 
фокусира на анализу мисли, језика, логике, дотле друга настоји да се на 
интегративан начин бави феноменима које изучава, посматрајући их увек 
као делове веће целине. Стога је, по свом стилу, аналитичка филозофија 
ближа ригорозности научног мишљења, док је континентална филозофија 
у том погледу спекулативнија и ближа хуманистичким дисциплинама, 
књижевности и уметности.2 

Књига Душке Франете, слободно се може рећи, наслања се прева- 
сходно на континенталну, и још прецизније, немачку филозофскоправну 
традицију. Она одбацује аналитички редукционизам („Редукционизам је 
супротност филозофском приступу”, стр. 19), залажући се за интердисци-
плинарно и интегрално филозофско изучавања права3 и његово довођење 
у везу с другим сродним феноменима („није могуће на смислен начин 
промишљати право а да се уједно не промишљају морал, економија и 
политика”, стр. 25). На то упућује већ и насумична листа питања која по 
њеном суду припадају домену филозофије права:

Да ли важеће право подржава извесне идеологије и погледе на свет 
и које? Да ли важеће право потискује неке битне појаве људског посто-
јања? Да ли је право научно? Која обележја треба да има нека појава да 
бисмо је могли назвати правом? Мора ли право да буде логично? Које 
вредности би требало право да остварује? Шта је правда? Шта је слобода? 
Шта је људско достојанство? У чему је разлика правде и правичности? Да 
ли постоји посебно правно расуђивање? Како исправно тумачити право? 

2 За минуциознији покушај разликовања, види нпр., Levy, N. (2003). Analytic and 
Continental Philosophy: Explaining the Differences, 34. Metaphilosophy 3, 284–304.  

3 Без обзира на то што је аналитички приступ постао доминантан и у савременој 
немачкој правној филозофији, ипак се ова дисциплина још увек доживљава као интегрална 
и интердисциплинарна. Тако се, на пример, у једном од новијих увода у филозофију права 
наглашава да она служи као својеврсни мост („Brückenfunktion”) између различитих дисци-
плинарних приступа изучавању права. У поље тако схваћене, изразито саморефлексивне 
филозофије права спадају домени: теорије филозофије права (шта је филозофија права), те-
орије правне науке (шта је правна наука), правне теорије (шта је право) и правне етике (шта 
је правда у праву). Kirste, S. (2020). Rechtsphilosophie – Einführung, 2. Auflage. Baden-Baden: 
Academia, Nomos, 28. 
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Има ли права без државе? Како оправдати казну? Зашто се свирепа казна 
у данашњим друштвима сматра неприхватљивом? Како право утиче на 
морал? Како право утиче на (човекову) личност? Треба ли животиње да 
имају нека права? Да ли смо власници сопствених тела? Које ствари или 
бивствујућа не би требало да буду предмет приватне својине? (Стр. 16)

*
*    *

Покушавајући да осветли што је могуће већи број тих питања, 
ауторка настоји да задовољи још једну традицију континенталне филозо-
фије права. Наиме, бавећи се појединим питањима, Франета непрестано 
наглашава историчност правнофилозофске мисли и њену ситуираност у 
шире временско-просторне оквире. Тако читалац стиче и делимичан увид 
у историјски развитак дисциплине.4 То поготово стога што се ауторка 
ослања на разноврсну класичну и савремену литературу, превасходно на 
српском, енглеском и немачком језику.

Ипак, доминантно ауторкино усмерење огледа се у филозофској 
обради неких од најважнијих правних питања (људска права, личност и 
субјект у праву, својина и уговор, кривица и казна, држава и логика и хер-
менеутика у праву). Свако од тих питања Франета обрађује примењујући 
напред поменути методолошки поступак, тј. „посматрајући га из перспек-
тиве целине”, односно посматрајући „његову међузависност и међусобне 
утицаје са другим појавама” (стр. 19). Тако, када се, рецимо, бави кри-
вицом и казном, Франета наглашава да се правни аспект проблематике 
не може сагледати ако се не доведе у везу са моралним појмовима сло-
боде, одговорности и правде, као и са друштвеним – партикуларним и 
контингентним – разумевањем шта се има сматрати штетним понашањем 
по заједницу:

Кривично материјално и процесно право полази од низа аксиома. 
Прва је претпоставка слободне воље, на којој се утемељује могућност 
кривице. Затим, кривично право (барем модерно) успоставља забрану 
кажњавања невиних, односно успоставља нужну везу кривице и казне. 
Ова веза се углавном даље допуњује начелом − више или мање експли-
цитним − о сразмери кривице и казне. Ту је и претпоставка (фикција) 
невиности (нико није крив док се не докаже супротно) која би требало да 
омогући праведан поступак свакоме итд. (стр. 113).

4 У том погледу, може се рећи да Франета настоји да задржи везу са традицијом 
историјског излагања филозофскоправне мисли, коју у нашој теорији еманира дело акаде-
мика Љубомира Тадића, (1996). Филозофија права. Београд: Завод за уџбенике.
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Да би нека монографија могла да задовољи критеријум увода у тако 
разгранату дисциплинарну материју као што је филозофија права, она то 
најпре мора да буде по свом обиму. У исто време, језгровитост и кратка 
форма, по којој правна литература није позната, не сме водити претераној 
симплификацији у начину обраде проблематике.5 Франетин Увод задово-
љава оба та критеријума. Надаље, идеја да књига условно буде подељена 
на два дела – први, у којем се на општији начин разматра природа фило-
зофског изучавања права, као и сам појам права и његова веза са другим 
сродним феноменима, и други, у којем се филозофски расветљавају нека 
од најважнијих правних питања – по много чему подсећа на то како је 
Радбрух изложио материју у својој знаменитој Филозофији права.6 Иако 
то опредељење није универзално прихваћено међу писцима увода у прав-
нофилозофску материју,7 оно се чини посве оправданим, превасходно 
да би се демонстратирала релевантност филозофског мишљења у гору-
ћим питањима правне праксе. Међутим, највећу потешкоћу за Франету 
представља то што, за разлику од Радбруха који та партикуларна питања 
излаже из визуре сопстене правнофилозофске позиције, она настоји да 
читаоцу пружи палету релевантних, али често радикално супротставље-
них филозофских гледишта. То повремено текст чини „прегустим” и 
тежим за праћење. 

Поменути недостатак ипак је незнатна цена за куражан и несум-
њиво хвале вредан покушај да се напише књига које ће студентима права 
служити као уводно штиво у материју према којој неретко гаје изве-
сну одбојност и чију оправданост у курикулуму доводе у питање. Као 
што је то приметио прерано преминули британски правни филозоф Џон 
Гарднер у спису „Why Study Jurisprudence?”, студенти су „често фрустри-
рани оним што доживљавају као непрактичне и неконклузивне аспекте 
филозофске спекулације”8. Стога је неопходно уверити их у релевант-
ност подуке филозофском промишљању о праву. Први разлог који се, по 
Гарднеровом мишљењу, може навести јесте што се том подуком на нај-
бољи начин развијају аргументативни потенцијали будућих правника. У 
филозофским расправама о правним питањима се подједнако оштри и 

5 Wacks, R. (2006). Philosophy of Law: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford Uni-
versity Press, vii.

6 Радбрух, Г. (1980). Филозофија права. Београд: Нолит.
7 Ипак, такав приступ се делимично усваја у Тебитовој књизи, која се у другом делу 

бави филозофским осветљавањем приватноправних питања, а у трећем делу кривичноправ-
ном проблематиком. Tebbit, M. (2017). Philosophy of Law: An Introduction, 3rd ed. London and 
New York: Routledge. 

8 Gardner, J. (2006). Why Study Jurisprudence?. The Inner Temple Yearbook 2006/2007: 
2. Доступно на: https://www.dropbox.com/s/rz9l4n8nlgzk7yv/whystudyjurisprudence.pdf?dl=0
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аналитички и критички начин мишљења, што ће свршеним правницима 
бити од велике користи у бављењу праксом.9 Други разлог је тај што „нас 
филозофско образовање охрабрује да гледамо даље од тренутних питања. 
Оно нас охрабрује да у основи актуелних проблема уочимо безвремене 
проблеме.” А та „дупла перспектива”, такође, сутра може послужити 
као адут када се у суднци суочимо са противничким заступником који је, 
лишен филозофске подуке, сведен само на једну димензију права.10 Спис 
који претендује да уводи будуће правнике у свет филозофије права морао 
би у довољној мери да нагласи оба ова аргумента. Књига Душке Фра-
нете, којој је основна намена да буде уџбеничка литература, задовољава 
и тај критеријум. А да је написана из чисте љубави према филозофији 
права и с намером да својој циљној групи буде што је могуће више „user-
friendly” потврђује и то што је објављена као електронска књига (e-book) 
која је опремљена већим бројем ауторских и уметничких фотографија и 
бесплатно је доступна на интернету.

9 Gardner, J. (2006). Why Study Jurisprudence?. The Inner Temple Yearbook 2006/2007: 2. 
Доступно на: https://www.dropbox.com/s/rz9l4n8nlgzk7yv/whystudyjurisprudence.pdf?dl=0, 7.

10 Ibid, 8.
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ODABRANA PRAKSA  
IZ OBLASTI GRAĐANSKOG PRAVA1

* Rad je primljen: 27. 12. 2020, a prihvaćen je za objavljivanje 30. 12. 2020. godine.

 *

ZPP čl. 455;   
ZIO čl. 3. st. 3, 392.  i  sled.

Ne  postoji  pravni  interes  vršioca 
komunalnih  delatnosti  da,  radi  napla-
te  izvršenih  usluga  protiv  korisnika 
komunalnih  usluga,  u  parničnom  po-
stupku  traži  izdavanje  platnog naloga, 
pa  takve  tužbe  parnični  sud  treba  da 
odbaci.

Pravni stav GO VKS od 25. juna 2019.

Iz obrazloženja:
[1] Drugi osnovni sud u Beogradu je ak-

tom VIII Su 552/2019-1 od 19. 4. 2019. go-
dine na osnovu odredaba čl. 180–185. ZPP 
podneo zahtev Vrhovnom kasacionom sudu 
za rešavanje spornog pravnog pitanja. 

[2] U zahtevu je navedeno da je JKP 
„Infostan tehnologije” Beograd (dalje: In-
fostan) kao tužilac 31. 12. 2018. godine 
Drugom osnovnom sudu u Beogradu pod-
neo 622 tužbe sa predlogom za izdavanje 

platnog naloga da bi 31. 3. 2019. godine 
bile podnete nove tužbe, tako da ih je u ta 
tri meseca podneto ukupno 1915. Radi se 
o predlogu za izdavanje platnog naloga na 
osnovu verodostojne isprave – izvoda iz 
poslovnih knjiga tužioca zbog neplaćenih 
komunalnih usluga za domaćinstvo. Obra-
zlažući pravni interes za podnošenje tužbe 
(umesto predloga za izvršenje na osnovu 
verodostojne isprave) „Infostan” je naveo 
da u svojoj evidenciji nema identifikacione 
podatke o datumu rođenja i JMBG za tužene 
kao dužnike, a što bi bio dužan kao izvršni 
poverilac da navede u predlogu za izvršenje 
koji bi se, u skladu sa Zakonom o izvršenju 
i obezbeđenju, podneo javnom izvršitelju. 

Sa istim tužbama susreću se i Prvi i Tre-
ći osnovni sud u Beogradu, s tim što su ti 
sudovi postupali po takvim tužbama dok 
je Drugi osnovni sud u Beogradu odlučio 
da pokrene postupak za rešavanje spornog 
pravnog pitanja i da sa rešavanjem po pod-
netim tužbama zastane.
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[3] U odnosu na sporno pitanje stav 
Drugog osnovnog suda u Beogradu je da 
„kako tužilac poseduje verodostojnu ispra-
vu na osnovu koje može podneti predlog za 
izvršenje javnom izvršitelju nisu ispunjeni 
uslovi za podnošenje tužbe sa predlogom 
za izdavanje platnog naloga za naplatu ko-
munalnih potraživanja, te takve tužbe treba 
odbaciti kao nedozvoljene prema odredbi 
čl. 455. st. 4. ZPP”. Za svoj stav taj sud je 
naveo detaljno obrazloženje s pozivom na 
odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju, 
Zakona o komunalnim delatnostima, Zako-
na o parničnom postupku, te shvatanja koja 
su izneta u presudama Evropskog suda za 
ljudska prava. 

[4] Sporno pravno pitanje, imajući sve 
napred navedeno o kome traži da Vrhovni 
kasacioni sud zauzme stav, Drugi osnovni 
sud je formulisao: 

Da li je tužilac učinio verovatnim posto-
janje pravnog interesa za podnošenje tužbi 
za predlog za izdavanje platnog naloga na 
osnovu verodostojne isprave radi naplate 
komunalnih usluga, a da prethodno nije is-
koristio svoje zakonske mogućnosti i ovla-
šćenja za pribavljanje identifikacionih poda-
taka dužnika, te da li u takvoj situaciji treba 
primeniti odredbu čl. 455. st. 4. Zakona o 
parničnom postupku i odbaciti tužbu kao 
nedozvoljenu s obzirom da je zakonom pro-
pisan poseban postupak za naplatu potraži-
vanja po osnovu komunalnih i drugih usluga 
upravo u cilju brže i efikasnije naplate, sa-
mim tim i kvalitetnije pružanje usluga kao 
i rasterećenje sudova predmetima koji će se 
brže rešavati u postupku izvršenja? 

[5] Odredbama čl. 180–185. ZPP (Slu-
žbeni glasnik RS br. 72/11. i 55/14) propisan 
je postupak za rešavanje spornog pravnog 
pitanja. Ceneći uslove propisane čl. 180, 
proizilazi da se u ovom slučaju nesumnjivo 
radi o većem broju predmeta pred prvoste-
penim sudom u kojima postoji potreba da 
se zauzme stav o spornom pravnom pitanju 
koje je od značaja za odlučivanje o predme-
tu postupka pred prvostepenim sudovima. 
Pored navedenog pitanja iz zahteva Drugog 
osnovnog suda u Beogradu u praksi sudova 
se javljaju i drugi slučajevi u kojima se pod-
nosi tužba tamo gde je moguće da se traži 

izvršenje na osnovu verodostojne isprave 
(tužbe za kamatu i slično). Ima shvatanja da 
se radi o pravu stranke da bira postupak u 
kome će da ostvari neko svoje pravo, te da 
otuda sud ne treba da stranke u tome spreča-
va. Postoje i druga shvatanja kao što je npr. 
u ovom zahtevu izneo Drugi osnovni sud. U 
nameri da pribavi praksu i drugih sudova o 
pitanju koje je pokrenuto, ovaj sud je od Pr-
vog i Trećeg osnovnog suda u Beogradu za-
tražio podatke o predmetima Javnog komu-
nalnog preduzeća „Infostan” u istim činje-
nično-pravnim situacijama kao što je ova o 
kojoj je pokrenuto sporno pravno pitanje, ali 
kako taj izveštaj nije prispeo, imajući u vidu 
rokove u kome treba da se ovaj sud izjasni o 
spornom pravnom pitanju, to je pripremljen 
referat bez izveštaja koji su traženi. 

[6] Sve napred navedeno nesumnjivo 
pokazuje da u konkretnom slučaju ima po-
trebe, a i zakonskih uslova da se zauzme 
stav o spornom pravnom pitanju koje je po-
stavio Drugi osnovni sud. 

[7] Zakon o izvršenju i obezbeđenju 
(Službeni glasnik RS broj 106/2015) u čl. 3. 
st. 3. je propisao da: 

„...o predlogu za izvršenje na osno-
vu verodostojne isprave radi namirenja 
novčanog potraživanja nastalog iz komu-
nalnih usluga i srodnih delatnosti 
odlučuje javni izvršitelj;”

a u st. 4. istog člana stoji da: 
„...kada se donese rešenje o izvršenju ili 
obezbeđenju sprovodi se izvršenje.”
[8] Utvrđujući vrste verodostojnih ispra-

va isti zakon u čl. 52. st. 2. t. 4. propisuje 
da je to: 

„...izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim 
komunalnim ili sličnim uslugama”. 
[9] U petom delu zakona koji se odnosi 

na namirenje novčanih potraživanja nastalih 
iz komunalnih i srodnih delatnosti utvrđen 
je i razrađen ceo postupak namirenja ove 
vrste novčanih potraživanja – čl. 392–413. 
Imajući u vidu te odredbe zakona, a takođe 
i odredbu čl. 30. koji propisuje identifika-
cione podatke o izvršnom dužniku i izvr-
šnom poveriocu (datum rođenja i jedinstven 
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matični broj građana), nesumnjivo je da je 
pravilo ustanovljeno pomenutim odredbama 
Zakona o izvršenju i obezbeđenju da se pre-
dlog za izvršenje radi naplate komunalnih 
usluga podnosi isključivo javnom izvršitelju 
koji o njemu odlučuje i, ako ga usvoji, spro-
vodi pri čemu je neophodno da se u predlo-
gu za izvršenje navede jedinstveni JMBG 
dužnika odnosno korisnika komunalnih 
usluga (već je u sudskoj praksi zauzet stav 
da nije potrebno navoditi i datum rođenja i 
JMBG). 

[10] U konkretnoj situaciji „Infostan” 
kao vršilac komunalnih usluga odstupa od 
pomenutog pravila, tako što parničnom sudu 
podnosi tužbu sa predlogom za izdavanje 
platnog naloga tvrdeći da on za tako nešto 
ima pravni interes koji se ogleda u činjeni-
ci da ne poseduje jedinstveni matični broj 
građana – izvršnog dužnika – korisnika 
komunalne usluge, te da otuda ne može da 
podnese javnom izvršitelju uredan predlog 
za izvršenje. Obaveza izvršnog poverioca 
odnosno komunalnog preduzeća da dokaže 
pravni interes za izdavanje platnog naloga 
nametnuta je odredbom čl. 455. st. 4. ZPP 
kojom je propisano da: 

„...ako na osnovu verodostojne ispra-
ve može da se traži izvršenje u skladu 
sa zakonom kojim se uređuje izvrše-
nje i obezbeđenje sud će da izda platni 
nalog, samo ako tužilac učini verovatnim 
postojanje pravnog interesa za izdava-
nje platnog naloga. Ako tužilac ne učini 
verovatnim postojanje pravnog intere-
sa za izdavanje platnog naloga, sud će 
tužbu da odbaci.” 
[11] Iz navedenog se nameće zaključak 

da je pitanje pravnog interesa komunalnog 
preduzeća u konkretnom slučaju ključno i 
da od toga zavisi i pravo tužioca da traži iz-
davanje platnog naloga kroz parnični postu-
pak umesto da traži izvršenje kako je napred 
navedeno. 

[12] Pravni interes uvek postoji kada se 
zaštita povređenog ili ugroženog subjektiv-
nog [sic!] prava (potraživanja) ne može po-
stići drugčije, nego samo sudskom odlukom. 

[13] U konkretnom problemu u materiji 
komunalnih usluga (realizacija potraživanja) 
potpuna zaštita se može postići skraćenim i 
bržim postupkom pred javnim izvršiteljem. 
O ovome nam svedoče zakonska rešenja. 

[14] Naime, u Zakonu o komunal-
nim delatnostima (Službeni glasnik RS  
br. 88/2011... 95/2018) u čl. 23. propisano 
je da: 

„...kada je to potrebno radi izvršavanja 
poslova iz nadležnosti vršioca komu-
nalne delatnosti, naplate naknade za 
izvršenu komunalnu uslugu nakon isteka 
roka utvrđenog za plaćanje ili pokretanje 
postupka pred nadležnim prekršajnim, 
sudskim ili upravnim organima zbog 
neizvršenja zakonom utvrđenih obaveza 
od strane korisnika usluga, na obrazlo-
žen zahtev vršioca komunalne delatnosti 
policija će dostaviti lične podatke za gra-
đane, podatke za vozila i druge podatke 
iz evidencije koje vodi u skladu sa zako-
nom. Vršilac komunalne delatnosti dužan 
je da formira evidencije podataka o lič-
nosti korisnika usluga pribavljene na 
način iz st. 1. ovog člana ili na osnovu 
pisane saglasnosti korisnika sadržane 
u pojedinačnom ugovoru u skladu sa 
Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. 
Vršilac komunalne delatnosti u oba-
vljanju poslova sarađuje sa policijom, 
komunalnom policijom i komunal-
nom inspekcijom u skladu sa zakonom 
saradnja obuhvata naročito međusob-
no izveštavanje, razmenu informacija, 
razmenu podataka, pružanje neposred-
ne pomoći i preduzimanje zajedničkih 
mera i aktivnosti od značaja za obavlja-
nje komunalne delatnosti.” 
[15] Treba se podsetiti i da čl. 13. Zako-

na o komunalnoj delatnostima propisuje da: 
„Skupština jedinice lokalne samou-

prave svojim odlukama propisuje način 
obavljanja komunalne delatnosti kao 
i opšta i posebna prava i obaveze vrši-
laca komunalnih delatnosti i korisnika 
usluga na svojoj teritoriji, uključujući i 
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način plaćanja cene komunalnih usluga, 
način vršenja kontrole korišćenja napla-
te komunalnih usluga i drugo.” 
[16] Dakle, sam zakon ne zahteva da 

se između davaoca i korisnika komunalne 
usluge zaključuje poseban ugovor, ali je 
prepušteno jedinicama lokalne samouprave 
da u pojedinim oblastima nametnu i takvu 
obavezu. No, u svakom slučaju zakonom je 
propisano da, i ako nema zaključenog poje-
dinačnog ugovora, davalac i korisnik usluga 
su u međusobnom ugovornom odnosu i to 
od momenta početka pružanja komunalne 
usluge. Postojanje ugovora podrazumeva i 
identifikaciju ugovornih strana uključujući i 
JMBG kao dužnika. 

[17] Ako sa jedne strane postoji zako-
nom utvrđena obaveza davaoca komunalnih 
usluga da obezbedi podatke o korisnicima i 
materijalnim propisom je utvrđena obaveza 
organa da mu u tome pomognu, a sa druge 
strane propisan postupak za naplatu tog po-
traživanja preko javnog izvršitelja, a da da-
valac komunalnih usluga isključivo svojom 
krivicom nije obezbedio potrebne podatke i 
stvorio mogućnost za postupak propisan za-
konom, onda ne može biti reči o postojanju 
pravnog interesa za vođenje parničnog po-
stupka odnosno izdavanje platnog naloga. 
Pravni interes se ne može uvek poklapati 
sa ekonomskim interesom, a posebno prav-
ni interes jedne strane u postupku ne može 
drugoj strani u postupku nametati određene 
obaveze koje zakon nije propisao. Ako bi se 
u konkretnom slučaju prihvatila teza davao-
ca komunalne usluge i omogućilo mu se da 
vodi parnični postupak – izdavanje platnog 
naloga, pa onda da na bazi takve izvršne is-
prave vodi izvršni postupak, onda bi izvršni 
dužnik očigledno bio doveden u situaciju 
da učestvuje u dva odvojena postupka, sno-
si troškove takvih postupaka, plaća kamate 
i slično. Ako je dužnik kriv za te postupke 
zbog toga što svoju obavezu nije izvršio, 
onda je i poverilac kriv zbog toga što nije 
postupio po zakonu i obezbedio o korisni-
cima usluga odgovarajuće podatke. U od-
nosu između izvršnog dužnika i izvršnog 
poverioca u ovom slučaju nesumnjivo je 
jača strana izvršni poverilac kome stoji na 

raspolaganju ne samo ekonomska moć nego 
i pomoć organa države u pružanju odgova-
rajućih neophodnih podataka. Ako se svemu 
navedenom doda i stav Evropskog suda za 
ljudska prava (predstavka 75915/12 – pred-
met Saša Popović i drugi protiv Srbije) po 
kome ako je država propisala izričit pravni 
put za ostvarivanje određenog prava, sudovi 
ne moraju prihvatiti da im se nametne na-
dležnost, to znači da u konkretnom slučaju 
država je propisala izričit pravni put da se 
ovakva potraživanja namiruju preko javnog 
izvršitelja onda u takvom slučaju sudovi ne 
treba da prihvate svoju nadležnost odnosno 
da se upuštaju u parnični postupak radi iz-
davanja platnog naloga. Drugačiji stav bi 
potpuno obesmislio odredbe Zakona o izvr-
šenju i obezbeđenju koje se odnose na na-
platu komunalnih delatnosti, a samim tim 
i težnju da se ta pitanja regulišu efikasno, 
kao nesporna potraživanja i preko javnog 
izvršitelja.

ZPP čl. 404.
Dozvoljenost  revizije  po  bilo  kom 

kriterijumu iz čl. 403. st. 2. i 3. isključu-
je posebnu reviziju, čak i da se revident 
na nju poziva.

ZPP čl. 403. st. 2.  t. 2.
Po  ovom osnovu  revizija  se  smatra 

dozvoljenom  samo  kada  je  pobijanom 
drugostepenom  odlukom  prvostepena 
presuda  preinačena  na  štetu  stranke 
koja izjavljuje reviziju.

ZKP čl. 265. st. 6.
Troškove  za  radnje koje  troškovni-

kom  u  krivičnom  postupku  nisu  opre-
deljene  po  osnovu  i  visini,  okrivljeni 
kao tužilac ne može naknadno potraži-
vati ni u parničnom postupku.

Presuda VKS od 12. jula 2019. 
Rev2200/19. (AS u Beogradu;  
I OS u Beogradu)
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Iz obrazloženja:
[1] [Prvostepenom] [p]resudom stavom 

prvim izreke usvojen je tužbeni zahtev i 
obavezana je tužena da isplati tužiocima na 
ime troškova krivičnog postupka u pred-
metu K.Po2 18/11 18/11 ukupan iznos od 
21.929.200,00 dinara sa zakonskom zate-
znom kamatom počev od 8. 2. 2014. godine 
pa do isplate. [...]

[2] [Drugostepenom] [p]resudom sta-
vom prvim izreke preinačena je [prvoste-
pena] presuda tako što je obavezana tužena 
da na ime troškova krivičnog postupka u 
predmetu K.Po2 18/11 isplati svakom tužio-
cu po 2.882.800,00 dinara, odnosno ukupno 
14.414.000,00 dinara sa zateznom kamatom 
od 13. 2. 2018. godine, kao dana donošenja 
prvostepene presude, do isplate, dok je od-
bijen kao neosnovan zahtev za isplatu zate-
zne kamate za period od 8. 2. 2014. godine 
do 12. 2. 2018. godine. Stavom drugim izre-
ke, odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev 
za iznos od još 8.021.700,00 dinara sa za-
konskom zateznom kamatom od 8. 2. 2014. 
godine do isplate. [...] 

[3] Protiv pravnosnažne presude donete 
u drugom stepenu, tužioci su blagovreme-
no izjavili reviziju zbog pogrešne primene 
materijalnog prava, sa pozivom na čl. 403. i 
404. Zakona o parničnom postupku.

[4] Reviziju je izjavila i tužena putem 
zakonskog zastupnika, zbog pogrešne pri-
mene materijalnog prava, pozivajući se na 
čl. 403. Zakona o parničnom postupku.

[5] Vrhovni kasacioni sud o reviziji tu-
žilaca nije odlučivao na osnovu člana 404. 
Zakona o parničnom postupku (Službeni 
glasnik RS broj 72/11, 49/13-US, 74/13-US, 
55/14. i 87/18. – u daljem tekstu: ZPP), jer 
je u ovom slučaju revizija tužilaca, na čiju 
štetu je preinačena prvostepena presuda, do-
zvoljena po čl. 403. st. 2. t. 2. istog zakona, 
koji isključuje primenu odredaba o posebnoj 
reviziji.

[6] Ispitujući pobijanu presudu u smislu 
čl. 408. u vezi sa čl. 403. st. 2. t. 2. ZPP, 
Vrhovni kasacioni sud je našao da revizija 
tužilaca nije osnovana.

[...]

[8] Prema činjeničnom stanju na kom 
je zasnovana pobijana odluka, tužioci su 
presudom Višeg suda u Beogradu Kpo2 
18/11 od 19. 9. 2012. godine oglašeni kri-
vim za ratni zločin protiv civilnog stanov-
ništva iz čl. 142. st. 1. KZJ, a u odnosu na 
određene radnje za isto delo su oslobođeni 
od optužbe. Presudom Apelacionog suda u 
Beogradu Kž1-po2 2/13 od 13. 11. 2013. 
godine prvostepena presuda je potvrđena u 
oslobađajućem delu, dok je u osuđujućem 
delu preinačena tako što su tužioci oslobo-
đeni optužbe. Ovom presudom je odlučeno 
da troškovi krivičnog postupka padaju na 
teret budžetskih sredstava suda, bez utvrđe-
nja iznosa troškova. Sve tužioce je zastupao 
advokat Zdravko Krstić kao izabrani bra-
nilac i to tužioce DD i GG od pokretanja 
postupka 26. i 27. decembra 2008. godine, 
a sve tužioce u istrazi i do pravnosnažnog 
okončanja krivičnog postupka. Branilac 
okrivljenih je 7. 2. 2014. godine podneo 
Višem sudu u Beogradu zahtev za troškove 
okrivljenih opredeljene tim podneskom u 
ukupnom iznosu od 20.891.000,00 dinara, 
obuhvatajući troškove odbrane okrivljenih 
u prvostepenom postupku i na javnim sed-
nicama i pretresima pred drugostepenim 
sudom. Troškovnik je ispravljen podneskom 
od 7. 4. 2014. godine utoliko što su iz njega 
izostavljeni troškovi nastali pred drugoste-
penim sudom, dok je na ime troškova pr-
vostepenog postupka traženo 20.111.000,00 
dinara. Apelacioni sud u Beogradu je reše-
njem Kž1 po2 2/13 od 28. 4. 2014. godine 
(ispravljenim 14. 5. 2014) odlučio da se 
braniocu okrivljenih advokatu Zdravku Kr-
stiću isplate troškovi nastali pred tim sudom 
u iznosu od [...] dinara, u roku od 60 dana. 
Ovaj sud je prihvatio priložena punomoć-
ja kojim su okrivljeni ovlastili branioca da 
primi isplatu na svoj tekući račun. Ista pu-
nomoćja su podneta i uz zahtev za isplatu 
troškova prvostepenog postupka. Međutim, 
prvostepeni sud je posumnjao u punomoćja 
kojim su okrivljeni ovlastili branioca da u 
njihovo ime i za njihov račun primi isplatu 
troškova. Na zahtev suda, vlastodavci su se 
izjasnili da su ovlastili branioca da u njiho-
vo ime i za njihov račun podnese zahtev za 
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troškove postupka, ali da ga nisu ovlastili 
za prijem isplate, već da su se sa njim do-
govorili da u vezi sa isplatom sačine pose-
ban ugovor. Na osnovu ovakvog izjašnjenja 
okrivljenih i sprovedenih provera, prvoste-
peni sud je ocenio da je zahtev nepotpun jer 
branilac nije podneo uredno ovlašćenje za 
naplatu troškova okrivljenih, pa je rešenjem 
Višeg suda u Beogradu Kpo2 18/11 od 26. 
5. 2014. godine odbačen zahtev branioca, 
advokata Zdravka Krstića, za isplatu tro-
škova okrivljenih nastalih u postupku pred 
tim sudom na osnovu čl. 229. st. 3. ZKP. 
Žalba na ovo rešenje je odbijena rešenjem 
vanraspravnog veća istog suda Kvpo2 27/14 
od 27. 6. 2014. godine. Okrivljeni su pod-
nescima od 19. 5. i 20. 5. 2014. godine do-
stavili sudu brojeve svojih tekućih računa 
otvorenih kod [...] banke i [...] banke u [...], 
sa zahtevom za uplatu troškova postupka. O 
ovim zahtevima okrivljenih da se troškovi 
po troškovniku koji je sudu predao njihov 
branilac isplate na njihove tekuće račune 
nije doneta nikakva odluka u roku od tri me-
seca, zbog čega je advokat Zdravko Krstić 
dana 26. 8. 2014. godine, u svojstvu puno-
moćnika tužilaca, podneo tužbu i pokrenuo 
parnični postupka za ostvarivanje potraživa-
nja na ime neisplaćenih troškova vođenog 
i okončanog krivičnog postupka. Tužioci-
ma je bilo stavljeno na teret krivično delo 
za koje je predviđena kazna zatvora od 15 
godina, pa nagrada za stupanje na održanom 
glavnom pretresu, odbranu u istrazi, za pri-
sustvo radnjama prepoznavanja ili sasluša-
nju u policiji iznosi po 61.500,00 dinara, za 
neodržanu procesnu radnju po 31.500,00 di-
nara, za žalbu na presudu 120.000,00 dina-
ra, za žalbu na rešenje o određivanju ili pro-
duženju pritvora 60.000,00 dinara, za ostale 
podneske 30.000,00 dinara, za razgovor sa 
okrivljenim koji je lišen slobode 30.000,00 
dinara, a kada branilac zastupa više okrivlje-
nih nagrada se za svakog sledećeg zastupa-
nog uvećava za 50 %, po tarifnim brojevima 
1. do 7. AT. U granicama opredeljenog tro-
škovnika istaknutog u krivičnom postupku, 
utvrđeno je koji su sve troškovi bili potrebni 
tužiocima kao okrivljenima u vezi sa odbra-
nom, isti su detaljno navedeni i obračunati 

u činjeničnom stanju pobijane presude sa 
navođenjem svih preduzetih procesnih rad-
nji od strane branioca okrivljenih za koje 
je postavljen zahtev za naknadu troškova, 
te je utvrđeno da ukupni troškovi iznose 
14.414.000,00 dinara, odnosno za svakog 
tužioca po 2.882.800,00 dinara.

[9] Polazeći od ovako utvrđenog činje-
ničnog stanja, pravilno su nižestepeni su-
dovi zaključili da tužioci, kao okrivljeni u 
odnosu na koje je vođen i okončan krivični 
postupak pravnosnažnom oslobađajućom 
presudom kojom je određeno da troško-
vi tog postupka padaju na teret budžetskih 
sredstava suda, imaju pravo na naknadu 
ovih troškova u parničnom postupku protiv 
Republike Srbije shodno odredbi čl. 265. 
st. 6. Zakonika o krivičnom postupku, bu-
dući da je utvrđeno da su postavili zahtev 
za naknadu troškova odbrane u krivičnom 
postupku o kojem postupajući sud nije do-
neo nikakvu odluku u roku od tri meseca od 
dana podnošenja zahteva. Međutim, i pored 
pravilnog zaključka prvostepenog suda o 
postojanju osnova obaveze tužene, drugo-
stepeni sud je u žalbenom postupku pravilno 
našao da je prvostepeni sud zbog pogrešne 
primene relevantnih odredaba ZKP o tro-
škovima postupka i važeće Tarife o nagrada-
ma i naknadama troškova za rad advokata, 
izveo pogrešan zaključak o iznosu troškova, 
odnosno visini potraživanja tužilaca, što je 
drugostepeni sud pravilno uočio i korigovao 
u pobijanoj odluci snižavajući iznos dosuđe-
nih troškova odbrane tužilaca, dajući za svo-
ju odluku obrazloženje sa jasnim, dovoljnim 
i razumljivim razlozima koje u svemu pri-
hvata i revizijski sud.

[10] Tužioci u navodima svoje revizije 
izražavju suprotan pravni stav od izraženog 
stava drugostepenog suda u pobijanoj odlu-
ci i u suštini osporavaju obračun troškova 
drugostepenog suda, kao i momenat docnje 
tužene kao dužnika.

[11] Naime, troškovi krivičnog po-
stupka regulisani su Zakonikom o krivič-
nom postupku (Službeni glasnik RS br. 
72/11,...35/19, u daljem tekstu: ZKP) i 
definisani su u čl. 261. kao izdaci učinjeni 
povodom postupka od njegovog pokretanja 
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do njegovog završetka, uz taksativno navo-
đenje šta sve obuhvataju troškovi krivičnog 
postupka, gde su, između ostalog, u t. 7) 
obuhvaćeni nagrada i nužni izdaci branioca. 
Odredbama čl. 262. regulisano je odlučiva-
nje o troškovima postupka, gde je u st. 2. 
propisano da se podaci o visini troškova i 
zahteva za njihovu naknadu mogu podneti 
najkasnije u roku od jedne godine od dana 
pravnosnažnosti presude ili rešenja iz st. 1. 
ovog člana. Naknada troškova iz budžet-
skih sredstava regulisana je čl. 265. gde je u 
st. 1. propisano, između ostalog, da kada se 
okrivljeni oslobodi od optužbe, kao u kon-
kretnom slučaju, izreći će se u presudi da 
troškovi krivičnog postupka iz čl. 261. st. 2. 
t. 1) do 6) ovog zakonika, nužni izdaci okri-
vljenog i nužni izdaci i nagrada branioca i 
punomoćnika (čl. 103. st. 3.), kao i nagrada 
veštaka i stručnog savetnika, padaju na teret 
budžetskih sredstava suda. U st. 6. istog čla-
na predviđeno je da ako zahtev za naknadu 
nužnih izdataka i nagrade iz st. 1. ovog čla-
na ne bude usvojen ili sud o njemu ne do-
nese odluku u roku od tri meseca od dana 
podnošenja zahteva, okrivljeni i branilac 
imaju pravo da potraživanje ostvaruju u par-
ničnom postupku protiv Republike Srbije.

[12] Polazeći od citiranih zakonskih 
odredbi, drugostepeni sud je pravilno zaklju-
čio da se potraživanjem iz čl. 265. st. 6. ZKP 
o kojem se odlučuje u parničnom postupku 
smatraju samo nagrade i nužni (potrebni) 
izdaci koji su opredeljeni podnetim zahte-
vom za njihovu naknadu – troškovnikom u 
krivičnom postupku, a koji nije usvojen ili 
o kojem krivični sud nije odlučio. Troškove 
za radnje koje nisu opredeljene po osnovu i 
visini troškovinikom u krivičnom postupku, 
okrivljeni kao tužilac ne može naknadno po-
traživati ni u parničnom postupku, niti mu 
isti mogu biti dosuđeni mimo troškovinika 
ukoliko ih potražuje. Takođe, Vrhovni ka-
sacioni sud nalazi da je drugostepeni sud 
pravilno odmerio visinu troškova u skladu 
sa advokatskom tarifom važećom u vreme 
preduzimanja radnji u krivičnom postupku, 
izloživši u pobijanoj odluci jasnu i detaljnu 
analizu troškova i metodologiju njihovog 
obračuna. U pogledu početka toka zatezne 

kamate na dosuđeni iznos troškova, pravilno 
je drugostepeni sud odredio ovu vrstu kama-
te od dana donošenja prvostepene presude, 
jer je to momenat kada je utvrđena visina 
obaveza i koja je od tada postala poznata tu-
ženoj kao dužniku, pa se smatra da je ista od 
tada u docnji.

[13] Iz navedenih razloga, Vrhovni ka-
sacioni sud je primenom čl. 414. st. 1. ZPP 
odlučio kao u stavu prvom izreke, bez de-
taljnog obrazlaganja revizijske odluke u 
smislu st. 2. istog člana.

[14] Ispitujući dozvoljenost revizije tu-
žene u smislu čl. 410. st. 2. t. 5. ZPP, Vrhov-
ni kasacioni sud je našao da revizija tužene 
nije dozvoljena.

[15] Odredbom čl. 403. st. 3. ZPP pro-
pisano je da revizija nije dozvoljena u imo-
vinskopravnim sporovima ako vrednost 
predmeta spora pobijenog dela ne prelazi 
dinarsku protivvrednost od 40.000 evra po 
srednjem kursu Narodne banke Srbije na 
dan podnošenja tužbe.

[16] Tužba u ovoj pravnoj stvari je pod-
neta 26. 8. 2014. godine radi isplate troško-
va krivičnog postupka, a vrednost predmeta 
spora pobijenog dela pravnosnažne presude 
je 2.882.800,00 dinara, koliko ja dosuđeno 
svakom tužiocu ponaosob, a koji su for-
malni suparničari i shodno tome samostal-
ne stranke u parnici shodno čl. 209. ZPP, 
pa se njihovi zahtevi ne sabiraju, već je za 
pravo na izjavljivanje revizije merodavna 
vrednost svakog pojedinačnog zahteva od 
2.882.800,00 dinara, što prema srednjem 
kursu NBS na dan podnošenja tužbe od 
117,71 dinara za 1 evro, predstavlja dinar-
sku protivvrednost od 24.491 evro.

[17] Imajući u vidu izneto, odnosno da 
se u konkretnoj pravnoj stvari radi o imo-
vinskopravnom sporu u kome se tužbeni za-
htev odnosi na novčano potraživanje u kom 
vrednost predmeta spora pobijanog dela ne 
prelazi dinarsku protivvrednost od 40.000 
evra, to je Vrhovni kasacioni sud našao da 
je revizija nedozvoljena primenom čl. 403. 
st. 3. ZPP.

[18] Prilikom ocene dozvoljenosti revi-
zije tužene, Vrhovni kasacioni sud je imao 
u vidu da je pobijanom odlukom preinačena 
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prvostepena presuda, ali ne na štetu tužene, 
pa nalazi da se u konkretnom slučaju revizi-
ja tužene ne može smatrati dozvoljenom ni 
primenom čl. 403. st. 2. t. 2. ZPP. Po ovom 
osnovu revizija se smatra dozvoljenom 
samo kada je pobijanom drugostepenom 
odlukom prvostepena presuda preinačena na 
štetu stranke koja izjavljuje reviziju, što su u 
konretnom slučaju tužioci čije je pravo zbog 
preinačenja prvostepene presude umanjeno.

[19] Kako nije ispunjen uslov revizij-
skog cenzusa iz čl. 403. st. 3. ZPP, a tuženoj 
kao podnosiocu revizije u predmetnoj parni-
ci odlukom drugostepenog suda nije uskra-
ćeno niti umanjeno pravo, pa iz toga razloga 
revizija tužene nije dozvoljena ni na osnovu 
čl. 403. st. 2. t. 2. ZPP, Vrhovni kasacioni 
sud je primenom čl. 413. ZPP odlučio kao u 
stavu drugom izreke.

ZOO čl. 154, 158, 189, 206.
Država kao bivši vlasnik i grad kao 

bivši korisnik su odgovorni za štetu licu 
kome je u postupku restitucije vraćena 
svojina  na  nepokretnostima  u  slučaju 
da oni nisu preduzeli radnje kojima se 
omogućava  sticanje  poseda,  i  to  iselje-
njem trećih lica koja drže nepokretnost. 

Presuda VKS od 23. januara 2020.  
Rev 376/19. (AS u Kragujevcu;  
VS u Kragujevcu)

Iz obrazloženja:
[1] [Drugostepenom] [p]resudom [...] 

preinačena je [prvostepena] presuda [...] 
u prvom i trećem stavu izreke tako što su: 
obavezani tuženi Grad Kragujevac i tužena 
Republika Srbija da AA iz [...] na ime nak-
nade štete solidarno isplate iznos od 4.600 
evra u dinarskoj protivvrednosti po sred-
njem kursu Narodne banke Srbije na dan 
isplate zajedno da kamatom u visini refe-
rentne kamatne stope Evropske centralne 
banke na glavne operacije za refinansiranje 
uvećane za 8 procentnih poena počev od 
18. 8. 2015. godine do isplate u dinarskoj 
protivvrednosti po srednjem kursu Narod-
ne banke Srbije na dan isplate u roku od 15 
dana od dana prijema presude pod pretnjom 

izvršenja (t. 1); odbijen tužbeni zahtev ko-
jim je tužilac tražio da se tuženi Grad Kra-
gujevac i Republika Srbija obavežu da mu 
na ime naknade štete solidarno isplate iznos 
od još 47.400 evra u dinarskoj protivvredno-
sti po srednjem kursu Narodne banke Srbije 
na dan isplate zajedno sa kamatom u visini 
referentne kamatne stope Evropske central-
ne banke na glavne operacije za refinansira-
nje uvećane za 8 procentnih poena počev od  
18. 8. 2015. godine do isplate (t. 2); oba-
vezani tuženi da na ime naknade troškova 
parničnog postupka solidarno isplate tužio-
cu iznos od 29.911,50 dinara i roku od 15 
dana od dana prijema presude pod pretnjom 
izvršenja (t. 3).

[2] Protiv pravnosnažne presude done-
te u drugom stepenu – dela kojim je odbi-
jen tužbeni zahtev i odlučeno o troškovima 
postupka, tužilac je blagovremeno izjavio 
reviziju zbog bitnih povreda odredaba par-
ničnog postupka i pogrešne primene mate-
rijalnog prava.

[3] Tužilac se, radi razmatranja pravnog 
pitanja u interesu ravnopravnosti građana i 
ujednačavanja sudske prakse, u reviziji po-
zvao i na odredbu čl. 404. Zakona o parni- 
čnom postupku, ali se revizijski sud nije 
upuštao u ocenu ispunjenosti razloga propi-
sanih navedenom odredbom jer je njena pri-
mena u ovom sporu isključena zbog vredno-
sti predmeta spora pobijanog dela (čl. 403.  
st. 3. ZPP).

[4] Tuženi Grad Kragujevac je podneo 
odgovor na tužiočevu reviziju.

[5] Odlučujući o izjavljenoj reviziji, na 
osnovu čl. 408. Zakona o parničnom po-
stupku (ZPP), Vrhovni kasacioni sud je na-
šao da je revizija tužioca osnovana.

[6] U sprovedenom postupku nije uči-
njena bitna povreda odredaba parničnog 
postupka iz čl. 374. st. 2. t. 2. ZPP, na koju 
revizijski sud pazi po službenoj dužno-
sti. Revizijski navodi o bitnim povredama 
odredaba parničnog postupka iz čl. 374. st. 
1. ZPP, učinjenim u postupku pred drugo-
stepenim sudom, su paušalni jer revident 
ne navodi odredbe procesnog zakona koje 
drugostepeni sud nije primenio ili ih je po-
grešno primenio. Navodom da je pobijana 
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drugostepena presuda suprotna datom obra-
zloženju, razlozima i izvedenim dokazima, 
tužilac u suštini ukazuje na postojanje bitne 
povrede odredaba parničnog postupka iz čl. 
374. st. 2. t. 12. ZPP, koja zakonom (čl. 407. 
st. 1. t. 2. ZPP), nije predviđena kao razlog 
za ovaj vanredni pravni lek.

[7] Prema utvrđenom činjeničnom sta-
nju, delimičnim rešenjem Agencije za resti-
tuciju br. ...2012 od 28. 8. 2012. godine tu-
žiocu je vraćena imovina oduzeta njegovom 
pravnom prethodniku i utvrđeno tužiočevo 
pravo svojine na nepokretnostima upisanim 
u list nepokretnosti ...KO Kragujevac – po-
rodičnoj stambenoj zgradi površine 111 m2 i 
pomoćnoj zgradi površine 11 m2 na parceli 
[...], kao i na pripadajućem delu označene 
parcele čija je ukupna površina 2 ara 19 m2. 
Navedenim delimičnim rešenjem obavezani 
su tužena Republika Srbija kao vlasnik i tu-
ženi Grad Kragujevac kao korisnik označe-
nih nepokretnosti da iste po pravnosnažnosti 
tog rešenja prenesu u svojinu i državinu tu-
žiocu. Na osnovu tog rešenja, koje je posta-
lo pravnosnažno i izvršno dana 4. 7. 2013. 
godine, tužilac se u katastru nepokretnosti 
upisao kao vlasnik predmetnih nepokretno-
sti, ali mu one tuženi nisu predali u državi-
nu. Predlogom za izvršenje od 25. 11. 2014. 
godine tužilac je protiv tuženih, kao izvršnih 
dužnika, pokrenuo izvršni postupak radi 
predaje spornih nepokretnosti u državinu. 
Predloženo izvršenje određeno je rešenjem 
o izvršenju Osnovnog suda u Kragujevcu 
I 6685/14 od 25. 11. 2014. godine. Prigo-
vori izvršnih dužnika odbijeni su rešenjem 
izvršnog suda Ipv.I. 800/14 od 10. 12. 2014. 
godine. Izvršenje je sprovedeno 16. 12. 
2014. godine kada je tužilac uveden u posed 
spornih nepokretnosti. U vreme sprovođenja 
izvršenja u posedu tih nepokretnosti bila su 
treća lica – BB i Privredno društvo „VV” 
koji su u izvršnom postupku izjavili prigo-
vor. Rešenjem izvršnog suda I 6685/14 od 
3. 2. 2015. godine ovaj prigovor je odbačen, 
a rešenjem istog suda Ipv.I. 187/15 od 10. 3. 
2015. godine odbijen je i prigovor ovih 
lica. Tužilac je u posebnoj parnici tražio 
da se navedena treća lica obavežu na pre-
daju predmetnih nepokretnosti. Presudom 

Osnovnog suda u Kragujevcu P 4098/13 od 
21. 1. 2014. godine tužbeni zahtev je usvo-
jen, ali je tu presudu ukinuo drugostepeni 
sud rešenjem Gž 1163/14 od 7. 5. 2014. go-
dine. U ponovnom postupku tužilac je, na-
kon stupanja u posed spornih nepokretnosti, 
podnetu tužbu povukao. Tuženi u toj parnici 
su se protivili povlačenju tužbe pa je zato o 
tužbenom zahtevu meritorno odlučeno, tako 
što je isti odbijen presudom Osnovnog suda 
u Kragujevcu P 4244/15 od 15. 10. 2015. 
godine. Tužilac je 20. 10. 2014. godine sa 
Privrednim društvom „GG” iz [...] zaklju-
čio ugovor o zakupu na određeno vreme 
u trajanju od pet godina – od 1. 11. 2014. 
do 1. 11. 2019. godine. Predmet tog ugo-
vora bile su nepokretnosti koje su pravno-
snažnim rešenjem Agencije za restituciju 
vraćene u svojinu tužioca, a zakupnina je 
ugovorena u iznosu od 3.000 evra meseč-
no u dinarskoj protivvrednosti po srednjem 
kursu Narodne banke Srbije na dan isplate. 
Aneksom ugovora o zakupu od 16. 3. 2015. 
godine izmenjeno je vreme trajanja zaku-
pa, tako što je ugovoreno da zakup počinje 
15. 2. 2015. godine i da traje do 15. 2. 2020. 
godine. Predmetna nepokretnost nalazi se  
u ekstra zoni Grada Kragujevca. Tokom 
2013. i 2014. godine tuženi Grad je izdavao 
u zakup poslovne prostorije koje se nalaze 
u toj zoni grada po ceni od 15 evra po 1 m2, 
dok je u 2015. godini cena zaukupa iznosila 
27 evra po 1 m2 poslovnog prostora.

[8] Polazeći od ovako utvrđenog činje-
ničnog stanja, drugostepeni sud je zaključio 
da je nižestepeni sud pogrešno primenio 
odredbe čl. 154. st. 1, 155. i 189. Zakona o 
obligacionim odnosima kada je obavezao tu-
žene da solidarno nadoknade tužiocu štetu u 
visini dinarske protivvrednosti 52.200 evra, 
jer su neizvršenjem obaveze iz pravnosna-
žnog i izvršnog delimičnog rešenja Agencije 
za restituciju od 28. 8. 2012. godine spreči-
li tužioca da za period od dana pravnosna-
žnosti i izvršnosti tog rešenja (4. 7. 2013. 
godine) do stupanja u posed nepokretnosti  
(16. 12. 2014. godine) ostvari dobit izda-
vanjem vraćenih nepokretnosti u zakup po 
ceni od 3.000 evra mesečno.
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[9] Po nalaženju tog suda, ugovor o za-
kupu kojim je ugovorena zakupnina u visini 
od 3.000 evra mesečno ne može biti osnov 
za utvrđenje visine štete po osnovu izmakle 
koristi za period pre njegovog zaključenja 
(20. 10. 2014. godine) i pre nego što je tuži-
lac imao obavezu da zakupca uvede u posed 
nepokretnosti (1. 11. 2014. godine), zbog 
čega mu pripada pravo na naknadu ove vrste 
materijalne štete samo za period od 1. 11. 
2014. do 16. 12. 2014. godine u iznosu od 
4.600 evra dok je u preostalom delu tužbeni 
zahtev neosnovan. Po shvatanju drugostepe-
nog suda, tužilac se u tužbi i tokom postup-
ka pozvao samo na ugovor o zakupu, pa je 
zato osnovan žalbeni navod tuženih da nije 
ni tvrdio da je imao nameru da nepokretnost 
izda u zakup i ranije, niti je na te okolnosti 
pružio dokaze, a predlog za izvršenje je mo-
gao podneti i pre nego što je takav ugovor 
zaključio.

[10] Iz tih razloga drugostepeni sud je 
preinačio prvostepenu presudu tako što je 
samo delimično usvojio tužbeni zahtev i do-
sudio tužiocu troškove parničnog postupka 
srazmerno njegovom uspehu u sporu.

[11] Po nalaženju Vrhovnog kasacionog 
suda, osnovano se izjavljenom revizijom 
ukazuje na pogrešnu primenu materijalnog 
prava.

[12] Tuženi nisu izvršili obavezu preda-
je sporne nepokretnosti u državinu tužiocu 
koju su imali po pravnosnažnom i izvršnom 
delimičnom rešenju Agencije za restituciju 
od 28. 8. 2012. godine, donetog na osno-
vu čl. 16. i 47. Zakona o vraćanju oduzete 
imovine i obeštećenju (Službeni glasnik RS, 
br. 72/11). Nakon pravnosnažnosti i izvr-
šnosti tog rešenja tuženi nisu preduzeli ni-
jednu radnju da predaju u državinu tužiocu 
nepokretnosti koje su mu vraćene u natural-
nom obliku i tako tužiocu omoguće vršenje 
ovlašćenja koja čine sadržinu prava svojine 
– da svoju stvar drži, da se njome koristi i 
da njome raspolaže u granicama određenim 
zakonom, predviđenih čl. 3. st. 1. Zako-
na o osnovama svojinskopravnih odnosa. 
Okolnost da se u državini sporne nepokret-
nosti nalazilo treće lice (pravnosnažnom 
presudom Opštinskog suda u Kragujevcu  
P. 1747/02 od 4. 4. 2008. godine odbijen je 
tužbeni zahtev tog lica, da se, u odnosu na 

Republiku Srbiju, utvrdi njegovo pravo svo-
jine na tim nepokretnostima), odnosno prav-
no lice koje je sa njim zaključilo ugovor o 
zakupu, ne oslobađa tužene od odgovorno-
sti za pasivno ponašanje – nepreduzimanje 
nijedne radnje da se ova lica isele i tako 
omogući predaja vraćenih nepokretnosti u 
državinu tužiocu. Zbog toga, u ovom slučaju 
postoji osnov odgovornosti tuženih sadržan 
u čl. 154. st. 1. i 158. Zakona o obligacio-
nim odnosima, u vezi sa čl. 206. st. 3. istog 
zakona.

[13] Prema čl. 155. Zakona o obligaci-
onim odnosima, šteta je i sprečavanje po-
većanja nečije imovine (izmakla korist). 
Odredbom čl. 189. tog zakona propisano je 
da oštećeni ima pravo i na naknadu izmakle 
koristi (st. 1) i da se pri oceni visine izmakle 
koristi uzima u obzir dobitak koji se mogao 
osnovano očekivati prema redovnom toku 
stvari ili prema posebnim okolnostima, a 
čije je ostvarenje sprečeno štetnikovom rad-
njom ili propuštanjem (st. 3).

[14] Sporna nepokretnost je dugi niz 
godina korišćena kao poslovni prostor (na-
vod revizije koji nije osporen u odgovoru na 
reviziju). Zbog toga, u konkretnom slučaju 
zakupnina predstavlja dobit koju je tužilac 
mogao osnovano očekivati u smislu čl. 189. 
st. 1. i 3. Zakona o obligacionim odnosima, 
a čije je ostvarenje sprečeno propuštanjem 
tuženih da izvrše njihovu obavezu utvrđe-
nu izvršnom ispravom – pravnosnažnim 
i izvršnim delimičnim rešenjem Agencije 
za restituciju, odnosno nepreduzimanjem 
radnji da spornu nepokretnost oslobode 
od lica i stvari i ispražnjenu je predaju tu-
žiocu. Po nalaženju Vrhovnog kasacionog 
suda, suprotno stavu drugostepenog suda, 
zaključenje ugovora o zakupu upravo po-
kazuje nameru tužioca da vraćenim nepo-
kretnostima raspolaže tako što će ih izdati 
u zakup. Zato tužilac ima pravo na naknadu 
štete – izgubljenu dobit, ne samo za period 
od dana kada je po zaključenom ugovoru o 
zakupu imao obavezu da nepokretnost preda 
u državinu zakupcu do dana kada je stupio u 
posed tih nepokretnosti, već i za period od 
dana izvršnosti rešenja Agencije za restitu-
ciju do dana stupanja u posed.

[...]



758

Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 4/2020.

ZR čl. 185, 195; ZPP 
Tužba  je  blagovremena  kada  zbog 

pogrešnog  uputstva  poslodavca  u  re-
šenju kojim se otkazuje ugovor o radu 
ona  nije  podneta  u  zakonskom  roku, 
već u roku označenim u uputstvu.

Rešenje VKS od 22. januara 2020. 
Rev2 47/19. (AS u Novom Sadu;  
OS u Somboru)

Iz obrazloženja:
[7] Prema utvrđenom činjeničnom sta-

nju, tužilac je kod tuženog zasnovao rad-
ni odnos na određeno vreme za obavljanje 
poslova mašiniste [...], u trajanju do tri 
meseca po ugovoru o radu od 16. 4. 2014, 
a aneksom ugovora o radu od 17. 7. 2014. 
godine tužiocu je radni odnos produžen do 
16. 10. 2014. godine. Rešenjem o otkazu 
od 31. 8. 2014. godine, tužiocu je otka-
zan aneks ugovora o radu zbog nedolaska  
na posao i tužiocu je prestao radni odnos  
31. 8. 2014. godine. Tužilac je rešenje o ot-
kazu ugovora o radu primio 23. 10. 2014, a 
tužbu je podneo 20. 1. 2015. godine.

[8] Drugostepeni sud je odbacio tužbu u 
delu zahteva kojim je tužilac tražio poništaj 
rešenja o prestanku radnog odnosa i odbio 
tužbeni zahtev u delu kojim je tužilac tražio 
naknadu štete zbog nezakonitog otkaza.

[9] Zakon o radu (Službeni glasnik RS, 
br. 24/05 ...75/14), u čl. 185. st. 1. propisu-
je da se ugovor o radu otkazuje rešenjem, u 
pismenom obliku, i obavezno sadrži obra-
zloženje i pouku o pravnom leku. U rešenju 
kojim je tužiocu otakazan ugovor o radu od 
31. 8. 2014. godine, čiji poništaj se traži u 
ovom postupku, u pouci o pravnom leku na-
vedeno je da protiv ovog rešenja zaposleni 
može pokrenuti spor pred nadležnim sudom 
u roku od 90 dana od dana dostavljanja 
rešenja.

[10] Drugostepeni sud nalazi da je tuži-
lac tužbu za poništaj rešenja o otkazu ugo-
vora o radu podneo protekom zakonskog 
roka iz čl. 195. Zakona o radu, kojim je u st. 
2. propisano da je rok za pokretanje spora 
60 dana od dana dostavljanja rešenja, od-
nosno saznanja za povredu prava, te kako 
je tužilac tužbu podneo 20. januara 2015, a 

rešenje o otkazu ugovora o radu je primio 
23. oktobra 2014. godine, to je protekao za-
konski rok od 60 dana za podnošenje tužbe 
sudu, te je tužba odbačena. Po oceni Vrhov-
nog kasacionog suda, kada zbog pogrešnog 
uputstva poslodavca u rešenju kojim se ot-
kazuje ugovor o radu, pravni lek nije izja-
vljen u zakonskom roku, već u roku ozna-
čenom u uputstvu o upotrebi pravnog leka 
koje je navedeno u rešenju, treba uzeti da 
je pravni lek blagovremeno izjavljen, ako 
je izjavljen u roku koji je označen u pouci 
o pravnom leku, koja je sastavni deo reše-
nja o otkazu ugovora o radu. Kako je tuži-
lac rešenje o otkazu ugovora o radu primio  
23. 10. 2014, a prema pouci o pravnom leku 
iz pobijanog rešenja o otkazu (90 dana od 
dostavljanja rešenja), tužbu za poništaj reše-
nja je podneo 20. 1. 2015. godine, što znači 
da je tužba podneta u roku koji je označen u 
rešenju, to tužilac ne može da snosi posle-
dice pogrešnog uputstva o pravnom leku u 
tom smislu da tužba kojom traži zaštitu pra-
va iz radnog odnosa bude odbačena.

PZ čl. 167.
Prestanak  obaveze  izdržavanja  na 

osnovu  promene  relevantnih  okolnosti 
ne  sledi po  sili  zakona,  već po  zahtevu 
dužnika  izdržavanja,  pa  se  prestanak 
može  tražiti  samo od dana podnošenja 
tužbe.

Presuda VKS od 8. oktobra 2020.  
Rev 4315/20. (AS u Nišu; OS u Nišu)

Iz obrazloženja:
[...] 
[7] Prema utvrđenom činjeničnom sta-

nju, tužilac je deda po ocu tuženih. Pravno-
snažnom presudom tužilac je obavezan da 
na ime izdržavanja tuženih, svojih unuka, 
daje mesečno i to na ime izdržavanja tuže-
ne BB 9.000,00 dinara, a na ime izdržavanja 
tužene mal. VV 6.000,00 dinara, počev od 
14. 6. 2016. godine. Presudom Apelacionog 
suda u Nišu Gž2 313/18 od 16. 1. 2019. 
godine ukinuta je presuda Osnovnog suda 
u Nišu P2 1002/17 od 27. 3. 2018. godine 
i obavezan je DD, otac ovde tuženih da na 
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ime izdržavanja daje BB 9.000,00 dinara, a 
VV 6.000,00 dinara, počev od 12. 5. 2015. 
godine. Tužena BB rođena je [...] godine, 
aktivno se bavi sportom, zbog čega je [...] 
razred [...] završila u svojstvu vanrednog 
učenika školske 2018/2019. godine, i da-
lje ima status vanrednog učenika i sada je 
vanredni učenik [...] razreda [...] školske 
2019/2020. godine. Tužena VV rođena je 
[...] godine. Majka tuženih ne poseduje imo-
vinu i nezaposlena je. Tužilac je vlasnik dve 
porodične stambene zgrade u KO [...], ko-
risnik penzije u visini od 47.672,71 dinar i 
ima odbitke za kredite od 7.500,00 dinara, 
7.150,00 dinara i 474,00 dinara mesečno. 
Od donošenja pravnosnažne presude kojom 
je obavezan tužilac da daje izdržavanje tu-
ženima promenile su se okolnosti u tom 
smislu što je otac tuženih sada u mogućnosti 
da daje izdržavanje tuženima, jer je u vreme 
kada je utvrđena obaveza tužioca bio na iz-
državanju kazne u zatvoru i nije mogao da 
daje izdržavanje tuženima.

[8] Polazeći od ovako utvrđenog činje-
ničnog stanja, po nalaženju Vrhovnog kasa-
cionog suda, nižestepeni sudovi su pravilno 
primenili materijalno pravo, čl. 167. st. 2. 
t. 1. i 2. Porodičnog zakona (Službeni gla-
snik RS, br. 18/05), kada su zaključili da su 
se ispunili uslovi za prestanak obaveze tuži-
oca da daje izdržavanje tuženima i pravilna 
je odluka kojom je usvojen zahtev tužioca i 
utvrđeno da je prestala njegova obaveza da 
daje izdržavanje [sic!] tuženima.

[9] Čl. 154. st. 2. Porodičnog zakona 
propisano je da maloletno dete ima pravo 
na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u 
pravoj ushodnoj liniji ako roditelji nisu živi 
ili nemaju dovoljno sredstava za izdržava-
nje. Čl. 155. st. 3. istog zakona propisano je 
da punoletno dete u smislu st. 1. i 2. ovog 
člana ima pravo na izdržavanje od krvnih 
srodnika u pravoj ushodnoj liniji srazmerno 
njihovim mogućnostima ako roditelji nisu 
živi ili ako nemaju dovoljno sredstava za 
izdržavanje. Čl. 167. st. 2. t. 1. Porodičnog 
zakona propisano je da izdržavanje može da 
prestane: kada poverilac izdržavanja stek-
ne dovoljno sredstava za izdržavanje, osim 
ako poverilac izdržavanje nije maloletno 
dete; dok je t. 2. istog stava propisano da 

kada dužnik izdržavanja izgubi mogućnost 
za davanje izdržavanja ili davanje izdržava-
nja postane za njega očigledno nepravično, 
osim ako poverilac izdržavanja nije malolet-
no dete.

[10] Kod utvrđenog da je tužilac deda 
po ocu tuženih, da je obaveza tužioca da 
daje izdržavanje tuženima utvrđena u vre-
me kada je otac tuženih bio na izdržavanju 
kazne u zatvoru, odnosno kada nije imao 
sredstva da daje izdržavanje tuženima, da 
je u međuvremenu ustanovljena obaveza 
oca tuženih da daje izdržavanje tuženima i 
to ukupno 15.000,00 dinara mesečno, počev 
od 12. 5. 2015. godine pa ubuduće, pa kako 
je obaveza tužioca da daje izdržavanje tuže-
nima upravo utvrđena, jer otac tuženih nije 
imao sredstva da daje izdržavanje tuženima, 
to je pravilan zaključak nižestepenih sudova 
da su se ispunili uslovi za prestanak izdr-
žavanja, imajući u vidu da su se promenile 
okolnosti na osnovu kojih je doneta pret-
hodna odluka, pravilnom primenom čl. 167. 
st. 2. t. 1. i 2. Porodičnog zakona.

[11] Vrhovni kasacioni sud nalazi da su 
bez uticaja na drugačiju odluku u ovoj prav-
noj stvari navodi revizije kojima se ukazuje 
da je tužilac i dalje u mogućnosti da daje iz-
državanje tuženima i da je sud, koji je odlu-
čivao o obavezi oca tuženih da daje izdrža-
vanje tuženima upravo imao u vidu obavezu 
tužioca da daje izdržavanje tuženima, kao i 
da su se okolnosti na strani tuženih u me-
đuvremenu promenile, s obzirom da su im 
potrebe veće. Navodi su neosnovani, s ob-
zirom na to da je obaveza tužioca, dede po 
ocu tuženih, upravo utvrđena jer jedan od 
roditelja, odnosno otac tuženih u to vreme 
nije imao sredstva da daje izdržavanje, pa 
kako je u međuvremenu stekao mogućnost 
da daje izdržavanje, što je utvrđeno pravno-
snažnom presudom, to su se ispunili uslo-
vi za prestanak obaveze tužioca, kao dede 
tuženih da daje izdržavanje tuženima. Bez 
uticaja su na drugačiju odluku navodi re-
vizije da je sud prilikom odlučivanja o vi-
sini obaveze izdržavanja oca tuženih imao 
u vidu i obavezu tužioca, odnosno dede 
tuženih, budući da tužene mogu da traže 
promenu visine izdržavanja oca. Osim toga 
pravo maloletnog deteta i punoletnog deteta 
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na izdržavanje od drugih krvnih srodnika u 
pravoj ushodnoj liniji postoji u situaciji ako 
roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sred-
stava za izdržavanje, a kod utvrđenog da je 
otac tuženi u mogućnosti da daje izdržava-
nje tuženima, odnosno stekao mogućnost da 
daje izdržavanje tuženima, to je i prestalo 
pravo tuženih da od tužica, kao dede traže 
izdržavanje.

[12] Međutim, ne može se prihvatiti kao 
pravilan zaključak nižestepenih sudova da je 
obaveza tužioca prestala 6. 2. 2017. godine, 
s obzirom da su nižestepeni sudovi odluču-
jući od kada prestaje obaveza izdržavanja 
nepravilno primenili materijalno pravo.

[13] Čl. 167. Porodičnog zakona propi-
sano je kada izdržavanje prestaje. S obzirom 
na to da u ovom slučaju izdržavanje nije 
prestalo istekom vremena na koje je izdr-
žavanje određeno, već na zahtev tužioca, 
jer je otac tuženih stekao mogućnost odno-
sno sredstva da daje izdržavanje tuženima, 
to obaveza nije prestala po sili zakona, već 
na zahtev tužioca, zbog čega tužilac može 
zahtevati prestanak obaveze izdržavanja od 
podnošenja tužbe. Kako je tužilac tužbu 
podneo 16. 5. 2019. godine, to se jedino od 
tada može utvrditi prestanak obaveze tuži-
oca da daje izdržavanje tuženima, sa kojih 
razloga je Vrhovni kasacioni sud preinačio 
nižestepene odluke i utvrdio da je obaveza 
tužioca prestala danom podnošenja tužbe, 
odnosno 16. 5. 2019. godine.

ZPP čl. 266, 271.
a) Stranka je dužna da supstancira-

no obrazloži u prvostepenom postupku 
kako prigovor na  ličnost  veštaka,  tako 
i prigovor na nalaz i mišljenje veštaka.

b) Isto važi i u pogledu predloga za 
novo veštačenje.

Presuda AS u Nišu od 18. decembra 2019. 
– 34 Gž 3192/19. (OS u Bujanovcu)

Iz obrazloženja: 
[...] 
[12] Neosnovani su žalbeni navodi tu-

ženog kojima se ukazuje na pogrešno utvr-
đeno činjenično stanje i pogrešnu primenu 

materijalnog prava sa obrazloženjem, da 
je tuženi prigovorio na ličnost veštaka i da 
nalazom nije konstatovana vrednost izve-
denih radova kao cena zemljišta po m2 kod 
tužioca.

[13] Naime, odredbom čl. 266. st. 2. i  
st. 3. Zakona o parničnom postupku propisa-
no je da je stranka dužna da podnese zahtev 
za izuzeće veštaka kada sazna da postoji ra-
zlog za izuzeće, a najkasnije pre početka iz-
vođenja dokaza veštačenjem i da je u zahte-
vu za izuzeće dužna da navede okolnosti na 
kojim zasniva svoj zahtev za izuzeće. Shod-
no navedenom tuženi je, u skladu sa čl. 266. 
st. 1. i st. 3. Zakona o parničnom postupku, 
bio dužan da zahtev za izuzeće veštaka bla-
govremeno podnese i da navede okolnosti 
na kojima zasniva svoj zahtev, što je tuže-
ni evidentno propustio da učini, s obzirom 
da je rešenje od 17. 12. 2018. godine kojim 
je određeno veštačenje uredno primio 1. 2. 
2019. godine i na isto, u delu ličnosti vešta-
ka, nije prigovorio, kao i da je na ročištu za 
glavnu raspravu od 3. 4. 2019. godine naveo 
da ima primedbe na ličnost veštaka, ali pri-
tom nije naveo i okolnosti na kojima zasni-
va svoje primedbe, te su stoga i neosnovani 
žalbeni navodi tuženog u ovom delu.

[14] Neosnovani su i žalbeni navodi tu-
ženog, kojima se osporava nalaz i mišljenje 
veštaka građevinske struke. Ovo iz razloga 
jer tuženi, kome je nalaz i mišljenje veštaka 
dostavljen 6. 2. 2019. godine nije, u smislu 
odredbe čl. 271 ZPP, istako primedbe već 
se, na ročištu za glavnu raspravu koje je 
održano 3. 4. 2019. godine, izjasnio da ima 
primedbe na ličnost veštaka i da na nalaz 
delimično prigovora, a da pritom, nije ja-
sno i precizno naveo o kojim primedbama 
je reč, u čemu se iste sastoje, odnosno nije 
naveo jasne i konkretne razloga zbog kojih 
osporava sačinjen nalaz, niti je pak naveo 
na koje okolnosti predlaže novo veštačenje, 
već je samo paušalno osporio sačinjen nalaz 
i predložio novo veštačenje, iz kog razloga 
je i pravilno odbijen predlog da se odredi 
novo veštačenje.

[...]
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ZOO čl. 366.
Izjava  o  priznanju  zastarele  oba-

veze,  pored  obavezne  pisane  forme, 
mora  biti  data  izričito,  određeno  i 
bezuslovno.

AT tarif. br. 17
Osnovica za obračun troškova stra-

naka  koje  zastupa  isti  punomoćnik  se 
dobija izračunavanjem prosečnog uspe-
ha svih stranaka u sporu, odnosno pre-
ma osnovici koju čini zbir iznosa koji je 
tražen tužbenim zahtevom, podeljen sa 
brojem stranaka.

Presuda AS u Novom Sadu  
od 29. septembra 2017.  
Gž 1663/17. (OS u Somboru)

Iz obrazloženja: 
[5] U toku prvostepenog postupka od re-

levantnih činjenica je utvrđeno da su tužena 
BB i pok. EE bile članovi ortačkog društva 
ĐĐ, svaka sa udelom po 50 %. To društvo je 
osnovano 8. 4. 2004, a brisano je iz registra 
Agencije za privredne registre 11. 1. 2011. 
godine.

[6] Tužilac je 2007. godine stupio u 
poslovni odnos sa ĐĐ, te je kao prodavac, 
dana 19. 3. 2007. godine, sa navedenim 
društvom kao kupcem, zaključio Ugovor 
o prodaji br. 022-1903 koji je za predmet 
imao kupoprodaju đubriva u količini od 
cca 25 tona, s tim da će se cena određiva-
ti na svakoj pojedinačnoj profakturi koja je 
vezana za ugovor. Prva isporuka đubriva 
UREA 46 % u količini od 11 tona je usle-
dila 2. 4. 2007. godine, a ta isporuka je 
bila praćena otpremnicom br. 1-145 u vezi 
sa kojom je istog dana sastavljen račun br. 
153-2007, na kome je fakturisan iznos od 
ukupno 248.292,00 dinara. U međuvreme-
nu je prvobitno zaključen ugovor aneksiran 
tako što je ugovoreno da će se plaćanje iz-
vršiti merkantilnim kukuruzom roda 2007. 
u vreme berbe, po ceni 10,00 din/kg + 8 % 
PDV JUS kvalitet fco. U tom Aneksu je 
navedeno da je dug iz osnovnog ugovora 
190.017,00 dinara, da je ortačko društvo is-
platilo deo duga po prvoj fakturi u iznosu od 
58.275,00 dinara, na koji dug se dodaje novi 

od 20 tona UREE 46 %, koja se isporučuje 
27. 7. 2007. godine po dispoziciji kupca što 
vrednosno iznosi 440.640,00 dinara. Dru-
ga isporuka je usledila 27. 7. 2007. godine 
i bila je praćena otpremnicom br. 1-257 u 
vezi sa kojom je istog dana sastavljen račun  
br. 258-2007, koji je ukupno fakturisan na 
iznos od 440.640,00 dinara, sa načinom pla-
ćanja po zaključenom ugovoru br. 022-1903 
od 19. 3. 2007. godine i aneksu br. 1 od 5. 7. 
2007. godine. Ukupan dug tuženih drugog 
do četvrtog reda iznosi 502.353,00 dinara 
(190.017.00 dinara + 440.640,00 dinara – 
128.304.00 dinara).

[7]  Pravni prethodnik tuženih nije iz-
mirio svoje obaveze preuzete Ugovorom i 
Aneksom broj 1. svoj dug je delimično sma-
njio dana 20. 10. 2008. godine, kroz ispo-
ruku semenske pšenice čija protivvrednost 
iznosi 128.304,00 dinara

[8] EE, svekrva tužene BB i baka tuže-
nih VV, GG i DD preminula je [...] godine. 
U ostavinskom postupku koji je vođen pred 
Osnovnim sudom u Somboru broj O. 483/15 
dana 26. 1. 2016. godine doneto je rešenje o 
nasleđivanju u kome je navedeno da pasivu 
zaostavštine pored dugovanja prema [...] 
čini i dug prema AA a po osnovu ugovora 
o prodaji br. 022-1903 od 19. 3.2007. godi-
ne i Aneksa broj 1 ugovora br. 022-1903 od 
5. 7. 2007. godine, po osnovu prijavljenih 
potraživanja ostaviteljice. Istim rešenjem 
za zakonske naslednike oglašene su ovde 
tužene VV, GG i DD, unuke ostaviteljice. 
Navedeno rešenje o nasleđivanju je postalo 
pravnosnažno 11. 3. 2016. godine.

[9] Na ovako utvrđeno činjenično stanje 
prvostepeni sud je pogrešno primenio odred-
bu čl. 387. i 366. ZOO, kada je zaključio da 
je došlo do prekida zastarelosti, smatrajući 
da su tužene u ostavinskom postupku pri-
znale dug time što nisu osporile prijavljeno 
potraživanje tužioca, te da je, prema odredbi 
čl. 392. st. 2. ZOO, rok zastarelosti u odno-
su na tužene kao zakonske naslednice pok. 
EE, počeo iznova teći 11. 3. 2016. godine.

[10] U konkretnom slučaju reč je o po-
traživanju koje je nastalo iz pravnog odno-
sa koji je postojao između dva privredna 
subjekta – tužioca, organizovanog u formi 
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društva sa ograničenom odgovornošću, i 
pravnog prethodnika tuženih, organizova-
nog u formi ortačkog društva, a koje potiče 
iz zaključenog ugovora o prodaji, koji ne-
sumnjivo uređuje poslovne odnose povo-
dom prometa robe, te je pravilno stanovište 
prvostepenog suda da se u konkretnom slu-
čaju ima primeniti trogodišnji rok zastarelo-
sti, regulisan odredbom čl. 374. ZOO (me-
đusobna potraživanja pravnih lica iz ugovo-
ra u prometu robe i usluga kao i potraživa-
nja naknade za izdatke učinjene u vezi s tim 
ugovorima, zastarevaju za tri godine, te da 
zastarevanje teče odvojeno za svaku isporu-
ku robe, izvršeni rad ili uslugu).

[11] Iz utvrđenog činjeničnog stanja pro-
izilazi da je poslednja radnja koja je imala 
obeležje priznanja duga učinjenog od strane 
ortačkog društva ĐĐ bila isporuka pšenice 
koju je to društvo izvršilo tužiocu 20. 10. 
2008. godine, pa je tog dana došlo do pre-
kida zastarelosti, a rok zastarevanja počeo 
je teći iznova. Sledi da je nastupila zastara 
tužiočevog potraživanja nakon 20. 10. 2011. 
godine, istekom trogodišnjeg roka zasta-
relosti (kako to pravilno prvostepeni sud i 
utvrđuje kada odlučuje o tužbenom zahtevu 
tužioca u odnosu na tuženu BB).

[12] Sledom navedenog, ovaj sud nala-
zi da je prvostepena presuda, u pobijanom 
usvajajućem delu, zasnovana na pogrešnom 
pravnom stanovištu prvostepenog suda da 
priznanje duga nakon isteka roka zastare-
losti može dovesti do prekida zastarevanja, 
pri čemu nije imao u vidu da se, nakon što 
nastupi zastarelost obaveze, dužnik može 
odreći zastarelosti ali samo na način kako 
je predviđeno odredbama čl. 366. ZOO. 
Navedenom odredbom propisano je da se 
pismeno priznanje zastarele obaveze smatra 
kao odricanje od zastarelosti (st. 1). To zna-
či da, pored obavezne pisane forme, izjava 
o priznanju zastarele obaveze mora biti data 
izričito, određeno i bezuslovno. Međutim, 
nasledničke izjave tuženih VV, GG i DD o 
prihvatanju svojih naslednih delova, koje su 
dale u ostavinskom postupku vođenom iza 
pok. EE (u kome je tužilac prijavio svoje 
potraživanje prema ostaviocu), kao ni okol-
nost da na rešenje o nasleđivanju, u delu u 

kome je to potraživanje utvrđeno kao pasiva 
zaostavštine, nisu izjavile žalbu, ne može 
se smatrati pismenim priznanjem zastarele 
obaveze, niti predstavljaju izjavu kojom se 
izričito, određeno i bezuslovno priznaje za-
starelo potraživanje tužioca.

[13] To su razlozi iz kojih je ovaj sud, 
na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja, na-
šao da je tužiočevo potraživanje zastarelo 
ne samo u odnosu na tuženu BB, već i na 
tužene VV, GG i DD, usled čega je prvoste-
pena presuda preinačena u pobijanom usva-
jajućem delu, tako što je u tom delu tužbeni 
zahtev odbijen.

[14] Odredbom čl. 165. st. 2. ZPP pro-
pisano je da će sud kada preinači odluku 
protiv koje je izjavljen pravni lek odlučiti o 
troškovima celog postupka. Imajući u vidu 
da je preinačenjem tužbeni zahtev u celosti 
odbijen, ovaj sud je, ceneći uspeh tužioca u 
sporu odbio i njegov zahtev za naknadu tro-
škova postupka.

[15] Sa druge strane, tužene VV, GG i 
DD su, budući da je i u odnosu na njih tu-
žbeni zahtev u celosti odbijen, u potpunosti 
uspele u sporu, zbog čega im pripada nak-
nada troškova parničnog postupka. Kako 
punomoćniku tuženih pripada uvećanje za 
zastupanje druge i svake naredne stranke, 
osnovica za obračun troškova dobija se izra-
čunavanjem prosečnog uspeha svih stranaka 
u sporu, odnosno prema osnovici koju čini 
zbir iznosa koji je tražen tužbenim zahte-
vom, podeljen sa brojem stranaka. Kako je 
tužbenim zahtevom tražena isplata iznosa od 
1.093.724,65 dinara, tužiocima će za sastav 
podneska biti dosuđen iznos od 12.000,00 
dinara (pripadajući iznos od 6.000,00 dinara 
uvećan za 100 % na ime zastupanja druge i 
treće stranke), za pristup na održano ročište 
iznos od 15.000,00 dinara (pripadajući iznos 
od 7.500,00 dinara uvećan za 100 % na ime 
zastupanja druge i treće stranke) i za pristup 
na odloženo ročište iznos od 9.000,00 di-
nara (pripadajući iznos od 4.500,00 dinara 
uvećan za 100 % na ime zastupanja druge i 
treće stranke). Sledom izloženog, tuženima 
je na ime sastava odgovora na tužbu dosu-
đen iznos od 12.000,00 dinara, za pristup na 
ročišta održana 15. 11. 2016. i 2. 2. 2017. 
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godine iznos od po 15.000,00 dinara i za 
pristup na odloženo ročište 21. 10. 2016. 
godine iznos od 9.000,00 dinara, a na ime 
sudskih taksi na odgovor na tužbu i na prvo-
stepenu presudu zbirni iznos od 60.000,00 
dinara, koji je opredeljen troškovnikom tu-
ženih, iako bi im, u skladu sa Zakonom o 
sudskim taksama, pripao veći iznos sudskih 
taksi od traženog.

[16] Tuženima nisu priznati troškovi 
sastava podneska od 27. 10. 2017. godine, 
imajući u vidu da su tim podneskom tužene 
samo ponovile navode već iznete u odgovo-
ru na tužbu, zbog čega taj podnesak, prema 
svojoj sadržini, nije bio nužan i potreban 
za vođenje ovog postupka, kao ni troškovi 
uvida u spis, budući da se sva pismena koja 
im upućuje sud, ili tužilac, putem suda, do-
stavljaju tuženima, kao i da je punomoćnik 
tuženih bio prisutan na ročištima održanim i 

odloženim u toku postupka, usled čega pre-
duzimanje te radnje nije bilo nužno za vođe-
nje ovog postupka.

[17] Saglasno odredbama čl. 163. st. 1. 
i čl. 165. st. 2. ZPP, odnosno sa uspehom 
tuženih u žalbenom postupku, a prema va-
žećoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova 
za rad advokata, kao i odredbama čl. 153. i 
čl. 154. ZPP, ovaj sud je obavezao tužioca 
da tuženima nadoknadi troškove žalbenog 
postupka u iznosu od 51.000,00 dinara, koji 
obuhvataju troškove sastava žalbe u iznosu 
od 24.000,00 dinara (obračunate primenom 
istog principa korišćenog prilikom računa-
nja troškova parničnog postupka), kao i sud-
sku taksu na žalbu, u iznosu od 27.000,00 
dinara, kako je to opredeljeno troškovnikom 
tuženih.

[...]

Priredio doc. dr Marko S. Knežević  
Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
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ISPRAVKA

U Komentaru odluke VKS autora Marka S. Kneževića, objavljenog u 
svesci 3/2020, 504–508, fusnota 16 treba da glasi: 

„Jelinek, W., u: Fasching, H., Konecny, A. (2019). Kommentar zu den 
Zivilprozessgesetzen IV/1. Wien: Manz, para. 529. br. 13.”

Umesto toga, greškom uredništva prilikom obrade teksta fusnota je 
pogrešno skraćena.

Ovom prilikom uredništvo se izvinjava autoru i čitalaštvu. 

U Novom Sadu, dana: 30. 12. 2020. godine. 
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КРИВИЧНО ДЕЛО НЕДОЗВОЉЕН ПРЕЛАЗ ДРЖАВНЕ 
ГРАНИЦЕ И КРИЈУМЧАРЕЊЕ ЉУДИ из чл. 350 КЗ2

* Рад је примљен 18. 5. 2020, а прихваћен је за објављивање 30. 12. 2020. године.

 *

Кривично дело недозвољен пре-
лаз државне границе и кријумчарење 
људи је предвиђено у чл. 350. Кри-
вичног законика (Службени гласник 
РС 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 
121/12, 104/13, 108/14. и 94/16), а 
у оквиру Главе XXXI под називом 
„Кривична дела против јавног реда и 
мира”.

Заштитни објекат овог кривичног 
дела је јавни ред. 

Имајући у виду суштину 
овог кривичног дела, а за боље 
разумевање његових битних еле-
мената, неопходно је консултовати 
пратеће прописе, посебно: Закон о 
прелажењу државне границе и крета-
њу у пограничном појасу (Службени 
гласник РС 101/05), Закон о странци-
ма (Службени гласник РС 24/18) као 
и Закон о путним исправама (Слу-
жбени гласник РС бр. 62/14). 

Кривично дело недозвољен пре-
лаз државне границе и кријумчарење 
људи из чл. 350. КЗ има своја два 
основна облика (ст. 1. и 2), тежи – 
квалификовани облик (ст. 3. и 4) и 
одредбе о изрицању мере безбедно-
сти о одузимању предмета (ст. 5). 

Основни облик предвиђен у 
чл. 350. ст. 1. КЗ гласи: 

„Ко без прописане дозволе пређе 
или покуша да пређе границу Србије, 
наоружан или употребом насиља, 
казниће се [...]”.
Нужни елементи овог облика кри-

вичног дела јесу: 
 – прелазак или покушај преласка 

границе Србије, 
 – непоседовање прописане дозволе,
 – прелазак или покушај преласка 

наоружан или употребом насиља.
Претходно је указано да када 

физичко лице пређе или покуша да 
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пређе границу Србије, без прописане 
дозволе, ради се о прекршају. 

Такав прелазак или покушај пре-
ласка, а уз употребу насиља или 
наоружан, представља радњу извр-
шења кривичног дела.

Прелажење је или излазак из Ср-
бије или улазак у Србију, а појам 
границе је предвиђен у већ претход-
но цитираном Закону. Граница може 
бити сувоземна, водена или вазду-
шна, а за постојање овог кривичног 
дела није битно о којој граници је 
реч. 

Покушај недозвољеног преласка 
границе је овде изједначен са прела-
ском државне границе, па не може 
постојати самосталан институт по-
кушаја кривичног дела предвиђен у  
чл. 30. КЗ. 

За постојање покушаја, нужно је 
сагледати све околности конкретног 
случаја, како објективне (близина 
кретања уз границу, боравак у месту 
које је уз границу, постојање мо-
гућности да у кратком временском 
периоду се пређе граница и друго), 
тако и постојање очигледне намере 
учиниоца да пређе границу, као су-
бјективне околности. 

Недозвољен прелазак или поку-
шај преласка државне границе мора 
се вршити без прописане дозволе, 
а то значи да учинилац нема путну 
исправу за прелаз преко границе или 
му је неисправна, а што је све регу-
лисано цитираним Законом о путним 
исправама.

Недозвољен прелазак или по-
кушај преласка државне границе, а 
да би постојало наведено кривично 
дело, мора да се учини под оружјем – 
наоружан или употребом насиља. 

Наоружан је онај који прелази 
или покуша да пређе границу, а при 
себи има оружје. Законодавац није 

прецизирао врсту оружја, али се 
подразумева да се ради о ватреном 
оружју које би се евентуално упо-
требило за напад или одбрану при 
преласку државне границе (сусрет са 
службеним лицима који обезбеђују 
границу или врше контролу прелаза). 

Под употребом насиља при 
преласку или покушаја преласка гра-
нице се подразумева примена силе 
или претње да ће се непосредно на-
пасти на живот или тело службеног 
лица на граници или лица које врши 
контролу преласка. У сваком случају 
мора постојати узрочна веза између 
недозвољеног преласка или покушаја 
и употреба насиља. 

Кривично дело је свршено када је 
граница пређена под претходно наве-
деним условима или покушано њено 
прелажење, а претходно је указано 
на то да покушај није могућ, јер је и 
тада кривично дело свршено. 

Извршилац кривичног дела 
може бити свако лице, а нужно је 
постојање умишљаја које обухва-
та постојање свести да се државна 
граница прелази или покушава, без 
прописане дозволе и то наоружан 
или употребом насиља. 

Други основни облик, предвиђен 
у чл. 350. ст. 2. КЗ гласи: 

„Ко у намери да себи или друго-
ме прибави какву корист, омогућава 
другом недозвољен прелаз границе 
Србије или недозвољен боравак или 
транзит кроз Србију, лицу које није 
држављанин Србије, казниће се [...]”.
Елементи овог облика кривичног 

дела јесу:
 – омогућавање другом недозвољен 

прелаз границе Србије;
 – омогућавање недозвољеног бо- 

равка или транзита кроз Срби-
ју, лицу које није држављанин 
Србије; 
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 – намера да се себи или другом 
прибави каква корист;

 – друго лице је лице које није држа-
вљанин Србије.
Радње омогућавања другом не-

дозвољен прелаз границе Србије 
(улазак или излазак) јесу у ствари 
радње помагања да се граница не-
дозвољено пређе (нпр. превоз до 
границе, сачекивање по преласку 
границе, прикривање у близини гра- 
нице, повезивање са лицем које се 
бави пребацивањем преко границе и 
друго). 

Јасно је, на основу језичког ту-
мачења, овде се не ради о постојању 
услова да се изврши кривично дело 
предвиђено у чл. 350. ст. 1. КЗ. 

Исте радње се предузимају и за 
лице коме се обезбеђује недозво-
љен боравак у Србији или се врши 
транзит кроз Србију (услови су 
предвиђени у цитираном Закону о 
прелажењу државне границе и крета-
њу у граничном појасу).

Све предузете радње омогућавања 
треба да се врше у намери да се себи 
или другом прибави каква корист. 
То значи да за постојање кривичног 
дела није нужно да је прибављена 
каква корист, већ само намера, а са 
друге стране, законодавац није пред-
видео врсту користи, па може бити 
свака корист, како материјалне, тако 
и нематеријалне природе. 

Лице према коме се предузимају 
радње омогућавања [...] мора да је 
лице које није држављанин Србије, а 
појам странца је дат у цитираном За-
кону о странцима. 

Извршилац овог облика кривич-
ног дела може бити свако лице, а 
дело се врши умишљајно, што значи 
да мора постојати свест да се преду-
зимају радње омогућавања [...] лицу 
које није држављанин Србије, а у на-

мери да се себи или другом прибави 
каква корист. 

Трећи – тежи – квалификовани 
облик је предвиђен у чл. 350. ст. 3. 
КЗ и гласи: 

„Ако је дело из ст. 2. овог члана 
учињено од стране групе, злоупотре-
бом службеног положаја или на начин 
којим се угрожава живот или здра-
вље лица чији се недозвољен прелаз 
границе Србије, боравак или транзит, 
омогућава или је кријумчарен већи 
број лица, казниће се [...]”.
Елементи овог облика кривичног 

дела јесу: 
 – да се учини дело из ст. 2. чл. 350. 

КЗ, као предуслов;
 – дело је учињено од стране групе, 

злоупотребом положаја или на на-
чин којим се угрожава живот или 
здравље лица чији се недозвољен 
прелаз границе, боравак или тран-
зит омогућава или је кријумчарен 
већи број лица.
Појам групе је предвиђен у чл. 

112. ст. 22. КЗ у делу значење израза 
па гласи: 

„Група је најмање три лица пове-
заних ради трајног или повременог 
вршења кривичних дела која не мора 
да има дефинисане улоге својих чла-
нова, континуитет чланства или 
развијену структуру”.
Злоупотребу службеног положаја, 

као следећу радњу извршења, треба 
узети у потпуности како је то предви-
ђено у чл. 359. КЗ, које се односи на 
кривично дело злоупотреба службе-
ног положаја. То значи, да учинилац 
треба да има статус службеног лица, 
да предузима радње искоришћавања, 
прекорачење граница својих слу-
жбених овлашћења или невршењем 
својих службених дужности, при-
бави себи противправну имовинску 
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корист (или другом), другом нанесе 
какву штету или теже повреди права 
другог. Такве предузете радње зло-
употребе службеног положаја треба 
да су у узрочно-последичној вези са 
радњама омогућавања другом [...] 
(предвиђене у чл. 350. ст. 2. КЗ). 

Следећа радња извршења се од-
носи на такве радње омогућавања 
[...] којима се угрожава живот или 
здравље лица којима се омогућава 
недозвољен прелаз преко границе, 
недозвољен боравак или транзит кроз 
Србију. 

У погледу наведене радње из-
вршења, налазим да није нужно 
навођење садржине предузетих рад-
њи јер су исте јасне. 

Ако је реч о транзиту, тада је 
нужно у изреци пресуде којом се 
окривљени оглашава кривим због 
наведеног кривичног дела, навести 
и релацију транзита (нпр. учинилац 
је својим возилом преузео илегално 
прелазнике у месту А, које се налази 
на територији Србије и започео њи-
хов транзит до места Б, које је такође 
на територији Србије и друго). 

Други квалификовани облик, 
предвиђен у чл. 350. ст. 4. КЗ гласи: 

„Ако је дело из ст. 2. овог члана 
учињено од стране организоване кри-
миналне групе, казниће се учинилац 
[...]”
У чл. 350. ст. 5. КЗ је предвиђено: 

„Средства намењена или употре-
бљена за извршење дела из ст. 1–3. 
овог члана, одузеће се.”
То другим речима значи, да има 

места примени чл. 87. КЗ а која 
одредба се односи на изрицање мере 
безбедности одузимање предмета, 
а што даље значи да за њено изри-
цање се морају остварити услови 
предвиђени у чл. 87. ст. 1. КЗ, а у 

конкретном случају реч је о примени 
одредбе чл. 87. ст. 3. КЗ која се одно-
си на обавезно одузимање предмета. 

Историјат овог кривичног дела је 
интересантан, па тако. 

У Кривичном законику из 1951. 
године је било предвиђено кри-
вично дело „недозвољен прелаз 
преко државне границе” у чл. 303, 
па у ст. 1. је била предвиђена радња 
извршења у виду недозвољеног пре-
лажења границе ФНРЈ, а у ст. 2. је 
предвиђена радња извршења у виду 
омогућавања недозвољеног прела-
ска преко државне границе путем 
организовања мреже за недозвољено 
прелажење границе као и систематско 
помагање на неки други начин други-
ма да недозвољено пређу границу. 

У Кривичном закону СФРЈ (важио 
до доношења Кривичног закони-
ка Србије – 1. јануар 2006. године), 
у чл. 249. је предвиђено кривично 
дело „недозвољен прелаз државне 
границе”. 

У ст. 1. поменутог члана је пред- 
виђено: 

„Ко без прописане дозволе пређе 
или покуша да пређе границу СФРЈ 
у организованој групи, наоружан или 
употребом насиља, казниће се [...]”.
У ст. 2. истог члана је предвиђено: 

„Ко се бави недозвољеним преба-
цивањем других лица преко границе 
СФРЈ или ко из користољубља омо-
гућује другом недозвољен прелаз 
границе, казниће се [...].”
Ако се изврши упоређивање за-

конодавног решења из КЗ СФРЈ 
(КЗЈ) и садашњег Кривичног закони-
ка – чл. 350, јасно је да су елементи 
кривичног дела предвиђени у сада-
шњем законодавству јасни, прецизни 
и што је важно, релативно лаки за 
доказивање. 
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Наиме, изостављен је прелаз 
државне границе или покушај „у 
организованој групи” из простог ра-
злога што, теоријски гледано, ради се 
о тзв. власторучном кривичном делу 
а то значи да постоји самостално 
и посебно кривично дело за сваког 
учиниоца. 

Са друге стране, илузорно је да 
постоји наведено кривично дело 
само ако је учињено у организованој 
групи. 

Иста је ситуација и код „бавље-
ња” недозвољеним пребацивањем 
других лица преко границе, а што је 
иначе врло тешко за доказивање. 

Када је реч о „групи” правилно 
је садашње законско решење, пред-
виђено у чл. 350. ст. 4. КЗ, али се 
„организована криминална група” 
односи на „омогућавање другима 
[...]”, а што је предвиђено у чл. 350. 
ст. 2. КЗ, а не о лицима који као 
организована криминална група пре-
лази или покуша да пређе државну 
границу. 

Судска пракса у вези са овим кри-
вичним делом је богата. 

Управо биће кривичног дела о 
којем је реч, са својим елементима, 
опредељује бројне животне и карак-
теристичне ситуације. 

I 
Кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење 

људи из чл. 350. ст. 2. КЗ

1. Прибављање какве користи учини-
оца је битно обележје кривичног дела 
недозвољен прелаз државне грани-
це и кријумчарење људи из чл. 350. 
ст. 3. у вези са ст. 2. КЗ, тако да из-
река пресуде мора да садржи опис 
те користи и у чему се она огледа, 

а образложење пресуде разлоге о 
одлучним чињеницама за утврђивање 
врсте и висине те користи. 

Из образложења: 
Првостепени суд у разлозима пресуде 

даје формалне закључке да је оптужени 
дело извршио са директним умишљајем 
јер је био свестан да омогућава недозво-
љен транзит кроз Србију четири страна 
држављана које је покупио у близини 
границе Македоније и да је то хтео ради 
прибављања новчане користи, али не даје 
разлоге о оцени доказа на основу којих 
је утврдио постојање намере као вишег 
степена директног умишљаја. Другим 
речима, суд није ценио доказе, пре свега 
одбрану окривљеног који је објаснио коју 
накнаду добија за наведено путовање и 
не цени изјаве сведока – путника који су 
говорили да су по њиховом уласку у во-
зило од окривљеног чули да ће о трошко-
вима превоза накнадно да се договоре. 

Решење Апелационог суда у Нишу  
Кж 887/11. од 1. септембра 2011.

2. Радња кривичног дела из чл. 249. 
ст. 2. ОКЗ састоји се из омогућава-
ње другом недозвољеног преласка 
границе из користољубља. Под пој-
мом „омогућује” не подразумевају 
се само радње које непосредно озна-
чавају прелаз саме државне границе, 
већ обухватају све оне радње које су 
повезане са тим и без којих недозво-
љен прелаз границе једном или више 
лица не би био могућ. 

Пресуда Окружног суда у Краљеву  
Кж 118/08. од 3. јуна 2008.

3. Под појмом омогућавање преласка 
државне границе не подразумевају 
се само радње које непосредно озна-
чавају прелаз границе већ обухватају 
све радње које су повезане са тим и 
без којих недозвољен прелаз грани-
це не би био могућ, а притом је ире-
левантно да ли је оптужени чинио 
и раније и да ли код њега постоји  
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решеност да то чини чешће, с обзи-
ром да му и није стављено на терет 
да се бавио недозвољеним пребаци-
вањем и других лица преко државне 
границе. 

Пресуда Окружног суда у Београду  
Кж 2140/99. од 16. фебруара 2000.

4. Умишљај окривљеног код изврше-
ња кривичног дела недозвољен пре-
лаз државне границе и кријумчарење 
људи из чл. 350. ст. 2. КЗ обухвата 
свест да прихвата у своје возило 
стране држављане, близу границе, да 
су исти запуштени, исцрпљени, без 
докумената и превезао их до кампа 
за азиланте, а што је и хтео, чиме је 
омогућио остварење користи за та 
лица. 

Пресуда Вишег суда у Чачку  
Кж 233/14. од 3. новембра 2014.

5.  Превоз лица од једног до другог 
места на територији Србије се сматра 
транзитом у смислу кривичног дела 
из чл.350 КЗ, при чему није од знача-
ја да ли се превоз врши до граничног 
прелаза. 

Решење Вишег суда у Чачку  
Кж 20/14. од 11. фебруара 2014. 

6. Обележје бића кривичног дела не-
дозвољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи из чл. 350. ст. 2. 
КЗ је намера учиниоца да за себе или 
другог прибави какву корист, која по 
својој природи не мора бити имовин-
ска корист. 

Из образложења: 
Основано се у жалби истиче да је пр-

востепени суд погрешио када је закљу-
чио да није било доказа да је окривљени 
превоз страних држављана извршио из 
користољубља, да би себи остварио имо-
винску корист и да он самим тим није 
исказао било какву користољубиву на-
меру, јер се за кривично дело за које је 
окривљени оптужен не тражи имовинска 

корист, већ намера да се себи или другом 
прибави каква корист која не мора бити 
остварена у имовинској користи. Корист 
је погодност коју страни држављани, који 
су илегално прешли државну границу 
имају у погледу средстава којим се врши 
превоз, погодности да се што пре удаље 
од граничног прелаза, да не буду откри-
вени и друго. 

Решење Вишег суда у Чачку  
Кж 15/14. од 12. марта 2014.

7.  При утврђивању умишљаја код 
кривичног дела из чл. 350. ст. 2. КЗ, 
мора се узети у обзир између осталог, 
да ли је учинилац знао из које држа-
ве долазе лица која превози, да ли је 
знао да лица која превози немају до-
кумента за легалан прелаз државне 
границе и да ли је био свестан психо-
физичког стања тих лица. 

Решење Вишег суда у Чачку  
Кж 20/14. од 11. фебруар 2014.

8.  Обележја кривичног дела недо-
звољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи остварена су 
ако је, осим намере прибављања ко-
ристи, утврђено и у чему се састоји 
радња коју је окривљени предузео 
како би другим лицима омогућио да 
пређу границу, независно од тога да 
ли је дело извршено или је остало у 
покушају. 

Из образложења:
Између осталог, радња извршења из 

чл. 350. ст. 2. КЗ се састоји у омогућава-
њу другом недозвољеног преласка грани-
це у намери да се себи или другом при-
бави каква корист. Притом су то радње, 
које су бројне и обухватају све оне радње 
које су повезане са физичким преласком 
државне границе и без којих недозвољен 
прелаз границе не би био реалан и могућ.

У конкретном случају опис радњи 
које је окривљени предузео као саизвр-
шилац са другим НН лицима указује на 
њихову функционалну повезаност кроз 
заједничко деловање у циљу омогућава-
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ња недозвољеног преласка границе Срби-
је наведеним лицима, на њиховом путу до 
Француске као крајње дестинације, што 
значи да ова лица не би могла да пређу 
државну границу без радње окривљеног 
којом је омогућено њихово повезивање 
са НН лицима која би их непосредно 
превела преко државне границе. То значи 
да радња окривљеног, представља само 
једну у ланцу планираних и предузетих 
радњи у циљу недозвољеног преласка др-
жавне границе, до којег није дошло јер је 
дело остало у покушају. 

Пресуда Врховног касационог суда  
Кзз 58/12. од 5. септембра 2012.

9. Кривично дело недозвољеног пре-
лаза државне границе и кријумчаре-
ња људи се једино може извршити 
омогућавањем недозвољеног прелаза 
државне границе или недозвољеног 
боравка или транзита кроз Републику 
Србију према пасивном субјекту као 
лицу  које није држављанин Републи-
ке Србије. 

Пресуда Врховног суда Србије  
Кзз 141/07. од 25. децембра 2007.

II   
Кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење 

људи из чл. 350. ст. 3. КЗ

1.  Када изрека правноснажне осу-
ђујуће пресуде садржи јасан опис 
намере окривљеног да са саокривље-
ном прибави противправну имовин-
ску корист злоупотребом већег броја 
лица, остварена су објективна и су-
бјективна обележја квалификованог 
облика кривичног дела недозвољен 
прелаз државне границе и кријумча-
рење људи. 

Из образложења:
Кривично дело недозвољен прелаз 

државне границе и кријумчарење људи 
врши се у намери да се себи или другом 

прибави каква корист, а у конкретном 
случају изреком правноснажне пресуде је 
утврђено да је окривљени дело извршио 
у намери да другоокривљеном прибави 
имовинску корист у износу од 100 евра 
по једном кријумчареном мигранту, то 
по налажењу Врховног касационог суда, 
изрека побијане пресуде садржи како 
објективна, тако и субјективна обележја 
кривичног дела из чл. 350. ст. 3. у вези 
са ст. 2. КЗ за које је окривљени оглашен 
кривим. 

Неосновани су наводи у захтеву за 
заштиту законитости да изрека правно-
снажне пресуде не садржи битан еле-
мент кривичног дела, а то је кријумча-
рење већег броја лица преко границе 
јер су у изреци означена само два лица. 
Ово стога што је у изреци правноснажне 
пресуде јасно утврђено да су окривљени 
преко државне границе између Републи-
ке Србије и Мађарске покушали да про-
кријумчаре групу од 12 миграната а што 
свакако представља већи број лица, па 
сама чињеница да суд није идентифико-
вао све мигранте наводећи њихова имена, 
по налажењу овог суда није од утицаја на 
постојање овог квалификованог облика 
кривичног дела. 

Пресуда Врховног касационог суда  
Кзз 1010/16. од 7. септембра 2016. 

2. Омогућавањем недозвољеног пре-
ласка државне границе већем броју 
лица а затим и транзита територијом 
Републике Србије, од стране групе 
организоване с намером прибавља-
ње материјалне користи, предузета 
је радња извршења квалификованог 
облика кривичног дела недозвољен 
прелаз државне границе и кријумча-
рење људи. 

Из образложења:
Имајући у виду да су радње изврше-

ња тежег облика кривичног дела из чл. 
350. ст. 2. КЗ алтернативно одређена и да 
се састоји у омогућавању другом да не-
дозвољено пређе границу Србије, омогу-
ћавању да недозвољено борави у Србији 
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или омогућавању транзита преко терито-
рије Србије, а да квалификовани облик 
дела из ст. 3. истог члана постоји у случа-
ју ако је дело из ст. 2. учињено у четири 
напред наведене околности, то је о оцени 
Врховног касационог суда другостепени 
суд својим ставом повредио Кривични 
закон тумачењем да кријумчарење људи 
у смислу инкриминације из чл. 350. КЗ 
представља само омогућавање другоме 
да на недозвољен начин пређе државну 
границу у смислу тајног, прикривеног и 
илегалног уласка на територију државе 
Србије, преко или ван граничног пре-
лаза, односно само уколико извршилац 
омогућава већем броју лица недозвољен 
прелаз државне границе, те да омогућава-
ње већем броју страних држављана недо-
звољени транзит преко територије наше 
земље не представља начин извршења 
опредељен у ст. 2. чл. 350. КЗ. 

Пресуда Врховног касационог суда  
Кзз 908/16. од 31. августа 2016.

3.  За чињенични опис радње омогу-
ћавања транзита код кривичног дела 
недозвољен прелаз државне грани-
це и кријумчарење људи из чл. 350. 
ст. 3. КЗ потребно је навести објек-
тивна и субјективна обележја кри-
вичног дела, што значи и релацију 
транзита уз описан психички однос 
учиниоца према томе да он зна да 
врши кријумчарење људи. 

Закључци Кривичног одељења Врховног 
касационог суда од 28. јуна 2014.

4.  Сматраће се да је појединачним 
радњама сваког члана групе остварен 
општи циљ криминалне групе ако су 
сви чланови групе, иако нису били 
упознати са целим поступком илегал-
ног пребацивања, због својих етап-
них улога, имали сазнање да се ради 
о организованом илегалном пребаци-
вању страних држављана уз новчану 
накнаду преко државне границе. 

Пресуда Врховног суда Србије  
Кж 8/2008. од 23. јануара 2009.

5.  Код кривичног дела из чл. 350. 
ст. 3. КЗ под појмом већи број лица 
сматра се пет или више лица. 

Правно схватање Кривичног одељења 
Врховног суда Србије на седници  
од 17. априла 2008.

6. Ако професионални такси возач за 
одређену увећану новчану накнаду, 
вози споредним путевима који воде 
непосредно у близину државне гра-
нице, без граничног прелаза, постоји 
свест и намера окривљеног да овим 
лицима омогућује нелегални прела-
зак државне границе. 

Решење Апелационог суда  
у Новом Саду Кж 1648/16.  
од 14. фебруара 2016.

7.  За постојање кривичног дела не-
дозвољен прелаз државне границе 
и кријумчарење људи учињеног од 
стране групе није потребно да се 
окривљени, као чланови групе, лично 
познају, али је неопходно да постоји 
одређена повезаност. 

Пресуда Апелационог суда у Београду 
Кж 3/12. од 27. априла 2012.

III   
Кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење 

људи из чл. 350. ст. 4. КЗ

1. Код окривљене је постојала свест 
да делује као припадник организова-
не криминалне групе, јер је по дола-
ску миграната на територију Србије, 
обавештавала другоокривљеног где 
треба да их преузме и „чистила” пут 
пазећи да не наиђу на полицијске па-
троле, све до предаје миграната тре-
ћеокривљеном, са истим задатком и 
након преласка границе, а за имовин-
ску корист, по конкретним налозима 
организатора групе, у стању потпуне 
урачунљивости, па се у конкретном 
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случају ради о извршењу кривичног 
дела из чл. 350. ст. 4. у вези са ст. 2. 
КЗ, а коју правну квалификацију је 
прихватио и другостепени суд, па се 
захтев за заштиту законитости пока-
зује неоснованим. 

Пресуда Врховног касационог суда  
Кзз 14/16. од 30. јуна 2016.

2.  Окривљени који је имао улогу 
возача возила у којем су се налази-
ли мигранти, за шта му је понуђен 
новац, при чему је био у сталној те-
лефонској комуникацији у вези са 
преузимањем и остављањем мигра-
ната са другим окривљенима, који су 
га обавештавали о опасности од по-
лиције, што указује на постојање уна-
пред припремљеног плана деловања, 
учинио је кривично дело недозвољен 
прелазак државне границе и кријум-
чарење људи као члан организоване 
криминалне групе. 

Пресуда Апелационог суда у Београду 
Кж 19/16. од 1. јула 2016. 

IV   
Кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење 

људи из чл. 350. ст. 5. КЗ

1. Против лица – страних држављана 
која су покушала да нелегално пређу 
границу Србије, код квалификованог 
облика овог дела у покушају, може се 
изрећи мера безбедности протерива-
ња странца из земље. 

Из образложења:
Што се тиче одлуке о изреченим ме-

рама  безбедности, у погледу изречене 
мере безбедности одузимање предмета, 
а која се оспорава изјављеним жалбама, 
овај суд је имао у виду одредбу чл. 350. 
ст. 5. КЗ која предвиђа да средства на-
мењена или употребљена за извршење 
дела из ст. 1. до 3. овог члана ће се оду- 

зети. Како су теретно моторно возило и 
прикључно возило били употребљени 
за извршење кривичног дела из чл. 350. 
ст. 3. КЗ, то је евидентно да је обавезно 
изрицање мере безбедности у погледу 
тих предмета, те је правилно поступио 
првостепени суд када је такву меру бе-
збедности и изрекао, па су неосновани 
жалбени наводи браниоца окривљених 
којима се таква одлука оспорава.

Такође, у погледу мере безбедности 
која је окривљеном изречена на основу 
чл. 88. КЗ, тј. мере безбедности проте-
ривања странца из земље, овај суд нала-
зи да је та мера безбедности изречена у 
складу са наведеном одредбом. У вези са 
изрицањем ове мере безбедности прво-
степени суд је дао јасне и довољне разло-
ге које у свему прихвата и овај суд и на 
исте упућује, да се ти разлози не би непо-
требно понављали у овој пресуди. 

Решење Апелационог суда у Новом Саду 
Кж 1608/16. од 10. јануара 2017.

2.  Суд ће изрећи меру безбедности 
одузимање имовинске користи и оду- 
зети новчанице тачно наведеног се-
ријског броја, ако је иста прибављена 
извршењем кривичног дела недозво-
љен прелаз државне границе и кри-
јумчарење људи из чл. 350. КЗ. 

Решење Апелационог суда у Новом Саду 
Кж 1567/16. од 19. јануара 2017.

3. Мера одузимања путничког возила 
као средства употребљеног за извр-
шење кривичног дела, без утврђења 
од кога се одузима и ко је власник во-
зила је неразумљива. 

Решење Апелационог суда у Нишу  
Кж 887/11. од 1. септембра 2011.

4. Код питања каква је могућност и 
значај примене општих услова за из-
рицање мере безбедности одузима-
ње предмета из чл. 87. ст. 1. КЗ код 
кривичних дела код којих је Законом 
одређено обавезно одузимање пред-
мета у смислу чл. 87. ст. 3. КЗ уопште 
и конкретно код кривичног дела не-
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дозвољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи, при одлучивању 
о одузимању путничког или другог 
возила као средства намењеног или 
употребљеног за извршење кривич-
ног дела, дат је одговор да код кри-
вичног дела код којих је прописано 
обавезно одузимање предмета, што 
важи и за кривично дело из чл. 350. 
ст. 5. КЗ, предмети који су били упо-
требљени или намењени за изврше-
ње кривичног дела ће се одузети, у 
чему је без утицаја на одлуку питање 
да ли постоји опасност да ће се кон-
кретни предмет поново употребити 
за извршење кривичног дела или да 
ли је одузимање неопходно ради за-
штите опште безбедности или морал-
них разлога. 

Одговор Кривичног одељења  
Врховног касационог суда на седници 
од 2. октобра 2015.

5.  Одузимање средстава намење-
них или употребљених за извршење 
кривичног дела недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење 
људи из чл. 350. КЗ, изричито је про-
писано као обавеза, тако да суд није 
овлашћен да о томе одлучује приме-
ном чл. 87. КЗ којим прописује само 
могућност суда да одузме предмете 
намењене или употребљене за извр-
шење кривичног дела. 

Пресуда Врховног касационог суда  
Кзз 530/17. од 6. јуна 2017.

V  
Кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење 

људи из чл. 350. КЗ   
и кривично процесно право

1. Уколико су службеници граничне 
полиције код недозвољеног прелаза 
већег броја лица државне границе, 

вршењем својих редовних дужности 
стекли сазнања о околностима које се 
тичу чињеница о возилу оптуженог, 
броју кријумчарених лица, о утвр-
ђеним чињеницама приликом леги-
тимисања оптуженог и лица која су 
затекли у возилу, предметима који су 
том приликом коришћени, сведочења 
службених лица Полиције о овим по-
дацима могу се користити као основ 
за пресуду. 

Решење Апелационог суда у Новом Саду 
Кж 1648/16. од 14. фебруара 2016.

2.  Суд није прекорачио оптужбу за 
кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење 
људи употребом речи „незаконито” 
којом је само прецизирао начин на 
који је више страних држављана без 
валидних докумената ушао на тери-
торију Републике Србије. 

Пресуда Врховног касационог суда  
Кзз 1464/16. од 18. јануара 2017.

VI   
Кривично дело недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење 

људи из чл. 350 КЗ и однос   
са другим кривичним делима

1.  Кривично дело злочиначко удру-
живање из чл. 346. КЗ је конзумирано 
у кривичном делу недозвољен пре-
лаз државне границе и кријумчарење 
људи из чл. 350. ст. 3. у вези са ст. 2. 
КЗ.

Из образложења:
Тужилац је подигао оптужницу про-

тив више лица због кривичног дела зло-
чиначко удруживање из чл. 346. ст. 1. и 2. 
КЗ и кривичног дела недозвољен прелаз 
државне границе и кријумчарење људи 
из чл. 250. ст. 3. у вези са ст. 2. КЗ. 
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Пресудом Окружног суда у Београ-
ду окривљени су оглашени кривим само 
због кривичног дела [...] из чл. 350. ст. 3. 
у вези са ст. 2. КЗ, а не и због кривичног 
дела [...] из чл. 346. ст. 1. и 2. КЗ, налазе-
ћи да је кривично дело злочиначко удру-
живање конзумирано у кривичном делу 
недозвољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи. 

Радње описане у оптужници као рад-
ње кривичног дела из чл. 346. ст. 1. и 2. 
КЗ представљају елементе кривичног 
дела из чл. 350. ст. 3. у вези са ст. 2. КЗ 
и представљају квалификаторне окол-
ности за тежи облик кривичног дела из 
чл. 350. ст. 3. КЗ где се предвиђа и тежа 
казна уколико је кривично дело из ст. 2. 
тога члана учињено од стране организо-
ване групе. 

Пресуда Апелационог суда у Београду 
Кж 4/10. од 12. маја 2010. 

2. Оптужени не чине кривично дело 
трговине људима већ кривично дело 
недозвољен прелаз државне грани-
це, кад предузимају бројне радње 
без којих другим лицима недозвољен 
прелаз државне границе не би био 
могућ, а притом тим лицима слобода 
није ограничена и прелазак границе 
желе. 

Из образложења:
Правилан је закључак првостепеног 

суда да су се наведена лица албански 
држављани, наведени сведоци још у Ал-
банији, у циљу одласка у Италију ради 
запослења, сами обратили лицима за која 
су чули да организују илегални тран- 
спорт за Италију уз одговарајућу накна-
ду, па су стога прешли из Албаније пре-
ко Косова и Метохије и илегално ушли у 
Србију, да им нису одузете путне испра-
ве, да су један део пута путовали сами 
аутобусом и без надзора на договореном 
месту чекали даљи прелаз, из чега је пр-
востепени суд поуздано закључио да пре-
ма тим лицима није примењивана сила, 
те да су они својом вољом предузели 
описане радње, да им слобода ни на који 

начин није била угрожена од стране опту-
жених, нити су били од њих стављени у 
ропски положај без своје воље, а у наме-
ри експлоатације.

Врховни суд налази да је оваква прав-
на оцена предметних радњи оптужених 
правилна јер појам омогућавања прела-
ска државне границе у смислу наведене 
законске одредбе обухвата све оне рад-
ње без којих недозвољен прелаз границе 
другог не би био могућ, а описане радње 
оптужених повезане су са недозвољеним 
преласком државне границе у конкрет-
ном случају наведених албанских држа-
вљана. О свим битним објективним и 
субјективним обележјима кривичног дела 
недозвољен прелаз државне границе из 
чл. 249. ст. 2. КЗ првостепени суд је дао 
аргументоване и сасвим правилне разло-
ге због чега се у радњама оптужених не 
стичу битна обележја кривичног дела тр-
говине људима, сходно томе и због чега 
није прихватио правну квалификацију 
радњи оптужених како је предложена 
предметном оптужницом. 

Пресуда Врховног суда Србије  
Кж 1547/06. од 25. септембра 2006. 

3.  Квалификаторни елементи кри-
вичног дела из чл. 350. ст. 3. у вези 
са ст. 2. КЗ не могу се истовремено 
сматрати и обележјима бића кривич-
ног дела злочиначког удруживања из 
чл. 346. КЗ јер су већ конзумирани 
елементима бића првог кривичног 
дела. 

Из образложења:
У конкретном случају код организа-

тора постоји умишљај и свест да ствара 
групу која има за циљ вршење кривичног 
дела за које је запрећена казна затвора 
од три године и тежа, а код припадника 
свест да су чланови групе која је органи-
зована ради вршења тог кривичног дела, 
није од превасходног значаја, посебно 
јер су њихови умишљаји усмерени и на 
организовано вршење кривичног дела из  
чл. 350. ст. 3. у вези са ст. 2. КЗ. Такође, 
у конкретном случају постоји истовреме-



776

Гласник Адвоkатске коморе Војводине, бр. 4/2020.

ност радњи и јединство догађаја с обзи-
ром да су радње организовања ове кри-
миналне групе предузете истовремено у 
циљу чињења кривичног дела из чл. 350. 
ст. 3. у вези са ст. 2. КЗ. 

Пресуда Апелационог суда у Београду 
Кж 3/12. од 27. априла 2012.

VII   
Непостојање кривичног дела 
недозвољен прелаз државне 

границе и кријумчарење људи 
из чл. 350. КЗ

1. На постављено питање да је затра-
жено признање стране судске одлуке 
за лице које је осуђено због кривич-
ног дела кријумчарење миграната 
из чл. 418. ст. 4. у вези са ст. 1. КЗ 
Републике Македоније, а у чињени- 
чном опису дела стоји да је наведено 
лице илегално преводило мигранте 
преко државне границе из Републи-
ке Македоније у Републику Грчку (из 
Републике Србије у Републику Ма-
кедонију је остварен легалан улазак 
миграната), да ли се може извршити 
признање стране судске одлуке, од-
носно да ли у наведеним радњама 
има елемената кривичног дела из 
чл. 350. КЗ, па је дат одговор да у 
описаној чињеничној ситуацији нема 
кривичног дела. 

Седница Кривичног одељења Врховног 
касационог суда од 2. децембра 
и 4. децембра 2013.

2.  Има места усвајању приговора 
браниоца окривљеног и доношења 
решења да нема места оптужби ОЈТ 
против окривљеног, а због кривич-
ног дела недозвољен прелаз држав-
не границе и кријумчарење људи из 
чл. 350. ст. 2. КЗ, и да се кривични 
поступак обуставља, јер је у конкрет-
ном случају пасивни субјекат кри-

вичног дела лице које је држављанин 
Србије. 

Из образложења:
Решењем првостепеног суда, поводом 

усвојеног приговора браниоца окривље- 
них, утврђено је да нема места оптужби 
ОЈТ [...] против окривљених а због кри-
вичног дела из чл. 350. ст. 2. КЗ, тако да 
се кривични поступак према окривљеним 
обуставља. 

Решењем другостепеног суда одби-
јена је као неоснована жалба ОЈТ која је 
изјављена против решења првостепеног 
суда. 

Супротно наводима из жалбе јав-
ног тужиоца, на основу једног језичког, 
граматичког, телеолошког тумачења ин-
криминације из чл. 350. ст. 2. КЗ јасно 
произилази да друго лице, коме се омо-
гућава недозвољен прелаз државне гра-
нице, недозвољен боравак или недозво-
љен транзит, не може бити држављанин 
Србије, односно да је реч о пасивном 
субјекту који може бити само странац 
– страни држављанин или пак лице без 
држављанства. 

То иначе произилази и из одредбе 
чл. 5. Протокола против кријумчарења 
миграната копном, морем и ваздухом, 
као допуне Конвенцији Уједињених на-
ција против транснационалног органи-
зованог криминала (Службени лист СРЈ  
бр. 6/01) који је од стране Републике Ср-
бије као сукцесора бивше СРЈ ратифико-
ван и на основу којег је наша држава пре-
узела обавезу да одређене радње предви-
ди као кривично дело. 

Решење Општинског суда у Суботици 
Кв 1/07 од 19. фебруара 2007.  
и решење Окружног суда у Суботици 
Кж 104/07. од 21. марта 2007.

3.  Иако су у кривичном делу недо-
звољен прелаз државне границе и 
кријумчарење људи из чл. 350. ст. 2. 
КЗ предвиђене алтернативне радње 
извршења, у свим случајевима, па-
сивни субјекат је лице које није др-
жављанин Републике Србије. 
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Из образложења:
Пресудом првостепеног суда окри-

вљени је ослобођен од оптужбе на основу 
чл. 355. т. 1. ЗКП ради извршења кривич-
ног дела недозвољен прелаз државне гра-
нице и кријумчарење људи у покушају из 
чл. 350. ст. 2. у вези са чл. 30. КЗ. 

Пресудом другостепеног суда одбије-
на је као неоснована жалба ОЈТ, а пресу-
да првостепеног суда је потврђена. 

У жалби ОЈТ се наводи да се недо-
звољен боравак и транзит на територији 
Републике Србије може омогућити само 
лицима која нису држављани Србије, док 
се недозвољен прелазак државне грани-
це може омогућити како лицима којa су 
држављани, тако и лицима која то нису, 
те у односу на ту радњу законодавац за 
означавање пасивног субјекта користи 
термин „другом”.

Неосновани су ови жалбени наводи с 
обзиром да друго лице коме се омогућава 
недозвољен прелазак границе, недозво-
љен боравак или недозвољен транзит (па-
сивни субјекат) не смеју бити држављани 
Републике Србије а у смислу чл. 350. ст. 
2. КЗ. 

Према овој законској одредби радња 
извршења се састоји у омогућавању дру-
гом да недозвољено пређе границу Репу-
блике Србије, омогућавање да недозво-
љено борави у Србији или у омогућавању 
транзита преко територије Србије, с тим 
што се у погледу својства тзв. пасивног 
субјекта не прави разлика већ се све ове 
радње односе на лице које није државља-
нин Републике Србије. 

Пресуда Окружног суда у Суботици 
Кж 207/08. од 10. јуна 2008.

Приредио Драган У. Калаба  
заменик вишег јавног тужиоца  

у Чачку у пензији



778

Shodno čl. 157. st. 4. Statuta Advokatske komore Vojvodine (Službeni 
list AP Vojvodine, br. 36/2012, 23/2013, 52/2015. i 50/2017), uređivački odbor 
Glasnika Advokatske komore Vojvodine na sednici održanoj dana: 8. 2. 2019. 
godine donosi

POSLOVNIK O RADu  
S PRAVILNIKOM O uREĐIVANJu 

GLASNIKA ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

DEO I 
OPŠTE ODREDBE

Predmet  
Član 1.

Ovim aktom propisuje se način rada uređivačkog odbora Glasnika Advo-
katske komore Vojvodine i propisuju se pravila uređivanja Glasnika Advokatske 
komore Vojvodine.

Ovim aktom posebno se uređuje i opremanje časopisa u celini i članka 
kao njegovog sastavnog dela. Takođe se utvrđuje sadržaj dokumentacije koja 
se koristi u uređivačkom radu. 

Primena ovog akta prvenstveno služi kontroli i unapređenju kvaliteta 
rada uredništva, te samog časopisa i njegovog potpunijeg uključivanja u naci-
onalni i međunarodni sistem razmene naučnih informacija. 

Ovaj akt zasniva sa na međunarodnim standardima: ISO 4, ISO 8, ISO 
18, ISO 215, ISO 214, ISO 18, ISO 690, ISO 690-2, ISO 999 i ISO 5122, kao 
i na odgovarajućim domaćim standardima i uputstvima ministarstva nadležnog 
za nauku i matičnih odbora nadležnih za rangiranje časopisa u oblasti kojom 
se časopis bavi. 
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Časopis 
Član 2.

Glasnik Advokatske komore Vojvodine je naučni časopis, periodična 
publikacija kojoj je priznat naučni status u postupku kategorizacije predviđe-
ne Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti (Službeni glasnik RS, br. 110/05) 
i Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju 
naučnoistraživačkih rezultata istraživača (Službeni glasnik RS br. 38/08).

Glasnik Advokatske komore Vojvodine redovno se polaže u Repozitori-
jum Narodne biblioteke Srbije u papirnom i elektronskom obliku radi trajnog 
čuvanja. 

Podaci o časopisu daju se u svakoj objavljenoj svesci. 
Moguće izmene unose se u prvom broju određenog godišta. 

Izdavač časopisa 
Član 3.

Izdavač časopisa je Advokatska komora Vojvodine, sa sedištem u 
Novom Sadu.

Izdavač časopisa navodi se u svakoj objavljenoj svesci na istaknutom 
mestu i u impresumu.

Naslov časopisa 
Član 4.

Pun naslov časopisa je Glasnik Advokatske komore Vojvodine. Časopis 
za pravnu teoriju i praksu.

Pun naslov časopisa sastoji se od naslova koji glasi Glasnik Advokatske 
komore Vojvodine i podnaslova koji glasi Časopis za pravnu teoriju i praksu.

Prilikom citiranja radova objavljenih u časopisu i u drugim prilikama 
kada je to prikladno, umesto punog naslova ili naslova, može se koristiti i 
skraćeni naslov. 

Skraćeni naslov časopisa je: GAKV. 
Naslov časopisa ispisuje se uvek u istom tipografskom obliku, na istom 

mestu u svesci. 
Naslov časopisa obavezno se navodi na prvoj strani korica, na trećoj 

stranici knjižnog bloka, kao i u impresumu. 
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Naslov časopisa na stranom jeziku 
Član 5.

Časopis može imati naslov na stranom jeziku. Odluku o oslovljavanju 
časopisa na stranom jeziku donosi uređivački odbor većinom glasova. 

Prilikom prevoda naslova na strani jezik vodiće se računa o tome da 
naslov ne bude istovetan naslovu nekog postojećeg inostranog časopisa. 

Naslov časopisa na stranom jeziku ispisuje se uvek u istom tipografskom 
obliku, na istom mestu u svesci, na drugoj strani korica, na trećoj stranici knji-
žnog bloka ispod naslova na srpskom jeziku, kao i u impresumu ispod naslova 
na srpskom jeziku. 

Izmena naslova časopisa 
Član 6.

Naslov časopisa na srpskom jeziku može se menjati samo u slučaju pre-
ke potrebe. Promena se uvodi od prvog broja određenog godišta, s tim da se 
prethodni naslov na istaknutom mestu navodi bar još godinu dana.

O promeni naslova na srpskom jeziku odlučuje izdavač prema postupku 
za izmenu statuta Advokatske komore Vojvodine.

Međunarodni standardni broj serijske publikacije 
Član 7.

Časopis ima međunarodni standardni broj serijske publikacije (u daljem 
tekstu: ISSN) kao trajnu i jednoznačnu oznaku. 

Međunarodni standardni broj serijske publikacije je: ISSN 0017-0933
ISSN časopisa može se menjati samo u slučaju promene naslova. 
Časopis može imati i paralelni elektronski oblik.
Odluku o pokretanju paralelnog elektronskog oblika donosi uređivački 

odbor većinom glasova. 
Prijava za zaseban ISSN za elektronski oblik časopisa (e-ISSN) podnosi 

se nacionalnom ISSN centru najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke iz prethodnog stava. 

ISSN se ispisuje na istaknutom mestu u svakoj objavljenoj svesci u gor-
njem desnom uglu na prvoj strani korica.
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Međunarodni standardni uDC broj časopisa 
Član 8.

UDC broj časopisa označava oblast i naučne discipline kojima se bavi 
časopis. 

UDC broj časopisa je: UDC 347.965 
UDC broj se ispisuje na istaknutom mestu u svakoj objavljenoj svesci u 

gornjem levom uglu na prvoj strani korica. 

Кataloški zapis (CIP) 
Član 9.

Кataloški zapis (CIP) obuhvata osnovne bibliografske podatke o 
časopisu. 

U slučaju promene nekog podatka iz kataloškog zapisa, katalogizacija 
se obnavlja.

CIP se ispisuje u svakoj objavljenoj svesci, u posebnom okviru, na 
poslednjoj stranici knjižnog bloka. 

Medij 
Član 10. 

Časopis se objavljuje u štampanom obliku.
Časopis objavljen u štampanom obliku javnosti je dostupan i u elektron-

skoj kopiji. 
Elektronska kopija časopisa objavljuje se na internet adresi izdavača: 

http://akv.org.rs /glasnik/brojevi/
Članci objavljeni u časopisu mogu se učiniti dostupnim u elektronskoj 

verziji i putem drugih elektronskih i internet platformi u skladu s odlukom ure-
đivačkog odbora. 

Uz štampani oblik i elektronsku kopiju, časopis može izlaziti i kao elek-
tronski časopis. 

Odluku o izdavanju časopisa i u elektronskoj formi donosi uređivač-
ki odbor.

Jezik i pismo 
Član 11.

Časopis se objavljuje na srpskom jeziku, s tim da pojedini članci mogu 
biti objavljeni na engleskom jeziku, ili dvojezično i na srpskom i na engle-
skom jeziku. 
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Uređivački odbor može doneti odluku da se objavljuju tekstovi i na jezi-
cima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i u republikama Crnoj Gori 
i Hrvatskoj. 

Osnovno pismo časopisa je ćiriličko pismo. Časopis se objavljuje i na 
ćiriličkom i na latiničkom pismu, tako što se radovi i članci u okviru istog bro-
ja časopisa štampaju redom ćirilicom pa latinicom naizmenično. 

Uređivački odbor može doneti odluku da se elektronski časopis obja-
vljuje samo na jednom od dva pisma, ili da se objavljuje na način da svaki 
članak bude predstavljen i na ćiriličkom i na latiničkom pismu.

DEO II 
uČESTALOST OBJAVLJIVANJA,  

OZNAČAVANJE SVEZAKA I STRANICA

Broj svezaka 
Član 12.

Broj svezaka časopisa koji se izdaje godišnje je četiri i objavljuju se u 
martu, junu, septembru i decembru. 

Broj sveske navodi se na prvoj i drugoj strani korica, na trećoj stranici 
knjižnog bloka i u impresumu. 

Pravovremeno izdavanje svezaka u skladu s predviđenom periodičnošću 
je osnovna obaveza uredništva. 

Glavni i odgovorni urednik, ili lice koje on ovlasti, bez odlaganja a 
najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja sveske, vrši polaganje obja-
vljene sveske časopisa u Repozitorijum Narodne biblioteke Srbije. 

Promena periodičnosti 
Član 13.

Svaka promena periodičnosti evidentira se obnavljanjem katalogizacije, 
to jest izradom novog kataloškog zapisa (CIP). 

Redovne, vanredne i tematske sveske 
Član 14.

Časopis po pravilu izlazi u četiri redovne sveske.
Redovne sveske mogu biti tematskog karaktera.
Časopis može imati vanredne, dopunske i specijalne brojeve, ali se oni 

ne smatraju sastavnim delom volumena časopisa. 
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Brojčane oznake volumena 
Član 15.

Brojčane oznake volumena (godišta) časopisa treba da rastu kontinuira-
no. Кontinuitet se ne sme narušiti ni u slučaju prekida u izdavanju časopisa. 

Sveske se označavaju redom prema predviđenoj dinamici izlaženja.
Poželjno je da se redni broj 1 dodeljuje prvoj svesci svakog novog volu-

mena, s tim da se sveske označavaju arapskim brojevima.

Brojčana oznaka strana 
Član 16.

Brojčana oznaka stranica počinje od prve stranice teksta prvog članka i 
nastavlja se kroz sve priloge jednog volumena. 

Кorice, prve dve stranice knjižnog bloka i javni pozivi se ne ostraničavaju.
 

DEO III  
SADRŽAJ I OPREMLJENOST SVESKE

Sadržaj sveske 
Član 17.

U sadržaju sveske daje se ime i prezime autora, puni naslov svakog pri-
loga i broj početne i završne stranice priloga.

U sadržaj se uz ime autora, ukoliko je autor njihov nosilac, unose aka-
demske i specijalističke titule i zvanje. 

Uz sadržaj na srpskom jeziku, sveska obavezno sadrži i sadržaj na engle-
skom jeziku.

Sadržaj sveske na srpskom jeziku daje se na prvoj strani korica, a sadr-
žaj na engleskom jeziku daje se na drugoj strani korica.

Rubrike sadržaja 
Član 18.

Sadržaj može da ima rubrike. 
O nazivima rubrika u sadržaju odlučuje glavni urednik. 
Nazivi rubrika nisu zamena za obaveznu kategorizaciju članaka.
Glavni urednik vodi računa o nazivu rubrika, kao i da članci i 

prilozi u okviru svake rubrike ne budu u suprotnosti s odredbama o kategori-
zaciji članaka. 

Prilozi vannaučnog karaktera navode se u sadržaju, s tim da moraju biti 
jasno obeleženi prigodnim naslovom. 
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Impresum 
Član 19.

Impresum se daje u svakoj svesci časopisa, na istom istaknutom mestu 
i sadrži: 

1. naslov časopisa;
2. naziv izdavača;
3. imena, funkcije i afilijacije članova uredništva; 
4. kontakt podatke uredništva: adresu, e-adresu (faks) i telefonski broj; 
5. imena i afilijacije članova izdavačkog saveta; 
6. imena osoba zaduženih za jezičku redakciju (lektora, korektora i pre- 

vodioca);
7. ime osobe zadužene za kompjutersko oblikovanje teksta; 
8. štampariju, mesto i godinu štampanja i tiraž; 
9. naziv i internet adresu (URL) baze podataka u kojoj su članci dostup-

ni u vidu punog teksta; 
10. način pretplate i cenu. 

uputstvo za autore s pravilima citiranja 
Član 20.

Uputstvo za autore s pravilima citiranja je akt časopisa koji donosi ure-
đivački odbor većinom glasova.

Uputstvo za autore s pravilima citiranja sadrži detaljne zahteve o načinu 
oblikovanja članaka i slanja, odnosno prijema rukopisa. 

Zahtevima se utvrđuje dužina rukopisa, struktura članka, odeljci, format 
tabelarnih i grafičkih prikaza, prenos autorskih prava na časopis i sl. 

Posebno se utvrđuje jedinstven način citiranja. 
Odabrani format citiranja opisuje se detaljno uz navođenje primera za 

svaku vrstu citiranog izvora. 
Detaljno Uputstvo za autore s pravilima citiranja o načinu pripreme 

članka, objavljuje se najmanje u jednom broju časopisa godišnje, po pravilu u 
prvoj svesci za kalendarsku godinu.

Skraćena verzija uputstva objavljuje se u svakoj svesci uz naznaku mesta 
objavljivanja detaljnog uputstva. 

Uputstvo za autore s pravilima citiranja javno se objavljuje na internet 
stranici Advokatske komore Vojvodine.
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DEO IV 
KATEGORIZACIJA ČLANAKA

Odgovornost za kategorizaciju 
Član 21.

Кategorizacija članaka obaveza je uredništva od posebne važnosti. 
Кategoriju članka mogu predlagati recenzenti i članovi uredništva, odno-

sno urednici rubrika. 
Odgovornost za kategorizaciju snosi isključivo glavni urednik. 

Vrste članaka 
Član 22.

Članci u časopisu se razvrstavaju u dve osnovne kategorije: naučni član-
ci i nenaučni članci. 

Naučni članci 
Član 23.

Naučni članci su: originalni naučni rad, pregledni rad, kratko saopštenje, 
prethodno saopštenje i naučna kritika. 

1. Originalni naučni rad je rad u kome se iznose prethodno neobjavlji-
vani rezultati sopstvenih istraživanja naučnim metodom. 

2. Pregledni rad je rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz 
istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni dopri-
nos, vidljiv na osnovu autocitata. 

3. Kratko saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg 
obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate završenog naučnog istraživa-
nja. Nema više od 1.000 reči. 

4.  Prethodno  saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali 
manjeg obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate nezavršenog naučnog 
istraživanja. Nema više od 1.000 reči.

5. Naučna kritika odnosno polemika je rasprava na određenu naučnu 
temu zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji. 

Izuzetno, naučni rad u časopisu može imati oblik monografske studije, 
kao i kritičkog izdanja naučne građe (istorijsko-arhivske, leksikografske, bibli-
ografske, pregleda podataka i sl.) – dotad nepoznate ili nedovoljno pristupačne 
za naučna istraživanja. 

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dve pozitivne 
recenzije. 
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Naučni članci treba da budu grupisani i jasno izdvojeni u prvom delu 
sveske. 

Radovi koji se bave analizom sudske ili slične prakse, ili studijom slu-
čaja razvrstavaju se u naučne članke ukoliko zadovoljavaju uslove navedene  
iznad. 

Nenaučni članci 
Član 24.

Nenaučni članci su stručni radovi i ostali prilozi. 

Stručni rad 
Član 25.

Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje 
profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu. 

Pod stručnim radom podrazumevaju se i prikazi sudske ili administrativ-
ne prakse, prikaz ili studija konkretnog slučaja ili grupe slučajeva (ukoliko ne 
zadovoljavaju uslove da budu kategorisani kao naučni članci) kao i komentari 
sudske ili administrativne prakse, uključujući tu i stručnu kritiku. 

Uređivački odbor može doneti posebna uputstva autorima kojima se 
propisuju dodatni standardi koje stručni rad treba da zadovolji kako bi bio 
podoban za objavljivanje.

Ostali prilozi 
Član 26.

Nenaučni prilozi koji nisu stručni radovi, a koji se objavljuju u časopisu 
svrstavaju se u jednu od sledećih kategorija: uvodnik, esej, odlomci iz prav-
ne prakse, biografija, nekrolog, recenzija, prikaz naučnog ili stručnog skupa, 
ispravka, zahvalnica, izveštaj o radu organa Komore, saopštenja sa sednice 
organa Komore i ostali prilozi. 

1. uvodnik je kratak članak koji donosi mišljenje ili stav. Uvodnik po 
pravilu piše glavni urednik ili član uređivačkog odbora. 

2. Esej je kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora.
3. Odlomci  iz pravne prakse su prilozi koji su sastavljeni od jednog 

ili više odlomaka iz pravne prakse. Prilog se sastoji od apostrofirane sentence 
iz odluke ili mišljenja suda (domaćeg ili stranog), arbitražnog tela ili organa 
uprave, koji predstavlja novinu u postupanju ili razjašnjava nedoumice koje su 
se javile u ranijem postupanju u praksi. Apostrofirana sentenca treba da bude 
propraćena obrazloženjem ili komentarom. Prilog se može sastojati od jedne 
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ili više takvih sentenci s obrazloženjem i može, ali ne mora, sadržati uvodna i 
zaključna zapažanja. 

4. Biografija je prilog kojim se opisuje život, profesionalni put i struč-
ni i naučni doprinos zaslužnog pravnika ili neke druge osobe koja je svojim 
radom doprinela razvoju prava ili advokature. 

5. Nekrolog je obaveštenje o nečijoj smrti koje sadrži kratku biografiju.
6. Recenzija je prikaz knjige s osvrtom na temu koju knjiga obrađuje, 

njen značaj i sadržaj, a može sadržati i osvrt na naučni i stručni rad autora te 
knjige. 

7. Prikaz naučnog ili stručnog skupa je kratko saopštenje o naučnom 
ili stručnom okupljanju.

8. Ispravka je kratko saopštenje kojim se ispravlja greška iz prethodnog 
broja. 

9. Zahvalnica je izjava zahvalnosti upućena određenom licu, grupi lica 
ili instituciji.

10. Izveštaj o radu organa Komore. 
11. Saopštenje sa sednice organa Komore. 
12. Ostalo je naziv koji se dodeljuje prilozima koji ne mogu biti svrstani 

ni u jednu od pobrojanih kategorija. 

Banka podataka 
Član 27.

Kada je to posebno opravdano, naučni članici ili stručni radovi objavlje-
ni u časopisu mogu biti propraćeni bankom podataka. 

Banka podataka je skup podataka razvrstanih i izloženih po određenom 
sistemu, namenjenih daljim naučnim interpretacijama ili praktičnoj primeni, 
ili služe kao dokaz ili prilog potvrđivanju ili opovrgavanju zaključaka, teza i 
ideja kojima se naučni članak bavi, a zbog većeg obima ne bi bilo celishodno 
uvrstiti ih u sam članak. 

Banka podataka predstavlja prilog koji se raspoređuje iza članka povo-
dom kog se prilaže. 

Izuzetno, ukoliko obim podataka prevazilazi 16 stranica, u prilogu rada 
može se navesti skraćena banka podataka. 

Skraćena banka podataka je saopštenje u kom se navodi vrsta podataka 
koji su njen predmet, metodologija i sistematika razvrstavanja podataka u ban-
ci, kao i spisak podataka na koje se odnosi, s obaveznom naznakom o tome da 
se svi podaci i u punom obimu nalaze u elektronskoj banci podataka na tačno 
određenoj veb-adresi.

Elektronska banka podataka predstavlja banku podataka u elektronskoj 
verziji koju uredništvo čini dostupnom na istoj veb-stranici na kojoj se nalazi i 
elektronska kopija časopisa. 
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Uredništvo može odlučiti da se elektronska banka podataka objavi i u 
štampanom obliku, kada to zahtevaju interesi naučne ili stručne javnosti. 

U slučaju iz prethodnog stava uredništvo može odlučiti da se takva banka 
podataka objavi u okviru vanrednog, dopunskog ili specijalnog broja časopisa.

Recenzija banke podataka 
Član 28.

Svaka banka podataka mora imati bar dve pozitivne recenzije.
Izuzetno, kada značaj i obim podataka iz banke podataka to zahteva, 

glavni urednik može podvrgnuti banku podataka superrecenziji. 
Superrecenzija odnosi se samo na banku podataka i obavlja se nakon 

što je rad u vezi sa kojim se objavljuje već dobio dovoljan broj pozitivnih 
recenzija. 

Superrecenzija podrazumeva postupak u kom se banka podataka, nakon 
recenziranja rada u vezi sa kojim se objavljuje, dostavlja grupi od 3 do 7 recen-
zenata čiji je zadatak da provere podatke, sistematiku i metodologiju podataka 
iz banke podataka. 

Grupa recenzenata iz prethodnog stava radi komisijski i podnosi zajed-
nički izveštaj o svom radu. 

DEO V 
OPREMLJENOST ČLANKA

Članak 
Član 29.

Članak u časopisu mora biti opremljen na propisan način. 
Sastavni delovi opreme članka daju se na prvoj stranici članka.

Naslov 
Član 30.

Naslov treba da što vernije opiše sadržaj članka. 
Članak može imati i podnaslov. 
Pored naslova na srpskom jeziku naslov se navodi i na engleskom jeziku. 
Naslovi se ispisuju ispred sažetka na odgovarajućem jeziku. 
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Ime autora 
Član 31.

Navodi se puno ime i prezime (svih) autora. 
Uz ime autora navode se i njegove akademske i specijalističke titu- 

le i zvanja.
Imena i prezimena domaćih autora uvek se ispisuju u originalnom obli-

ku (sa srpskim dijakritičkim znakovima), nezavisno od jezika rada. 
Autor koji je ranije objavljivao pod drugim imenom ima pravo da se na 

njegov zahtev u posebnoj naznaci uz njegovo ime navede i ime odnosno imena 
pod kojima je ranije objavljivao. 

Imena stranih autora, kao i autora čija se imena pišu na jezicima nacio-
nalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Autonomne Pokrajine 
Vojvodine, pišu se u zaglavlju teksta na srpskom jeziku najpre u transkribova-
nom obliku, a potom u originalu ispod; u zaglavlju teksta na stranom jeziku 
imena ovih autora pišu se najpre u originalu, a potom u transkribovanom obli-
ku, ispod.

Naziv ustanove autora (afilijacija) 
Član 32.

Navodi se pun (zvanični) naziv i sedište ustanove u kojoj je autor zapo-
slen, eventualno i naziv ustanove u kojoj je autor obavio istraživanje. 

U složenim organizacijama navodi se ukupna hijerarhija. 
Bar jedna organizacija u hijerarhiji mora biti pravno lice. 
Ako je autora više, a neki potiču iz iste ustanove, mora se, posebnim 

oznakama ili na drugi način, naznačiti iz koje od navedenih ustanova potiče 
svaki od navedenih autora. 

Ako je autor advokat bez druge afilijacije, nakon njegovog imena nazna-
čuje se reč advokat, a umesto afilijacije navodi se ime advokatske komore kod 
koje je upisan u imenik advokata i mesto sedišta njegove kancelarije. 

Afilijacija se ispisuje neposredno nakon imena autora. 

Identifikator digitalnog objekta (DOI) 
Član 33.

Članci u časopisu opremljeni su posebnom brojčanom oznakom DOI 
(Digital Object Identifier). 

DOI se ispisuje na početnoj stranici članka na stalnom istaknutom mestu. 
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Jezik rada  
Član 34.

Jezik rada može biti srpski ili engleski ili drugi jezik u skladu sa čl. 11.
Glavni urednik može odlučiti da se određeni rad u časopisu objavi na 

dva jezika.

Sažetak i rezime 
Član 35.

Sažetak (apstrakt) je kratak informativni prikaz sadržaja članka koji čita-
ocu omogućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. 

Zajednički je interes uredništva i autora da sažeci sadrže termine koji se 
često koriste za indeksiranje i pretragu članaka. 

Sastavni delovi sažetka su osnovni problemi, cilj istraživanja, metodi, po 
mogućnosti kratak osvrt na rezultate i zaključke. 

Sažetak treba da ima od 60 do 200 reči i treba da stoji između zaglavlja 
(naslov, imena autora i dr.) i ključnih reči, nakon kojih sledi tekst članka. 

Članak mora imati sažetke na srpskom i na engleskom jeziku, a može 
imati i na drugim stranim jezicima. 

Za sažetke na stranim jezicima uredništvo obezbeđuje prevod, odnosno 
kvalifikovanu lekturu. 

Ako je jezik rada srpski, sažetak na stranom jeziku može se dati u proši-
renom obliku, kao tzv. rezime. 

Rezime može biti u strukturiranom obliku. 
Dužina rezimea može biti do 1/10 dužine članka. 
Rezime se daje na kraju članka, nakon odeljka Literatura. 
Precizne instrukcije za izradu sažetaka odnosno rezimea daju se u Uput-

stvu za autore s pravilima citiranja o načinu pripreme članka. 

Кljučne reči 
Član 36.

Кljučne reči su termini ili fraze koje najbolje opisuju sadržaj članka za 
potrebe indeksiranja i pretraživanja. 

Broj ključnih reči ne može biti veći od 10, a u interesu je uredništva i 
autora da učestalost njihove upotrebe bude što veća. 

Кljučne reči daju se na svim jezicima na kojima postoje sažeci. U članku 
se daju neposredno nakon sažetaka, odnosno rezimea.
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Datum prihvatanja članka 
Član 37.

Datum kada je uredništvo primilo članak i datum kada je uredništvo 
konačno prihvatilo članak za objavljivanje navode se hronološkim redosle-
dom, na stalnom mestu, po pravilu u napomeni povezanoj s naslovom članka. 

Zahvalnica 
Član 38.

Naziv i broj projekta, odnosno naziv programa u okviru koga je članak 
nastao, kao i naziv institucije koja je finansirala projekat ili program navodi se 
u posebnoj napomeni povezanoj s naslovom članka. 

Prethodne verzije rada 
Član 39.

Ako je članak u prethodnoj verziji bio izložen na skupu u vidu usme-
nog saopštenja (pod istim ili sličnim naslovom) podatak o tome treba da bude 
naveden u posebnoj napomeni, povezanoj s naslovom članka. 

Rad koji je već objavljen u nekom časopisu ne može se objaviti u Gla-
sniku Advokatske komore Vojvodine (preštampati), ni pod sličnim naslovom i 
u izmenjenom obliku. 

Tabelarni i grafički prikazi 
Član 40.

Tabelarni i grafički prikazi daju se na jednoobrazan način, u skladu s 
pravilima datim u Uputstvima autorima.

Naslovi svih prikaza, a po mogućstvu i tekstualni sadržaj daju se dvoje-
zično, na srpskom i na engleskom jeziku ili drugim jezicima. 

Uređivački odbor može doneti posebna uputstva autorima o tabelarnim, 
grafičkim i sličnim prikazima. 

Tekući naslov (živa glava)  
Član 41.

Tekući naslov se donosi u vrhu svake stranice članka radi njegove lakše 
identifikacije.

Tekući naslov na parnim stranicama sadrži naslov časopisa, broj i godi-
nu izdanja.
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Tekući naslov na neparnim stranicama sadrži početno slovo imena i pre-
zime autora, naslov članka i brojeve prve i poslednje stranice članka.

Za potrebe tekućeg naslova, naslov članka može se skratiti na logičku 
celinu.

Tekući naslov se ne donosi na početnoj stranici članka.

DEO VI 
CITIRANJE, REFERENCE I LITERATuRA

Navođenje (citiranje) u tekstu 
Član 42.

Način pozivanja na izvore u okviru članka mora biti jednak u svim rado-
vima objavljenim u časopisu. 

Pozivanje na izvore u okviru članka vrši se u napomenama u dnu strani-
ce (fusnota). 

Fusnote se obeležavaju arapskim brojevima počev od 1.
Napomena o imenu pod kojim je autor ranije objavljivao navodi se u 

fusnoti koja se ne obeležava arapskim brojem, već na drugi prigodan način. 

Napomene (fusnote) 
Član 43.

Napomene se daju pri dnu stranice na kojoj se nalazi komentarisani deo 
teksta. 

Napomene mogu sadržati manje važne detalje, dopunska objašnjenja, 
naznake o korišćenim izvorima (na primer naučnoj građi, priručnicima) i 
slično. 

Literatura (lista referenci) 
Član 44.

Citirana literatura obuhvata po pravilu bibliografske izvore (članke, 
monografije i sl.) i daje se u zasebnom odeljku članka, u vidu Literature (liste 
referenci).
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Međunarodni standardi citiranja i oblikovanja referenci 
Član 45.

Reference se navode na dosledan način, redosledom koji zavisi od stan-
darda navođenja u tekstu.

Bibliografsko citiranje vrši se putem fusnota prema pravilima datim u 
primerima citiranja bibliografskih jedinica. 

Format ispisa referenci detaljno se opisuje u Uputstvu za autore sa pra-
vilima citiranja. 

DEO VII 
uREĐIVAČKI ODBOR ČASOPISA

Izbor i sastav 
Član 46.

Uređivački odbor časopisa (u daljem tekstu uredništvo) sastoji se od 
glavnog i odgovornog urednika i još najmanje dva, a najviše 6 članova uređi-
vačkog odbora. 

Glavnog i odogovrnog urednika i članove uredništva bira i razrešava 
Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine. 

Uredništvo se bira na period od 3 godine. 
Ukoliko nekom članu uredništva prestane funkcija pre isteka mandata, 

na njegovo mesto bira se novi član za vreme do isteka mandata člana umesto 
kog je izabran. 

uslovi za izbor 
Član 47.

Za člana uredništva može biti biran advokat. 

Nadležnost 
Član 48.

Uredništvo donosi: 
1. godišnji plan rada,
2. godišnji izveštaj o radu,
3. uputstva autorima,
4. uputstvo recenzentima,
5. poslovnik o svom radu i pravilnik o uređivanju časopisa
6. druga stručna i tehnička uputstva potrebna za nesmetano obavljanje 

poslova uređenja časopisa.
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Uredništvo bira: 
1. recenzente,
2. lektore i korektore za srpski i strane jezike,
3. grafičkog urednika,
4. tehničkog urednika,
5. osobu za kompjutersko oblikovanje teksta.

Zajedno s izdavačkim savetom priprema i donosi izveštaj o unapređenju 
kvaliteta časopisa.

Uredništvo odlučuje i o svim drugim pitanjima koja nisu u isključivoj 
nadležnosti Upravnog odbora Advokatske komore Vojvodine, glavnog i odgo-
vornog urednika ili izdavačkog saveta.

Uredništvo se kontinuirano stara o unapređenju kvaliteta časopisa, pred-
stavljanju časopisa i njegovoj popularizaciji. 

Uredništvo pruža podršku drugim organima nadležnim za staranje o 
časopisu i njegovoj izdavačkoj delatnosti. 

Uredništvo vodi računa i stara se o urednosti uredničke dokumentacije.

Plan rada uredništva i izveštaj o radu  
Član 49.

Najkasnije do dvadesetog februara svake kalendarske godine, uredništvo 
donosi svoj plan rada koji sadrži specifikaciju aktivnosti koje će uredništvo da 
sprovede u toku te godine, u cilju obezbeđivanja kontinuiranog izlaženja časo-
pisa i unapređenja njegovog kvaliteta. 

Izveštaj o radu uredništvo podnosi najkasnije do dvadesetog februara 
tekuće godine za prethodnu godinu. 

Plan rada i izveštaj o radu dostavlja se izdavačkom savetu i Upravnom 
odboru Advokatske komore Vojvodine u naznačenim rokovima.

Tehnički i grafički urednik 
Član 50.

Tehničkog i grafičkog urednika bira uredništvo.
O eventualnim naknadama za usluge koju ti urednici pružaju, odlučuje 

Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine.
Tehnički i grafički urednik pružaju tehničku i grafičku podršku uredni-

štvu i glavnom i odgovornom uredniku. 
Tehnički i grafički urednik nisu članovi uredništva i ne glasaju na sedni-

cama uredništva. 
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Sednice uređivačkog odbora 
Član 51.

Uredništvo se na poziv glavnog i odgovornog urednika redovno sastaje 
najmanje dva puta godišnje, jednom u februaru i jednom u novembru.

Osim redovnog sastajanja, uredništvo se sastaje i vanredno, uvek kada 
je to potrebno. 

Vanrednu sednicu može zakazati glavni i odgovorni urednik, izdavački 
savet, Upravni odbor Advokatske komore Vojvodine ili većina članova uređi-
vačkog odbora.

Sednice se zakazuju tako da pozivi za njih budu uručeni najmanje 7 dana 
pre dana održavanja sednice.

Prilikom zakazivanja sednice vodiće se računa o obavezama koje bi 
mogle sprečiti članove odbora da joj prisustvuju.

Redovne sednice održavaju se u sedištu Advokatske komore Vojvodine. 
Redovno prisustvovanje sednicama uredništva obaveza je članova  

uredništva.
Ukoliko član uredništva neopravdano izostane na blagovremeno zakaza-

nu sednicu najmanje dva puta u periodu od godinu dana, glavni urednik može 
predložiti da se taj član razreši, a Upravni odbor Advokatske komore Vojvodi-
ne može ga razrešiti.

Vanredne sednice mogu se održavati i kao dopisne (elektronske) sedni-
ce, a u posebno hitnim stvarima i kao telefonske sednice. 

Glavni i odgovorni urednik 
Član 52.

Glavni i odgovorni urednik predstavlja časopis, stara se o redovnom 
izlaženju časopisa, promociji časopisa i obezbeđenju potrebnih uslova za 
nesmetani rad uredništva. 

Glavni i odgovorni urednik zajedno sa članovima uredništva formi-
ra izdavačku politiku i izdavački program časopisa i stara se o njihovom 
ostvarenju.

Glavni i odgovorni urednik isključivo odlučuje o: 
1. prihvatanju priloga za objavljivanje;
2. izdavanju potvrde o tome da je prilog prihvaćen za objavljivanje;
3. broju priloga koji će biti objavljeni u određenom broju časopisa;
4. kategorizaciji pristiglih priloga;
5. dodeljivanju priloga na recenziju, lekturu ili prevod; 
6. sadržaju broja;
7. zaključenju broja časopisa;
8. objavljivanju zaključenog broja.
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Zamenik glavnog urednika i urednici za oblast 
Član 53.

Na predlog glavnog i odgovornog urednika uredništvo među svojim čla-
novima može izabrati zamenika glavnog urednika i urednike za oblast.

Zamenik glavnog urednika zamenjuje glavnog urednika kada je to 
potrebno, pomaže glavnom uredniku u obavljanju poslova iz njegove nadle-
žnosti i obavlja druge zadatke koje mu glavni urednik poveri.

Urednik za oblast pomaže glavnom i odgovornom uredniku u obavlja-
nju poslova uređivačke politike u vezi sa prilozima iz određene pravne oblasti.

Sekretari uređivačkog odbora 
Član 53a.

Uređivački odbor može iz redova advokata i advokatskih pripravnik iza-
brati jedno ili više lice za sekretara časopisa za vreme trajanja mandata tog 
uređivačkog odbora.

Sekretari časopisa obavljaju poslove podrške uređivačkom odboru koje 
im poveri urednik ili uređivački odbor.

Sekretar časopisa može biti izabran i za pojedinu grupu zadataka u kom 
slučaju se uz naziv sekretar stavlja i prigodan opis zadataka koje će u cilju 
podrške uredništvu sekretar obavljati.

DEO VIII 
IZDAVAČKI SAVET

Izbor i sastav saveta 
Član 54.

Izdavački savet časopisa sastoji se od pet članova.
Predsednika i članove izdavačkog saveta bira i razrešava Upravni odbor 

Advokatske komore Vojvodine. 
Izdavački savet bira se na period od 4 godine. 
Ukoliko nekom članu izdavačkog saveta prestane funkcija pre isteka 

mandata, na njegovo mesto bira se novi član za vreme do isteka mandata člana 
umesto kog je izabran. 

Ukoliko upravni odbor Advokatske komore Vojvodine ne izabere pred-
sednika izdavačkog saveta, ili se izabrani predsednik ne prihvati funkcije ili 
mu funkcija prestane pre isteka mandata na koji je izabran, predsednika izda-
vačkog saveta biraju među sobom članovi izdavačkog saveta većinom glasova. 
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uslovi za izbor 
Član 55.

Za člana izdavačkog saveta može biti biran advokat koji ima najmanje 
10 (deset) godina staža u svojstvu advokata i akademsko zvanje doktora nauka 
ili objavljene stručne ili naučne radove, iskustvo u pravnoj obuci ili završe-
nu obuku u određenoj oblasti prava, kao i da nije disciplinski kažnjavan 10 
(deset) godina koje prethode imenovanju.

Za člana izdavačkog saveta može biti biran i pravnik koji nije advokat 
ali ima stečeno zvanje doktora pravnih nauka.

Nadležnost 
Član 56.

Izdavački savet:
1. razmatra izdavačku politiku časopisa;
2. usmerava i koordiniše rad uredništva;
3. zajedno s uredništvom sačinjava izveštaj o unapređenju kvaliteta časo- 

pisa; 
4. savetuje glavnog urednika i uredništvo u oblasti uvođenja novih stan-

darda u akademskom i stručnom izdavaštvu;
5. donosi poslovnik o svom radu;
6. predlaže mere za unapređenje kvaliteta časopisa; 
7. upućuje preporuke uredništvu i Upravnom odboru Advokatske komo-

re Vojvodine o merama obezbeđenja napretka časopisa.

Shodna primena odredaba o sednicama uredništva 
Član 57.

Na sednice izdavačkog saveta shodno se primenjuju odredbe koje se 
odnose na sednice uredništva.

DEO IX 
RECENZENTI

Izbor recenzenata 
Član 58.

Recenzenti se biraju većinom glasova članova uređivačkog odbora.
Izbor recenzenata vrši se na neodređeno vreme.
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Za recenzenta može biti izabrano lice iz reda domaćih i inostranih stru- 
čnjaka odgovarajuće oblasti.

Recenzent se bira za određenu naučnu ili stručnu oblast.
Uredništvo može raspisati javni poziv za dostavljanje predloga i prijava 

za izbor na mesto recenzenta. 
Svaki kandidat za izbor na mesto recenzenta dužan je da dostavi uredni-

štvu svoju akademsku biografiju.
Status recenzenta stiče se danom deponovanja izjave izabranog recen-

zenta da prihvata zvanje u koje je izabran. 
Status recenzenta prestaje ostavkom na mesto recenzenta, odlukom 

uredništva da recenzent više ne ispunjava uslove za mesto na koje je izabran, 
odnosno odlukom uredništva da je prestala potreba za recezentskim uslugama 
određenog lica.

uputstvo recenzentima 
Član 59.

Uputstvo i obrazac recenzije donosi uređivački odbor većinom glasova. 
Uputstvo recenzentima sadrži detaljne instrukcije o načinu vrednova-

nja rada. 
U uputstvu se označavaju dimenzije, odnosno osobine članka koji se 

ocenjuje i oblik ocenjivanja (kvantitativno ili opisno). 
Uputstvo sadrži i obrazac recenzije, s instrukcijama o načinu njegove 

popune.
U uputstvu se posebno naglašavaju obaveze recenzenata da ukažu na 

moguće povrede etičkih normi u radu. 
Svaki naučni rad ocenjuju barem dva recenzenta. 
Recenzentima se ne otkriva identitet autora, niti se autoru može otkriti 

ime recenzenta.

Lista recenzenata 
Član 60.

Lista recenzenata sadrži imena, afilijacije i zvanja svih recenzenata. 
U prilogu liste čuvaju se pisma saglasnosti recenzenata za prihvatanje 

recenzentskih obaveza. 
Lista recenzenata objavljuje se u časopisu jednom godišnje.
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Registar recenzija 
Član 61.

Registar recenzija je arhiva poverljive prirode koja sadrži sve recenzije, 
na odgovarajućem obrascu pripremljenom od strane uredništva. 

DEO X 
uREDNIČKA DOKuMENTACIJA

Pojam i vrste uredničke dokumentacije  
Član 62.

Uredništvo vodi Registar prispelih radova, Arhivu izjava autora, Uput-
stvo recenzentima, Listu recenzenata i Registar recenzija kao dokumenta od 
relativno trajne važnosti. 

Urednička dokumentacija je prvenstveno namenjena analizama uredni- 
čkog procesa, posebno recenzentskog postupka, koje imaju za cilj unapređenje 
kvaliteta časopisa. 

Urednička dokumentacija može se sačinjavati i čuvati u elektronskom 
obliku. 

Urednička dokumentacija nije otvorena za uvid javnosti. 
Urednik je dužan da bez odlaganja uredničku dokumentaciju dostavi na 

svaki zahtev Upravnog odbora izdavača, kao i na svaki zahtev organa nadle-
žnog za kontrolu i vrednovanje naučnih publikacija u Republici Srbiji. 

Pojedini podaci iz uredničke dokumentacije mogu se dati na uvid i dru-
gim fizičkim ili pravnim licima, na njihov opravdan zahtev.

O opravdanosti zahteva tih lica odlučuje uređivački odbor većinom gla-
sova i po osnovu svoje diskrecione ocene.

Prilikom diskrecionog odlučivanja, uređivački odbor vodi računa o 
Kodeksu profesionalne etike advokata, standardima u naučnom izveštavanju i 
publikaciji, kao i o očuvanju anonimnosti postupka recenzije. 

Registar prispelih radova 
Član 63.

U Registru radova vode se osnovni podaci o prijavljenim radovima i 
autorima. Navode se datumi prispeća rukopisa, ispravki rukopisa i odobrava-
nja radova za objavljivanje. 
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Registar se vodi u papirnom ili elektronskom obliku, kao unakrsna tabe-
larna datoteka. 

DEO XI 
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 64.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja na sednici uređivačkog 
odbora. 

U Novom Sadu           Uredništvo  
Dana: 19. 6. 2020. godine     Glasnika Advokatske komore Vojvodine
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uPuTSTVO ZA AuTORE S PRAVILIMA CITIRANJA

I. OPŠTE NAPOMENE

Glasnik Advokatske komore Vojvodine (u daljem tekstu: Glasnik) obja-
vljuje članke iz oblasti pravne teorije i prakse. Svaki članak, po pravilu, predaje 
se u elektronskoj formi (Word datoteka sa .docx ekstenzijom).

Radovi se dostavljaju putem platforme za elektronsko uređivanje časo-
pisa na linku: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user ili na e-mail adresu: 
akvojvodine@gmail.com

Radovi koji se prijavljuju putem platforme za elektronsko uređivanje 
časopisa, prijavljuju se prema tehničkim uputstvima za korišćenje tog sistema 
koja su dostupna na veb-stranici Advokatske komore Vojvodine.

Uredništvo zadržava pravo tehničkog prilagođavanja teksta u skladu s 
pravilima uređivanja, lekture i korekture. 

Predajom teksta, autor izjavljuje da tekst nije ni objavljen ni prihva-
ćen za objavljivanje te da neće biti predat za objavljivanje bilo kom drugom 
mediju. Autor takođe izjavljuje da je nosilac autorskog prava, da je obave-
šten o pravima trećih lica i da je ispunio zahteve koji proizlaze iz tih prava. 
Posebno autor izjavljuje da predaje tekst koji je nastao poštovanjem kodeksa 
akademske etike. 

Uredništvo Glasnika Advokatske komore Vojvodine i recenzenti angažo-
vani od strane časopisa u svom radu rukovode se preporukama i smernicama 
Komiteta za etiku publikovanja (COPE).

II. OBIM I OPREMLJENOST ČLANKA

Obim teksta 

Dužina teksta po pravilu ograničena je na jedan autorski tabak koji čini 
tekst od 16 stranica sa po 28 redova na strani i 66 slovnih mesta u redu, što 
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ukupno čini dužinu teksta od 30.000 slovnih znakova (karaktera) uključujući 
i razmake.

Kada je to posebno opravdano značajem teme ili istraživanja, tekst može 
iznositi i tabak i po. 

Izuzetno, tekst može biti i obimniji o čemu odlučuje uredništvo Glasnika.
Za pisanje se koristi font Times New Roman veličine 12 pt, s razmakom 

između redova vrednosti 1,5 na stranici A4 formata. 

Jezik i pismo

Članci se predaju na srpskom jeziku na ćiriličkom ili latiničkom pismu, 
ili na engleskom jeziku, ili na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Herce-
govini i u republikama Crnoj Gori ili Hrvatskoj. 

Članci se predaju u elektronskoj formi.
Članci koji se predaju na srpskom jeziku uz apstrakt i ključne reči na 

srpskom jeziku, moraju sadržati i apstrakt i ključne reči na engleskom jeziku.

Autori

Ime i prezime autora s akademskom titulom i zvanjem, naziv i puna 
adresa institucije u kojoj autor radi i druge neophodne afilijacije, kao i kontakt 
odnosno e-mail adresa autora, ne navode se u članku.

Navedene podatke autor dostavlja uredništvu u zavisnosti od načina na 
koji prijavljuje članak:

1. ukoliko rad prijavljuje putem platforme za elektronsko uređiva-
nje časopisa, popunjavanjem odgovarajućih polja prilikom prijave članka 
na platformi;

2. ukoliko rad prijavljuje putem e-mail adrese, onda navedene podatke 
unosi u samu poruku u čijem se prilogu nalazi i članak koji se prijavljuje.

Autor koji je ranije objavljivao pod drugim imenom ima pravo da se na 
njegov zahtev u posebnoj naznaci uz njegovo ime navede i ime odnosno imena 
pod kojima je ranije objavljivao. 

Naslov članka 

Naslov članka navodi se velikim slovima (verzal) na sredini stranice, 
fontom Times New Roman, bold, veličine 14 pt.
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Sažetak i rezime

Sažetak je kratak informativan prikaz sadržaja članka koji čitaocu omo-
gućava da brzo i tačno oceni njegovu relevantnost. 

Sažetak se daje na početku članka, ispod naslova, a iznad ključnih reči.
Sastavni delovi sažetka su osnovni problemi, cilj istraživanja, metodi, po 

mogućnosti kratak osvrt na rezultate i zaključke. 
Sažetak treba da ima od 60 do 200 reči i treba da stoji između zaglavlja 

(naslov, imena autora i dr.) i ključnih reči, nakon kojih sledi tekst članka. 
Naučni članak mora sadržati sažetke na srpskom i engleskom jeziku. 
Strani autori koji se ne koriste srpskim jezikom, rad na engleskom jeziku 

mogu prijaviti i bez sažetka na srpskom jeziku, ukoliko rad bude prihvaćen za 
objavljivanje stručni prevod sažetka na srpski jezik uz dozvolu autora obezbe-
diće uredništvo. 

Za sažetke na engleskom jeziku (kada je članak na srpskom jeziku) ured-
ništvo obezbeđuje kvalifikovanu lekturu. 

Ako je jezik rada srpski, sažetak na stranom jeziku može se pružiti u 
proširenom obliku, kao tzv. rezime. 

Rezime može da bude u strukturiranom obliku. 
Dužina rezimea može biti do 1/10 dužine članka. 
Rezime se daje na kraju članka, nakon odeljka Literatura. 
Sažetak i ključne reči ne moraju imati radovi koji se svrstavaju u 

ostale priloge, u skladu sa čl. 26. Poslovnika o radu s pravilnikom o uređiva-
nju Glasnika. 

Кljučne reči

Кljučne reči su termini ili fraze koje najbolje opisuju sadržaj članka za 
potrebe indeksiranja i pretraživanja. 

Broj ključnih reči ne može biti veći od 10. 
Кljučne reči daju se na svim jezicima na kojima postoje sažeci. 
U članku se daju neposredno nakon sažetaka, odnosno rezimea. 

Podnaslovi

Podnaslovi se pišu na sredini, velikim slovima, veličina fonta 12 pt i 
numerišu se arapskim brojevima. Ukoliko podnaslov ima više celina, one se 
označavaju arapskim brojevima, kao: 1.1. – malim običnim slovima, veličina 
fonta 12, 1.1.1. – malim kurzivnim slovima, font 11.
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Literatura

Nakon teksta rada sledi odeljak Literatura u kom autor navodi sve izvore 
koje je koristio u tekstu i na koje je upućivao, bilo da je upućivanje vršeno u 
samom tekstu ili u fusnoti.

Izvori se navode azbučnim odnosno abecednim redom, prema prezi-
menu autora. 

Autor može grupisati izvore prema vrsti, npr: knjige i članci, pozitivno-
pravni propisi, međunarodna regulativa itd.

Banka podataka

Kada je to posebno opravdano, naučni članici ili stručni radovi objavlje-
ni u časopisu mogu biti propraćeni bankom podataka. 

Banka podataka je skup podataka razvrstanih i izloženih po određenom 
sistemu, namenjenih daljim naučnim interpretacijama ili praktičnoj primeni, 
ili služe kao dokaz ili prilog potvrđivanju ili opovrgavanju zaključaka, teza 
i ideja kojima se naučni članak bavi, a po svom obimu su takvi da ne bi bilo 
celishodno uvrstiti ih u sam članak. 

Banka podataka predstavlja prilog koji se raspoređuje odmah iza članka 
povodom kog se prilaže. 

Izuzetno, ukoliko obim podataka prevazilazi 16 stranica, u prilogu rada 
može se navesti skraćena banka podataka. 

Skraćena banka podataka je saopštenje u kom se navodi vrsta podataka 
koji su njen predmet, metodologija i sistematika razvrstavanja podataka u ban-
ci, kao i spisak podataka na koje se odnosi, s obaveznom naznakom o tome da 
se svi podaci i u punom obimu nalaze u elektronskoj banci podataka na tačno 
određenoj veb-adresi.

Elektronska banka podataka predstavlja banku podataka u elektronskoj 
verziji koju uredništvo čini dostupnom na istoj veb-stranici na kojoj se nalazi i 
elektronska kopija časopisa. 

Uredništvo može odlučiti da se elektronska banka podataka objavi i u 
štampanom obliku, kada to zahtevaju interesi naučne ili stručne javnosti. 

U slučaju iz prethodnog stava uredništvo može odlučiti da se takva banka 
podataka objavi u okviru vanrednog, dopunskog ili specijalnog broja časopisa.

U postupku prijavljivanja članka, banka podataka dostavlja se kao prilog 
u elektronskoj formi uz članak.
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III. PRAVILA CITIRANJA

Bibliografsko citiranje vrši se putem fusnota prema pravilima datim u 
primerima citiranja bibliografskih jedinica. 

Kada autor u svoj rad unosi citirani tekst koji svojom dužinom zauzima 
dva ili više reda, takav se tekst izdvaja u poseban pasus koji se ceo uvlači u 
odnosu na početnu liniju teksta korišćenjem komande tab.:

1. Odredbom čl. 153. Zakona o parničnom postupku predviđeno je da:
„Stranka koja u celini izgubi parnicu dužna je da protivnoj stranci 

naknadi troškove (st. 1). Ako stranka delimično uspe u parnici, sud može s 
obzirom na postignuti uspeh da odredi da svaka stranka snosi svoje troškove 
ili da jedna stranka naknadi drugoj srazmeran deo troškova st. 2)…”3

Primeri citiranja bibliografskih jedinica

Navođenje knjiga
1 autor: Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov: Podnaslov knjige. 

Mesto izdanja: Izdavač, broj stranice.
• Petrović, P. (2004). Pravo i pravda: Teorija prirodnog prava. Beo-

grad: Službeni glasnik, 258. 
2 autora: Prezime, Inicijal imena., Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). 

Naslov: Podnaslov knjige. Mesto izdanja: Izdavač, broj stranice.
• Petrović, P., Jovanović, J. (2007). Ugovori trgovinskog prava. Beo-

grad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 258.
3–5 autora: Prezime, Inicijal imena., Prezime, Inicijal imena., Prezime, Inicijal 

imena (godina izdanja). Naslov: Podnaslov knjige. Mesto izdanja: Izda-
vač, broj stranice.
• Petrović, P., Jovanović, J., Nikolić, N. (2009). Naknada štete. Beo-

grad: Službeni glasnik, 258.
6 i više autora: navode se svi autori ako ih je 6 ili 7, a kada ih je 8 i više, navo-

di se prvih 6, izostavljaju se svi ostali pre poslednjeg autora i umeće se 
pravopisni znak tri tačke. 
• Petrović, P., Jovanović, J., Nikolić, N., Stojanović S., Popović, P., ... 

Ivanović, I. (2011). Krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet u Beo-
gradu, 258.

NAPOMENA: Prilikom navođenja literature na referensnoj strani izo-
staviti brojeve stranica koje upućuju na poseban deo citirane knjige.

3 Nakon citiranog dela podrazumevano sledi navođenje izvora u fusnoti.
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Navođenje članka iz časopisa

Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov članka. Naziv časopisa, 
volumen (broj), stranice od–do.  
• Petrović, P. (2014). Naknada štete. Pravnik, 90 (3), 141–157.

Navođenje enciklopedija u štampanom izdanju

Prezime, Inicijal imena (godina izdanja). Naslov članka. Naslov enciklopedije. 
(Vol. broj, str. broj). Mesto izdanja: Izdavač.
• Petrović, P. (2007). Pravo. Enciklopedija prava. (Vol. 1, str. 170–

171). Beograd: Prosveta.

Navođenje enciklopedija u onlajn izdanju

Prezime, Inicijal imena (godina izdanja). Naslov članka. Naslov enciklopedi-
je. Preuzeto.
• Petrović, P. (2007). Pravo. Enciklopedija prava. Preuzeto 27. 1. 2020. 

sa http://primer.com.

Prihvatljiva je i formulacija: Dostupno na:
Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov. Dostupno na: internet adresa 

• Petrović, P. (2014). Enciklopedija prava. Dostupno na: http://
primer.com

Navođenje izvora s interneta

Prezime, Inicijal imena. (godina izdanja). Naslov. Preuzeto datum sa: 
internet adresa 
• Petrović, P. (2014). Naknada štete. Preuzeto 27. 12. 2018. sa: http://

primer.com 

Prihvatljiva je i formulacija: Dostupno na:
• Petrović, P. (2014). Naknada štete. Dostupno na: http://primer.com

Navođenje domaćih propisa

Pun naziv propisa, glasilo u kome je propis objavljen, broj glasila/godina 
objavljivanja. 
• Zakon o obligacionim odnosima, Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 

99/2011, 83/2014. – dr. zakon, 5/2015. i 44/2018.
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Navođenje stranih propisa

Naziv institucije koja je propis donela, pun naziv propisa, mesto objavlji-
vanja, godina.
• European Parliament, The Impact of German Unification on the 

European Community, Brussels, 1990.

Navođenje domaće sudske prakse

Naziv sudske odluke i naziv suda koji je odluku doneo, broj odluke i 
datum odluke.
• Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 2137/2011. od 25. 5. 

2011. godine.

Navođenje strane sudske prakse 

Strana sudska praksa se navodi u skladu s pravilima koja važe za navođenje 
sudske prakse odgovarajućih sudova.

Pravila citiranja sudske prakse Evropskog suda pravde mogu se pronaći na sle-
dećem linku: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_126035/en/

Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava citira se tako što se prvo kur-
zivom navodi ime predmeta, potom u zagradi skraćenica „App. no.“ 
Nakon koje se navodi broj predmeta, potom datum donošenja odluke:
• A. v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11. 1989. 

Ukoliko se autor poziva na tačno označeni paragraf u odluci potrebno je nave-
sti i broj paragrafa s oznakom para.: 
• A. v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11. 1989. para. 25.

Ukoliko se citat odnosi na više paragrafa onda navesti paragrafe od–do 
s oznakom paras.: 
• A. v. Austria, (App. no. 123/88), 12. 11. 1989. paras. 25–28.

Literatura, izvori i citirana sudska praksa
Literatura se navodi nakon članka, kao posebna sekcija tako što se sve 

bibliografske jedinice navode azbučnim ili abecednim redom po 
prezimenu autora, a kod istog autora, po godini izdavanja (od najnovije 
do najstarije). Iza prezimena, a pre imena odnosno inicijala imena autora, 
obavezno se piše zapeta.
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Domaći i međunarodni izvori prava se navode nakon članka, kao posebna 
sekcija, redom kojim su navođeni u članku.

Citirana sudska praksa se navodi nakon članka, kao posebna sekcija, redom 
kojim je navođena u članku.

IV. PRILOZI, TABELE I SLIKE

Fusnote u prilozima numerišu se bez prekida kao nastavak na one u 
ostatku teksta.

Numeracija tabela, grafika i slika u prilozima počinje sa 1 uz oznaku 
vrste priloga (npr. Tabela 1, Grafik 1, Slika 1) s tim da se nakon označavanja 
broja može navesti i naslov priloga (npr. Tabela 1: statistika za 2020. godinu). 

Treba identifikovati sve količine, jedinice mere i skraćenice za sve uno-
se u tabeli.

Izvori se navode u celini na dnu tabele, bez unakrsnih referenci na fusno-
te ili izvore na drugim mestima u članku.

Slike se prilažu u fajlovima odvojeno od teksta i treba da budu jasno 
obeležene.

Veličina fonta u tabeli, grafiku ili informaciji koja prati sliku mora biti 
najmanje 7 pt. Tekst se ispisuje fontom Times New Roman.

Grafici ne sadrže bilo kakvu boju.
Objašnjenja pojedinih delova slike treba da budu postavljena u okviru 

slike ili ispod nje.
Prilozi koji se prilažu za Banku podataka, prilažu su u posebnoj datoteci 

ili datotekama. 
Ukoliko prilozi sadrže tabele, grafike ili slike, treba da budu uređeni 

shodno iznad iznetim pravilima.

V. KATEGORIZACIJA ČLANAKA

Vrste članaka

Članci u časopisu se razvrstavaju u dve osnovne kategorije: naučni član-
ci i nenaučni članci. 

Naučni članci

Naučni članci su: originalan naučni rad, pregledni rad, kratko saopšte-
nje, prethodno saopštenje i naučna kritika. 
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1. Originalni naučni rad je rad u kome se iznose prethodno neobjavlji-
vani rezultati sopstvenih istraživanja naučnim metodom. 

2. Pregledni rad je rad koji sadrži originalan, detaljan i kritički prikaz 
istraživačkog problema ili područja u kome je autor ostvario određeni dopri-
nos, vidljiv na osnovu autocitata. 

3. Kratko saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg 
obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate završenog naučnog istraživa-
nja. Nema više od 1.000 reči. 

4. Prethodno  saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali 
manjeg obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate nezavršenog naučnog 
istraživanja. Nema više od 1.000 reči.

5. Naučna kritika odnosno polemika je rasprava na određenu naučnu 
temu zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji. 

Izuzetno, naučni rad u časopisu može imati oblik monografske studije, 
kao i kritičkog izdanja naučne građe (istorijsko-arhivske, leksikografske, bibli-
ografske, pregleda podataka i sl.) – dotad nepoznate ili nedovoljno pristupačne 
za naučna istraživanja. 

Radovi klasifikovani kao naučni moraju imati bar dve pozitivne recenzije. 
Naučni članci treba da budu grupisani i jasno izdvojeni u prvom de- 

lu sveske. 
Radovi koji se bave analizom sudske ili slične prakse, ili studijom slučaja, 

razvrstavaju se u naučne članke ukoliko zadovoljavaju uslove navedene iznad. 

Nenaučni članci

Nenaučni članci su stručni radovi i ostali prilozi. 

Stručni rad

Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje 
profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu. 

Pod stručnim radom podrazumevaju se i prikazi sudske ili administrativ-
ne prakse, prikaz ili studija konkretnog slučaja ili grupe slučajeva (ukoliko ne 
zadovoljavaju uslove da budu kategorisani kao naučni članci), kao i komentari 
sudske ili administrativne prakse, uključujući tu i stručnu kritiku. 

Uređivački odbor može doneti posebna uputstva autorima kojima se 
propisuju dodatni standardi koje stručni rad treba da zadovolji kako bi bio 
podoban za objavljivanje.
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Ostali prilozi

Nenaučni prilozi koji nisu stručni radovi, a koji se objavljuju u časopisu, 
svrstavaju se u jednu od sledećih kategorija: uvodnik, esej, biografija, nekro-
log, recenzija, prikaz naučnog ili stručnog skupa, ispravka, zahvalnica, izveštaj 
o radu organa Komore, saopštenja sa sednice organa Komore i ostali prilozi. 

1. uvodnik je kratak članak koji donosi mišljenje ili stav. Uvodnik po 
pravilu piše glavni urednik ili član uređivačkog odbora. 

2. Esej je kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora.
3. Odlomci iz pravne prakse su prilozi koji su sastavljeni od jednog ili  

više odlomaka iz pravne prakse. Prilog se sastoji od apostrofirane sentence 
iz odluke ili mišljenja suda (domaćeg ili stranog), arbitražnog tela ili organa 
uprave, koji predstavlja novinu u postupanju ili razjašnjava nedoumice koje su 
se javile u ranijem postupanju u praksi. Apostrofirana sentenca treba da bude 
propraćena obrazloženjem ili komentarom. Prilog se može sastojati od jedne 
ili više takvih sentenci s obrazloženjem i može, ali ne mora, sadržati uvodna i 
zaključna zapažanja. 

4. Biografija je prilog kojim se opisuje život, profesionalni put i struč-
ni i naučni doprinos zaslužnog pravnika ili neke druge osobe koja je svojim 
radom doprinela razvoju prava ili advokature. 

5. Nekrolog je obaveštenje o nečijoj smrti koje sadrži kratku biografiju.
6. Recenzija je prikaz knjige s osvrtom na temu koju knjiga obrađuje, 

njen značaj i sadržaj, a može sadržati i osvrt na naučni i stručni rad auto-
ra te knjige. 

7. Prikaz naučnog ili stručnog skupa je kratko saopštenje o naučnom 
ili stručnom okupljanju.

8. Ispravka je kratko saopštenje kojim se ispravlja greška iz pret-
hodnog broja. 

9. Zahvalnica je izjava zahvalnosti upućena određenom licu, grupi lica 
ili instituciji.

10. Izveštaj o radu organa Komore. 
11. Saopštenje sa sednice organa Komore. 
12. Ostalo je naziv koji se dodeljuje prilozima koji ne mogu biti svrstani 

ni u jednu od pobrojanih kategorija.

U Novom Sadu           Uredništvo  
Dana: 19. 6. 2020. godine     Glasnika Advokatske komore Vojvodine
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Ovim uputstvom propisuju se osnovne smernice i standardi koje recen-
zenti treba da poštuju prilikom recenziranja članka.

I. OPŠTE ODREDBE

Zadatak recenzenata 
Član 1.

Osnovni zadatak recenzenata jeste da ocene svaki pojedinačni rad koji 
im se dostavi, čime doprinose unapređenju i održavanju visokog naučnoistra-
živačkog dometa i ranga samog časopisa, ali i autora članka.

U obavljanju svog zadatka recenzent će posebno voditi računa 
o sledećem: 

– Da je predajom teksta autor izjavio da tekst nije ni objavljen ni prihva-
ćen za objavljivanje te da neće biti predat za objavljivanje bilo kom drugom 
mediju. Kao i da je izjavio da je on nosilac autorskog prava, da je obavešten o 
pravima trećih lica i da je ispunio zahteve koji proizlaze iz tih prava. 

– Da predati tekst mora zadovoljavati  standarde koji proizilaze iz pošto-
vanja kodeksa akademske etike. 

– Da su recenzenti dužni da se u obavljanju svojih zadataka rukovode 
preporukama i smernicama Komiteta za etiku publikovanja (COPE).

Rang recenzenta 
Član 2.

Recenzenti su po pravilu višeg ili jednakog ranga (naučno ili nastavno 
zvanje) kao i autor rada koji recenziraju.
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Obaveza staranja o etičkom i naučnom kodeksu 
Član 3.

Recenzenti imaju obavezu da brinu o etičkim pitanjima. 
Ukoliko je rad plagijat ili je već objavljen u nekom drugom časopisu/

zborniku/monografiji, recenzent je dužan da o tome bez odlaganja obavesti 
glavnog i odgovornog urednika. 

Posebno recenzent treba da obrati pažnju na to da li su podaci i rezultati 
(naučno) istiniti. 

Ukoliko postoji sumnja u tačnost rezultata, recenzent je dužan da o tome 
bez odlaganja obavesti glavnog i odgovornog urednika.

Recenzent treba da obavesti glavnog i odgovornog urednika ukoliko u 
radu zapazi bilo koje drugo kršenje etičkog i naučnog kodeksa, uključujući i 
narušavanje Kodeksa profesionalne etike advokata.

Sukob interesa 
Član 4.

Recenzent treba da obavesti glavnog i odgovornog urednika ukoliko 
postoji sukob interesa kada je u pitanju recenziranje konkretnog članka.

Posebno će se smatrati da sukob interesa postoji ukoliko je recenzent 
punomoćnik, branilac, tužilac ili sudija u postupku u kom se raspravlja o iden-
tičnom ili bitno sličnom konkretnom pravnom pitanju. 

Rokovi 
Član 5.

Recenzenti imaju rok od 14 dana da uredništvu dostave recenziju u elek-
tronskoj formi i na propisanom elektronskom obrascu.

Na opravdan zahtev recenzenta, glavni i odgovorni urednik može produ-
žiti rok iz prethodnog stava za još 14 dana.

Forma recenzije 
Član 6.

Recenziranje se vrši u elektronskoj formi putem platforme Asistent 
dostupne na: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/index, a prema tehničkim 
uputstvima datim u prilogu ovog akta. 
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II. NEZAVISNOST RECENZENATA

Zabrana uticaja na rad recenzenata 
Član 7.

Recenzenti su samostalni i nezavisni u svom radu. 
Niko ne može uticati na rad i ocenu recenzenta. 
Ne smatra se uticajem na rad i ocenu recenzenta molba glavnog i odgo-

vornog urednika, zamenika glavnog urednika ili urednika za oblast, kojom se 
od recenzenta traži da se pridržava datih rokova, da se u slučaju prekoračenja 
roka izjasni o razlozima prekoračenja i eventualnim novim rokovima u kojima 
bi recenziranje moglo biti završeno, kao ni molba recenzentu da pojasni dati 
komentar ili popuni odeljak recenzentskog obrasca koji nije uopšte ili nije na 
pravilan način popunjen. 

Anonimnost recenziranja 
Član 8.

Proces recenziranja je dvosmerno anoniman i sprovode ga dva nezavisna 
recenzenta za svaki pojedinačni naučni članak (Double Blind Review). 

Recenzentima nije poznato ko su autori rada, niti autori rada znaju ko je 
recenzent njihovog rada. 

Sadržaj i postupak recenzije se smatraju poverljivim i recenzent, kao 
ni članovi uredništva, ne smeju otkrivati trećim stranama nikakve detalje iz 
tog postupka. 

Poverljivost rukopisa 
Član 9.

Svaki rukopis se tretira kao poverljiv dokument i o njemu se ne smeju 
davati informacije ukoliko to, u cilju dobijanja objektivne ocene teksta, nije 
odobrio glavni urednik. 

Podaci iz rukopisa se ne smeju koristiti sve dok se rad ne objavi. 

Obaveza obaveštavanja 
Član 10.

Ukoliko je tokom postupka recenziranja na recenzenta vršen bilo kakav 
uticaj kojim se narušava ili ugrožava njegova nezavisnost ili anonimnost 
postupka recenziranja, recenzent je dužan da bez odlaganja o tome obave-
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sti glavnog i odgovornog urednika u pismenoj formi i zastane sa postupkom 
recenziranja dok se ne stvore uslovi za dalji nezavisan i anoniman rad.

Ukoliko je nedozvoljeni uticaj izvršen od strane glavnog i odgovornog 
urednika, recenzent je dužan da bez odlaganja o tome obavesti izdavački savet 
u pismenoj formi i zastane sa postupkom recenziranja dok se ne stvore uslovi 
za dalji nezavisan i anoniman rad.

III. VREDNOVANJE ČLANKA

Predmet vrednovanja 
Član 11.

Prilikom vrednovanja članka recenzent ocenjuje da li je članak original-
na studija, da li tematski i sadržajno odgovara profilu časopisa, da li se temelji 
na relevantnim naučnim saznanjima iz date oblasti i da li sadrži sve neophodne 
elemente predviđene Uputstvom za autore sa pravilima citiranja: naslov, saže-
tak, ključne reči, osnovni tekst rada, rezime, citiranu literaturu.

Predlog kategorizacije članka 
Član 12.

Recenzent predlaže kategorizaciju članka prema sledećim kategorijama: 

1. Originalni naučni rad treba obavezno da sadrži: naučni kontekst pro-
blema, uz osvrt na relevantne rezultate prethodnih istraživanja i odgovarajuću 
literaturu, korpus, metode i ciljeve istraživanja, te da, nakon analize istraži-
vanog problema, u zaključku jasno izloži rezultate. U recenziji treba navesti 
ukoliko neki od ovih elemenata u radu nedostaje.

2. Pregledni rad pruža celovit i kritički prikaz određenog problema i 
relevantne literature, novu sintezu naučnih informacija, ukazuje na sličnosti, 
razlike i nedostatke u postojećoj literaturi i treba da sadrži i teorijski zasnovan 
stav autora.

3. Kratko saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali manjeg 
obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate završenog naučnog istraživa-
nja. Nema više od 1.000 reči. 

4. Prethodno  saopštenje je originalni naučni rad punog formata, ali 
manjeg obima koji sadrži dotada neobjavljene rezultate nezavršenog naučnog 
istraživanja. Nema više od 1.000 reči.

5. Naučna kritika odnosno polemika je rasprava na određenu naučnu 
temu zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji. 



815

Uputstvo recenzentima za izradu recenzije, str. 811–817

Predlog alternativne kategorizacije članka 
Član 13.

Ukoliko članak koji je predmet recenzije ne zadovoljava uslove da se 
objavi pod jednom od kategorija iz prethodnog člana, recenzent je dužan da se 
izjasni da li se taj članak može objaviti kao nenaučni članak u jednoj od sle-
dećih kategorija:

1. Stručni rad je prilog u kome se nude iskustva korisna za unapređenje 
profesionalne prakse, ali koja nisu nužno zasnovana na naučnom metodu. Pod 
stručnim radom podrazumevaju se i prikazi sudske ili administrativne prakse, 
prikaz ili studija konkretnog slučaja ili grupe slučajeva, kao i komentari sud-
ske ili administrativne prakse, uključujući tu i stručnu kritiku. 

2. Esej je kratak osvrt na neku temu s iznošenjem promišljanja autora.
3. Recenzija je prikaz knjige s osvrtom na temu koju knjiga obrađuje, 

njen značaj i sadržaj, a može sadržati i osvrt na naučni i stručni rad autora te 
knjige. 

4. Prikaz naučnog ili stručnog skupa je kratko saopštenje o naučnom 
ili stručnom okupljanju.

Ukoliko recenzent smatra da se članak može objaviti u okviru neke od 
iznad opisanih kategorija, navešće pod kojim uslovima se to može učiniti.

Recenzentsko mišljenje 
Član 14.

Recenzentsko mišljenje treba da sadrži kratak opis rada s naglaskom na 
glavni doprinos, kao i: vrednost prezentiranog rada, ocenu metodologije pri-
stupa rešavanju problema, nivo i način izlaganja, izvore informacija, potrebu 
skraćivanja, izmene i dopune teksta, priloga, literature, terminološka i stilska 
razjašnjenja.

Predlog o prihvatanju radi objavljivanja 
Član 15.

Recenzent može predložiti uredništvu: 
1. da se rad prihvati bez izmena, 
2. da se rad prihvati uz uslov da se delovi rada skrate, prerade ili izostave, 
3. da se nakon predloženih izmena rad vrati recenzentu na konačnu ocenu,
4. da se rad ne prihvati. 
U slučaju da se preporučuje prerada rada (tačke 2 i 3 prethodnog stava), 

recenzent navodi:
1. izmene koje je neophodno izvršiti da bi rad bio objavljen, 
2. izmene koje se preporučuju ali nisu neophodne. 
U slučaju predloga da se rad ne prihvati za objavljivanje, potrebno je 

dati jezgrovito obrazloženje.
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Prilog br. 1: Sadržaj recenzentskog obrasca 

GLASNIK ADVOKATSKE KOMORE VOJVODINE

RECENZENTSKI OBRAZAC

Molimo Vas da priloženi članak detaljno pregledate i da na osnovu dole 
navedenih stavki iznesete svoj stav o tome da li može biti prihvaćen za štampu. 
Ukoliko imate komentar, sugestije ili preporuke, možete ih navesti na drugoj strani 
ovog obrasca.

Recenzentski list i Vaši komentari biće prosleđeni autoru bez Vašeg imena 
i afilijacije.

Molimo Vas da popunjen obrazac i svoje mišljenje o radu dostavite uredni-
cima najkasnije do                       godine na adresu: 

NASLOV RADA: 
Da li rad predstavlja nov i originalan doprinos nauci?

DA     NE     KOMENTAR

Da li naslov rada odgovara njegovom sadržaju? 
DA     NE     KOMENTAR

Da li argumentacija i obim rada odgovaraju naučnim kriterijumima?
DA     NE     KOMENTAR

Da li predlažete dodatke ili dopune rada?    
DA     NE     KOMENTAR

Da li predlažete korekcije ili brisanje delova rada?    
DA     NE     KOMENTAR

Da li je način citiranja i navođenja literaure u skladu sa pravilima uređivanja?
DA     NE     KOMENTAR

Da li rad sadrži rezime na srpskom i još jednom svetskom jeziku?    
DA     NE     KOMENTAR

Da li ključne reči imaju informativni karakter?
DA     NE     KOMENTAR

Da li rad može biti publikovan: 
u nepromenjenoj formi?

DA     NE     KOMENTAR
sa manjim ispravkama?

DA     NE     KOMENTAR

Da li rad posle dorade treba ponovo razmatrati?
DA     NE     KOMENTAR

Da li rad preporučujete za štampu?
DA     NE     KOMENTAR
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Opšti komentar, predlozi i preporuke:

Ime i prezime recenzenta:
Institucija recenzenta:

U Novom Sadu        Uredništvo 
Dana: 19. 6. 2020. godine    Glasnika Advokatske komore Vojvodine
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LISTA RECENZENATA

1. Prof. dr Samir Aličić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
2. Prof. dr Zoran Arsić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
3. Dr Vanja Bajović, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
4. Doc. dr Filip Bojić, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
5. Asistent Darko Božičić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
6. Dr Atila Čokolić, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveuči-

lišta J. J. Strossmayera u Osijeku
7. Doc. dr Dragana Ćorić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
8. Jagoda Drljača, Institut društvenih nauka
9. Prof. dr Sanja Đajić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

10. Doc. dr Mina  Đikanović, Filozofski fakultet Univerziteta u No- 
vom Sadu

11. Tijana Đurđević, Advokatska komora Vojvodine 
12. Prof. dr Rodoljub  Etinski, Pravni fakultet Univerziteta u No- 

vom Sadu
13. Danijela Glušac, doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u 

Novom Sadu
14. Prim. dr sci. Zoran Ivanov, Udruženje sudskih veštaka Vojvodine
15. Asistent mr Luka Janeš, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
16. Dr Zvonimir Jelinić, Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera 

u Osijeku
17. Doc. dr Nevena  Jevtić, Filozofski fakultet Univerziteta u No- 

vom Sadu
18. Prof. dr Radenko  Jotanović, Pravni fakultet Univerziteta u Ba- 

njoj Luci
19. Dr Jovica Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu
20. Dr Olga Jović Prlainović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu.
21. Doc. dr Marko Кnežević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
22. Doc. dr Sanja Кreštalica, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom 

Sarajevu
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23. Doc. dr Nina Кršljanin, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
24. Dr Miodrag Majić, Apelacioni sud u Beogradu
25. Dr Darija Martinov, asistent na Fakultetu za pravne i poslovne stu-

dije „Dr Lazar Vrkatić”
26. Asistent Sloboda Midorović, Pravni fakultet Univerziteta u No- 

vom Sadu
27. Prof. dr Svetlana  Miladinović, Pravni fakultet Univerziteta u 

Crnoj Gori
28. Prof. dr Dušica Miladinović Stefanović, Pravni fakultet Univerzi-

teta u Nišu
29. Asistent dr Ivan Milić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
30. Dr Strahinja Miljković, Pravni fakultetu Univerziteta u Prištini sa 

privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
31. Dr Željko Mirkov, Osnovno javno tužilaštvo u Кikindi 
32. Asistent Nikolina  Miščević, Pravni fakultet Univerziteta u 

Novom Sadu
33. Dr Hajrija Mujović Zornić, Institut društvenih nauka 
34. Prof. dr Dušan Nikolić, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu
35. Prof. dr Marijana Pajvančić, profesor Pravnog fakulteta u Novom 

Sadu u penziji
36. Viša asistentkinja mr Stojana Đ. Petrović, Pravni fakultet Univer-

ziteta u Banjoj Luci
37. Prof. dr Nevena Petrušić, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
38. Asistent dr Milana  Pisarić, Pravni fakultet Univerziteta u 

Novom Sadu
39. Sofija Nikolić Popadić, Institut društvenih nauka 
40. Prof. dr Dragan  Prole, Filozofski fakultet Univerziteta u 

Novom Sadu
41. Dr Relja Radović, Advokatska komora Beograda 
42. Dejan Rešetar, Advokatska komora Vojvodine
43. Asistent dr Stefan  Samardžić, Pravni fakultet Univerziteta u 

Novom Sadu
44. Dr Ranko Sovilj, Institut društvenih nauka
45. Jelena Tešanović, Advokatska komora Vojvodine 
46. Asistent Tanja D. Todorović, Filozofski fakultet Univerziteta u No- 

vom Sadu
47. Dr Boško Tripković, rukovodilac postdiplomskog istraživanja na 

Univerzitetu u Birmingemu
48. Prof. dr Igor Vuletić Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Stros-

smayera u Osijeku

U Novom Sadu         Uredništvo  
Dana: 19. 6. 2020. godine    Glasnika Advokatske komore Vojvodine
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САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 2. 10. 2020. године

1. ГОРАНОВИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 16. 1. 1990. године 
УПИСУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Вршцу, Жарка Зрењанина 38.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ГОРАНОВИЋ ЈОВАНА, 
адвокатски приправник код Алексић Мирјане, адвоката у Вршцу, са даном 8. 10. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

2. ВУЛИН ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 19. 8. 1993. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Стапарски пут 10, стан 2.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ВУЛИН ЈОВАНА, адвокатски 
приправник код Чичовачки Бранка, адвоката у Сомбору, са даном 8. 10. 2020. године 
због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

3. НОВАК ДАНИЦА, дипломирани правник, рођена 21. 8. 1994. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Суботици, Матије Корвина 11.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника НОВАК ДАНИЦА, 
адвокатски приправник код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, са даном 8. 10. 
2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

4. САВИЧИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 4. 2. 1994. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 26.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника САВИЧИЋ ЈОВАНА, 
адвокатски приправник код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, са даном 8. 10. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

5. КАРАН ДАЈАНА, дипломирани правник, рођена 28. 8. 1993. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 17А, улаз 1.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника КАРАН ДАЈАНА, адвокатски 
приправник код Јовичић Бранибора, адвоката у Новом Саду, са даном 8. 10. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.
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6. БОШЊАК ЛУКА, дипломирани правник, рођен 4. 7. 1990. године УПИСУЈЕ 
СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Новом Саду, Темеринска 89.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника БОШЊАК ЛУКА, адвокатски 
приправник код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, са даном 8. 10. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

7. ДАВИДОВАЦ УРОШ, дипломирани правник, рођен 12. 7. 1991. године 
УПИСУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Илије Огњановића 6.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ДАВИДОВАЦ УРОШ, адво- 
катски приправник код Давидовац Радивоја, адвоката у Новом Саду, са даном 8. 10. 
2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

8. ВИНЧИЋ ОГЊЕН, дипломирани правник, рођен 21. 9. 1990. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Руми, ЈНА 180.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ВИНЧИЋ ОГЊЕН, 
адвокатски приправник код Винчић Зорана, адвоката у Руми, са даном 8. 10. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

9. ЂУРЂЕВИЋ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 24. 10. 1993. године 
УПИСУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Радничка 12.

10. БАЖДАР ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 7. 5. 1990. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

11.  МАСТИЛОВИЋ ВИДА, дипломирани правник, рођена 16. 1. 1987. године 
УПИСУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бошка Бухе 2а.

12. ХИНИЋ ЈОВАНА, дипломирани правник, рођена 29. 1. 1992. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Максима Горког 22, стан 6, други спрат.

13. ЈАЊУШ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 11. 1. 1995. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 2.

14. МИЛИЧЕВИЋ СТЕВАН, дипломирани правник, рођен 20. 1. 1987. године 
УПИСУЈЕ СЕ 9. 10. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Арсенија Чарнојевића 6.

15. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ФРЉАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 7. 1. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Оберман Игора, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

16. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду СИМИЋ ТИЈАНА, рођена 28. 5. 1987. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

17. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду НЕНАДИЋ ТАМАРА, рођена 13. 5. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. го-
дине, у трајању од две године. 



822

Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 4/2020.

18. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БЈЕЛЕТИЋ САЊА, рођена 2. 8. 1996. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Сомер Емила, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. године, у 
трајању од две године. 

19. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АГОШТОН НАТАША, рођена 5. 7. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Гудало Бориса, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

20. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПАВЛОВИЋ МАРИНА, рођена 6. 6. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

21. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КОМНЕНИЋ ДАША, рођена 30. 9. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Тодоровић др Александра, адвоката у Новом Саду, дана 8. 
10. 2020. године, у трајању од две године. 

22. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЛАЗИЋ НАТАША, рођена 4. 11. 1990. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

23. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ ИВАНА, рођена 21. 8. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Укропина Дејана, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

24. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине у Новом Саду ТУФЕГЏИЋ МИЉАНА, рођена 13. 10. 1993. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

25. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕРИН АНА, рођена 23. 5. 1989. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Ђурашиновић Драгане, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

26. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ МАРКО, рођен 15. 6. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ОЖЕГОВИЋ МИЛОШ, рођен 20. 5. 1997. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

28. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕЈИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 22. 3. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Лаловић Сање, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. го-
дине, у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине у Новом Саду ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 27. 10. 1985. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Лакић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. го-
дине, у трајању од две године. 
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30. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РИСТИЋ БОШКО, рођен 13. 4. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Ристић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 31. 1. 1996. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

32. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РУДАКИЈЕВИЋ ИГОР, рођен 22. 11. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Вилотић Мирић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

33. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине у Новом Саду АГИНЧИЋ ХАЈРУДИН, рођен 16. 10. 1990. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. го-
дине, у трајању од две године. 

34. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ИВАНОВ ИВАН, рођен 3. 8. 1991. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 8. 10. 2020. године, 
у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БЈЕЛИЋ НЕМАЊА, рођен 29. 8. 1986. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Николић Милоша, адвоката у Зрењанину, дана 12. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду УБОВИЋ НАТАША, рођена 8. 12. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Убовић Воје, адвоката у Зрењанину, дана 12. 10. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

37. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КОСАНОВИЋ ВАЊА, рођена 20. 6. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, дана 12. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

38. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАРКОВИЋ ДРАГАН, рођен 5. 8. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, дана 12. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

39. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ОДАЏИЋ ИВАНА, рођена 28. 12. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Шушњар Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

40. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АЛЕКСИЋ ДЕА, рођена 3. 3. 1997. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020. године, 
у трајању од две године. 

41. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине у Новом Саду МЕХОВИЋ КРИСТИНА, рођена 27. 9. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 
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42. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Војво-
дине у Новом Саду РАДАКОВИЋ ВИОЛЕТА, рођена 18. 6. 1997. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Миловановић Јоване, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

43. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈАНКОВ ЈОВАНА, рођена 2. 5. 1994. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Добановачки Ђорђа, адвоката у Каћу, дана 12. 10. 2020. године, у 
трајању од две године. 

44. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ПЕТАР, рођен 28. 5. 1993. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

45. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду НИНКОВИЋ МАРКО, рођен 30. 9. 1992. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

46. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ШУШЊАР МИЛОШ, рођен 26. 11. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Шушњар Борислава, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

47. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЧУРОВИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен 2. 9. 1987. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

48. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БОЈОВИЋ ЛУКА, рођен 13. 8. 1996. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020. године, 
у трајању од две године. 

49. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВУЧЕВИЋ МИОМИР, рођен 11. 9. 1985. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Стевовић Вука, адвоката у Новом Саду, дана 12. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

50. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду АНТИЋ ИВАНА, рођена 29. 8. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Бабић Вишекруна Љиљане, адвоката у Панчеву, дана 12. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

51. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МОШОРИНАЦ НИКОЛА, рођен 22. 1. 1994. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Јаковљевић Стевана, адвоката у Панчеву, дана 12. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 

52. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БАТИНИЦА ОЛГА, рођена 18. 12. 1992. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Цветковић Младена, адвоката у Суботици, дана 12. 10. 2020. 
године, у трајању од две године. 

53. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЂУКИЋ БОРО, рођен 8. 11. 1989. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Војнић Хајдук Југослава, адвоката у Суботици, дана 12. 10. 
2020. године, у трајању од две године. 
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54. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БУШ ГАБОР, рођен 12. 7. 1993. године, на адвокатско-приправ-
ничку вежбу код Орос Лајоша, адвоката у Кањижи, дана 12. 10. 2020. године, у траја-
њу од две године. 

55. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МУНЋАН 
КРИСТИАН, адвокат у Локвама са даном 31. 8. 2020. године, ради заснивања радног 
односа.

 − Радошевић Ања, адвокат у Панчеву поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

56. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КАПОР 
ИВАНА, адвокат у Новом Саду са даном 15. 10. 2020. године, ради заснивања радног 
односа.

 − Немчевић Ђина, адвокат у Новом Саду поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

57. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине МИЛОВАЦ ИВАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Бесермењи Игора, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 10. 
2020. године.

58. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ПОМОРИШКИ ДРАГАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адво-
катско-приправничкој вежби код Јолић Косте, адвоката у Новом Саду, са даном 18. 9. 
2020. године.

59. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ШАРЕНАЦ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Шерфезе Јанка, адвоката у Зрењанину, са даном 6. 9. 2020. 
године.

60. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, са даном 17. 9. 2020. 
године.

61. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ОГЊАНОВИЋ СТЕФАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Стојковић Ајше, адвоката у Новом Саду, са даном 28. 9. 
2020. године.

62. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ОРЛИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник у Инђији, на адвокатско-приправ-
ничкој вежби код Дивљак Тијане, адвоката у Инђији, са даном 25. 9. 2020. године.

63. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ВЕЛЕНДЕЧИЋ РАДИСЛАВ, адвокатски приправник у Сремској Митровици, 
на адвокатско-приправничкој вежби код Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митро-
вици, са даном 30. 9. 2020. године.

64. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СУЈИЋ СТАМЕНИЋ МИРЈАНИ, адвокату у 
Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета од 15. 9. 2020. до 15. 9. 2021. године.

 − Табаковић Бојана, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог заменика.
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65. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ГАВРИЋ СОЊИ, адвокату у Новом Саду, при-
времено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсу-
ства ради неге детета од 10. 9. 2020. до 9. 9. 2021. године.

 − Стојанов Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

66. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АРСЕНИЈЕВИЋ ДАРИЈИ, адвокату у Новом 
Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета од 1. 9. 2020. до 31. 8. 2021. године.

 − Воларевић Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

67. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЕРДЕЉИ ТОНКОВИЋ АНИ, адвокату у Бајмо-
ку, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета почев од 1. 9. 2020. године.

 − Маглаи Јене, адвокат у Бајмоку, одређује се за привременог заменика.
68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ПЕРОВИЋ САЊИ, адвокату у Сремској Митро-

вици, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања од 14. 8. до 
13. 10. 2020. године.

 − Перовић Миљан, адвокат у Сремској Митровици, одређује се за привременог 
заменика.

69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИГИЋ НАТАШИ, адвокату у Новом Саду, при-
времено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсу-
ства ради неге детета од 29. 9. 2020. до 28. 9. 2021. године.

 − Игић Милош, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАЈКОВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Старој Пазо-

ви, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 2. 10. 
2020. године.

 − Марковић Владимир, адвокат у Старој Пазови, одређује се за привременог 
заменика.

71. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОВАЧКИ МИРОСЛАВИ, адвокату у Панче-
ву, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 18. 9. 
2020. године.

 − Вељовић Горан, адвокат у Панчеву, одређује се за привременог заменика.
72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ШЕВО НАДИ, адвокату у Новом Саду, привре-

мено престаје право на обављање адвокатуре због избора за посланика у Скупштини 
Аутономне Покрајине Војводине почев од 11. 9. 2020. године, док траје посланички 
мандат.

 − Простран Бранка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ВУЧЕВИЋ МИЛОШУ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију Градона-
челника Града Новог Сада, почев од 21. 9. 2020. године, док траје функција.

 − Кнежевић Бојовић Снежана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привре-
меног заменика.

74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЂУРИЋ МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду, при-
времено престаје право на бављење адвокатуром због избора на функцију заменика 
Градоначелника Града Новог Сада, почев од 21. 9. 2020. године, док траје функција.

 − Капун Драган, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
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75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РАДОВАНОВИЋ БРАНИМИРУ, адвокату у Но-
вом Саду, привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на 
функцију в. д. начелника Градске управе за опште послове, почев од 29. 9. 2020. годи-
не, до постављења начелника Градске управе за опште послове.

 − Караћ Милан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да СИТНИЋ ВАЛЕНТИНИ, адвокату у Бачу, 

привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функци-
ју општинског правобраниоца општине Бач, почев од 19. 9. 2020. године, док траје 
функција.

 − Трифуновић Александар, адвокат у Бачкој Паланци, одређује се за привре-
меног заменика.

77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПРОТИЋ ТАМАРА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 14. 9. 2020. године, након што јој је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром.

 − Јовановић Александра, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУКИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, на-
ставила са радом дана 4. 9. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Ђукановић Јелена, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привре-
меног заменика.

79.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗДРАВКОВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом 
Саду, наставила са радом дана 28. 9. 2020. године, након што јој је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 −  Шафхаузер Емил, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

80.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАРИШИЋ ПЕТАР ЛУКА, адвокат у Новом 
Саду, наставио са радом дана 1. 10. 2020. године, након што му је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 −  Мирковић Бојан, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

81.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗРИЊАНИН мср прав. САНДА, адвокат у 
Србобрану, наставила са радом дана 27. 3. 2020. године, након што јој је привремено 
било престало право на бављење адвокатуром.

 −  Бајић Драго, адвокат у Србобрану, разрешава се дужности привременог 
заменика.

82.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОПОВИЋ РУЖИЦА, адвокат у Новом Са-
ду, наставила са радом дана 2. 8. 2020. године, након што јој је привремено било пре-
стало право на бављење адвокатуром.

 −  Кнежевић Зоран, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

83.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТАНОЈЕВИЋ КАТАРИНА, адвокат у Но-
вом Саду, наставила са радом дана 2. 10. 2020. године, након што јој је привремено 
било престало право на бављење адвокатуром.

 −  Јосимов Мирјана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.
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84.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски при-
правник у Кикинди, наставити са радом дана 3. 11. 2020. године, након што јој је при-
времено било престало право на обављање адвокатско-приправничке вежбе.

85.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Петровић Емилија, адвокат у Новом Саду, 
променила презиме које сада гласи Новић.

86.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Митровић Милана, адвокат у Новом Саду, 
променила презиме које сада гласи Митровић Ковачевић.

87.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Илиевски Наташа, адвокат у Новом Саду, 
променила презиме које сада гласи Суботин.

88.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Пејин Миљана, адвокатски приправник у 
Новом Саду, променила презиме које сада гласи Босин.

89.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Колунџић Перо, адвокатски приправник у 
Новом Саду, променио лично име које сада гласи Иветић Петар.

90.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Карадаревић Горан, адвокат у Новом Саду 
стекао академски назив мастер правник из области правних наука.

91.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕШИЋ СЕЛЕНА, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Кнежевић Бојовић Сне-
жане, адвоката у Новом Саду, дана 16. 9. 2020. године, те да исту наставља код Татић 
Бранка, адвоката у Новом Саду, дана 17. 9. 2020. године.

92.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТУКИЋ ЖИВАН, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Шево Наде, адвоката у Но-
вом Саду, дана 21. 9. 2020. године, те да исту наставља код Симић Драгана, адвоката у 
Новом Саду, дана 22. 9. 2020. године.

93.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СРЕЋО НЕМАЊА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, адво-
ката у Новом Саду, дана 14. 9. 2020. године, те да исту наставља код Божић мр Зорана, 
адвоката у Новом Саду, дана 15. 9. 2020. године.

94.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КУКИЋ ГОРАН, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адво-
ката у Новом Саду, дана 15. 9. 2020. године, те да исту наставља код Јевтић Марије, 
адвоката у Новом Саду, дана 16. 9. 2020. године.

95.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НЕДЕЉКОВИЋ ТАРА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бра-
нимира, адвоката у Новом Саду, дана 29. 9. 2020. године, те да исту наставља код Ка-
раћ Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 9. 2020. године.

96.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОКИЋ ТАМАРА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић Бранимира, 
адвоката у Новом Саду, дана 29. 9. 2020. године, те да исту наставља код Караћ Мила-
на, адвоката у Новом Саду, дана 30. 9. 2020. године.

97.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДМАНОВИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски при-
правник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовановић 
Бранимира, адвоката у Новом Саду, дана 29. 9. 2020. године, те да исту наставља код 
Караћ Милана, адвоката у Новом Саду, дана 30. 9. 2020. године.

98.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛОШЕВИЋ ДРАГАНА, адвокатски при-
правник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небој-
ше, адвоката у Новом Саду, дана 1. 10. 2020. године, те да исту наставља код Андоно-
вић С. Милана, адвоката у Мачванској Митровици, дана 2. 10. 2020. године.
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99.  ОДОБРАВА СЕ захтев Новак Данице, адвокатског приправника у Суботици, 
на адвокатско-приправничкој вежби код Матић Мирослава, адвоката у Суботици, за 
продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 7. 9. 2021. 
године.

100.  ОДОБРАВА СЕ захтев Делић Цинцовић Киће, адвокатског приправника у 
Новом Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Ковачевић Бошка, адвоката у Но-
вом Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно 
са 11. 10. 2021. године.

101.  ОДОБРАВА СЕ захтев Родић Милоша, адвокатског приправника у Темери-
ну, на адвокатско-приправничкој вежби код Родић Горана, адвоката у Темерину, за про-
дужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 10. 2021. 
године.

102.  ОДОБРАВА СЕ захтев Ковачевић Горана, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Стојименовски Марка, адвоката у Но-
вом Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно 
са 12. 10. 2021. године.

103.  ОДОБРАВА СЕ захтев Чанак Милице, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Константиновић Данице, адвоката у Но-
вом Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно 
са 12. 10. 2021. године.

104.  ОДОБРАВА СЕ захтев Штањо Марије, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Штањо Калмана, адвоката у Новом Са-
ду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 3. 
11. 2021. године.

105.  ОДОБРАВА СЕ захтев Закић Горана, адвокатског приправника у Хорго-
шу, на адвокатско-приправничкој вежби код Терзић Мирослава, адвоката у Хоргошу, 
за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 3. 11. 
2021. године.

106.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ČEMAN LYDIA, адвокат у Бачком Петровцу 
преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 2Б/I, стан 1, 
почев од 20. 7. 2020. године.

107.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ТОДОРОВИЋ др АЛЕКСАНДАР, адвокат у 
Кикинди, преселити седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Железничка 32, по-
чев од 7. 9. 2020. године.

108.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЛЕЋАШ МИЛАН, адвокат у Равном Селу, 
преселио седиште адвокатске канцеларије у Змајево, Ивана Милутиновића 51, почев 
од 18. 7. 2020. године.

109.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈЕРКОВИЋ С. ЈАДРАНКА, адвокат у Срем-
ској Каменици, преселила седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Грчкошкол- 
ска 1, почев од 4. 8. 2020. године.

110.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ЊЕГОВАН СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, 
преселити седиште адвокатске канцеларије у Сомбор, Венац војводе Радомира Путни-
ка 19, почев од 1. 10. 2020. године.

111.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДОБАНОВАЧКИ ЂОРЂЕ, адвокат у Новом 
Саду, преселио седиште адвокатске канцеларије у Каћ, Светосавска 76, почев од 13. 8. 
2020. године.



830

Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 4/2020.

112.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ИВАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила седиште адвокатске канцеларије у Руму, Главна 163/4/33, почев од 24. 8. 
2020. године.

113.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАРОШКИ АРИЗАНОВ ЈЕЛЕНА, адвокат у 
Новом Саду, преселила седиште адвокатске канцеларије у Србобран, Милоша Обили-
ћа 41, почев од 1. 9. 2020. године.

114.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУКИЋ ТИЈАНА, адвокат у Новом Саду, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Алексе Шантића 68/1/7, почев од 14. 9. 
2020. године.

115.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КАРДОВ ЈОСИПА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Јована Бошковића 14/8, почев од  
11. 9. 2020. године.

116.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БУЛАТОВИЋ НАТАША, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 23/а, почев од  
15. 9. 2020. године.

117.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВОЈВОДИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16а/4/16, почев од 15. 9. 
2020. године.

118.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПРОДИЋ ТАТЈАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Цара Душана 58, стан 131/2, почев од  
1. 10. 2020. године.

119.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУКОВИЋ ДУБРАВКА, адвокат у Новом Са-
ду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Суботичка 96, почев од 15. 9. 
2020. године.

120.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЦИЋ ОЛИВЕРА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 16а/4/16, почев од 15. 9. 
2020. године.

121.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРСТИЋ БИЉАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 15, стан 1, почев од 1. 10. 
2020. године.

122.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАНТЕЛИЋ БОГДАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 15, стан 1, почев од 1. 10. 
2020. године.

123.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БАРИШИЋ ПЕТАР ЛУКА, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 4/II, почев од  
1. 10. 2020. године.

124.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАЛЕШЕВИЋ НЕБОЈША, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 15, стан 1, почев од 
1. 10. 2020. године.

125.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АНДРЕЈЕВИЋ ВОИСЛАВ, адвокат у Зрења-
нину, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Савезничка 2, почев од 1. 9. 
2020. године.

126.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗЕЉКОВИЋ ЈОВИЦА, адвокат у Зрењани-
ну, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/II, локал 91, почев од  
10. 9. 2020. године.

127.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КЕРЕШИ КРИСТИЈАН, адвокат у Зрењанину, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Народне омладине 9, почев од 17. 9. 
2020. године.
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128.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МЕДИЋ СМИЉАНА, адвокат у Суботици, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17, почев од 1. 9. 
2020. године.

129.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДЕБЕЉАЧКИ ИВАНА, адвокат у Суботици, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Димитрија Туцовића 9, почев од  
15. 9. 2020. године.

130.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДИВАЦ ДУШАН, адвокат у Панчеву, пресе-
лио своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 7, почев од  
25. 9. 2020. године.

131.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДУГАЈЛИЋ СТЕФАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Сељачких буна 11, почев од 29. 9. 
2020. године.

132.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ШАРАЦ ДАНИЈЕЛА, адвокат у Новим Ба-
новцима, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светосавска 106, локал 9, 
почев од 28. 9. 2020. године.

133.  УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АНДРИЋ ДРАГАН, адвокат у Суботици, пре-
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Рудић улица 1/4, почев од 30. 9. 2020. 
године.

САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 30. 10. 2020. године

1. ПОПОВИЋ ОГЊЕН, дипломирани правник, рођен 17. 2. 1983. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Сремским Карловцима, Стражиловска 5.

2. МАКСИМОВИЋ МИЛЕНА, дипломирани правник, рођена 5. 7. 1989. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сремска 4/III.

3. ТРИФКОВИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 21. 11. 1992. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 26/1, стан 10.

4. МИГЛИНСКИ ДЕЈАН, дипломирани правник, рођен 5. 7. 1993. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милете Јакшића 14.

5. РАДОСАВЉЕВИЋ ВОЈИН, дипломирани правник, рођен 22. 3. 1992. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Сремској Митровици, Змај Јовина 9/1.

6. ЗОРИЋ БРАНИСЛАВА, дипломирани правник, рођена 7. 5. 1987. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Старој Пазови, Ћирила и Методија 13.

7. КЕСИЋ КАТАРИНА, дипломирани правник, рођена 23. 12. 1984. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Гундулићева 20.
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8. ПАСТОР АГНЕШ, дипломирани правник, рођена 13. 8. 1983. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Сенти, Војислава Илића 6.

9. РАДУЛОВИЋ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 9. 2. 1994. године 
УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Ћирпанова 1.

10. ЈОКСИМОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 5. 10. 1990. 
године УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војво-
дине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Владике Платона 8.

11.  ПРШИЋ МАЈА, дипломирани правник, рођена 11. 7. 1993. године УПИСУ-
ЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седи-
штем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

12. ВЛАИСАВЉЕВИЋ ВЛАДАНА, дипломирани правник, рођена 16. 4. 1994. 
године УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војво-
дине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Грчкошколска 1.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ВЛАИСАВЉЕВИЋ 
ВЛАДАНА, адвокатски приправник код Весић Малине, адвоката у Новом Саду, са 
даном 5. 11. 2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

13. ТРАЈАНОВСКИ ТИЈАНА, дипломирани правник, рођена 10. 2. 1994. годи-
не УПИСУЈЕ СЕ 6. 11. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Браће Рибникар 8/1, стан 7.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ТРАЈАНОВСКИ ТИЈАНА, 
адвокатски приправник код Перић Дамира, адвоката у Футогу, са даном 5. 11. 2020. 
године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

14. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ШАБАЗ МИЛОШ, рођен 4. 1. 1996. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 2020. године, у 
трајању од две године. 

15.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МАРИЋ СТЕФАН, рођен 18. 10. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

16.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПАЛИЋ ДУШАН, рођен 26. 2. 1993. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Вла Богдана, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 2020. године, у 
трајању од две године. 

17.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕШУТ КАТАРИНА, рођена 13. 11. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Кеча Уроша, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

18.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БУГАРИН АЛЕКСАНДРА, рођена 23. 11. 1996. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Ракић Домазетовић Мирне, адвоката у Новом Саду, 
дана 5. 11. 2020. године, у трајању од две године. 

19.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈОВОВИЋ МИЛОШ, рођен 31. 10. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Чавић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 
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20.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИТИЋ ПАВЛЕ, рођен 1. 8. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Митић Сокола Јелене, адвоката у Беочину, дана 5. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

21.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВУКОВИЋ ВЈЕРА, рођена 18. 7. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Ђилас Драгане, адвоката у Кули, дана 5. 11. 2020. године, у 
трајању од две године. 

22.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ НАТАЛИЈА, рођена 17. 5. 1995. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Конаков Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 
2020. године, у трајању од две године. 

23.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СТОШИЋ ОГЊЕН, рођен 23. 9. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Левнајић Саше, адвоката у Панчеву, дана 5. 11. 2020. године, 
у трајању од две године. 

24.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду РАИЧ ЈЕЛЕНА, рођена 12. 5. 1993. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Ђапић Душанке, адвоката у Сомбору, дана 5. 11. 2020. године, у 
трајању од две године. 

25.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЧОЛАКОВИЋ ЖЕЉКО, рођен 26. 4. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Томић Немање, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

26.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ПОПОВИЋ ВЕЉКО, рођен 12. 5. 1987. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Карадаревић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 
2020. године, у трајању од две године. 

27.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАНДИЋ МАЈА, рођена 9. 10. 1981. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Кропф М. Иване, адвоката у Инђији, дана 5. 11. 2020. године, у 
трајању од две године. 

28.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АКСЕНТИЈЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ, рођен 14. 3. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 
2020. године, у трајању од две године. 

29.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БРАТИЋ НЕМАЊА, рођен 26. 6. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Алишић мр Владимира, адвоката у Инђији, дана 5. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

30.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ДОЗЕТ ЗОРИЦА, рођена 19. 9. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Љубић Тодоран Маринеле, адвоката у Панчеву, дана 5. 11. 
2020. године, у трајању од две године. 

31.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КЕЦМАН НЕМАЊА, рођен 9. 4. 1980. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Кецман Душана, адвоката у Сомбору, дана 5. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 
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32.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЕРИЋ НИКОЛА, рођен 3. 2. 1990. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 2020. године,  
у трајању од две године. 

33.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду АЛЕКСИЋ СТЕФАН, рођен 9. 4. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Златановић Данијеле, адвоката у Новом Саду, дана 5. 11. 
2020. године, у трајању од две године. 

34.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИЛИНКОВИЋ ЖЕЉАНА, рођена 31. 7. 1996. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Војновић Горана, адвоката у Оџацима, дана 5. 11. 
2020. године, у трајању од две године. 

35.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВАСИЛЕВСКИ УРОШ, рођен 18. 3. 1992. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Патрић Бојана, адвоката у Вршцу, дана 5. 11. 2020. године, у 
трајању од две године. 

36.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАРКОВИЋ САША, рођен 3. 10. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Матић Бранислава, адвоката у Белој Цркви, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

37.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду РАДОШЕВИЋ МИЛЕНА, рођена 15. 11. 1987. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Јанковић Петра, адвоката у Бачкој Паланци, дана  
6. 11. 2020. године, у трајању од две године. 

38.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЛАЗАРЕВИЋ СТЕФАН, рођен 1. 3. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Мирковић Бојана, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

39.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БОТКА ИВА ИВОНА, рођена 13. 11. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Јанковић Миодрага, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

40.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЋУЛИБРК ПЕТАР, рођен 22. 11. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

41.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду САМАРЏИЈА ЈЕЛЕНА, рођена 21. 9. 1992. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Кораћ Михаила, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

42.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ФЕРЕНЧЕК ЛАНА, рођена 18. 8. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Бероња Божидара, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

43.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ГРАХОВАЦ ЈОВАНА, рођена 15. 8. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Видицки Браниславе, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 
2020. године, у трајању од две године. 
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44.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈОВОВИЋ САРА, рођена 2. 3. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Жигић Данета, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. го-
дине, у трајању од две године. 

45.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАКСИМОВИЋ ПЕТРА, рођена 2. 3. 1991. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

46.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈЕВТИЋ ИСИДОРА, рођена 4. 11. 1997. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

47.  УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ГОЈКОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 3. 6. 1994. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, дана 6. 11. 2020. 
године, у трајању од две године. 

48. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине СИКИМИЋ 
САЊА, адвокат у Новом Саду, са даном 11. 10. 2020. године, на лични захтев.

 − Сикимић Младен, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

49. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ГАРДИ-
НОВАЧКИ ЗОРИЋ МАРИЈАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 18. 6. 2020. године, 
услед потпуног губитка радне способности.

 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Томић Радмила, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
50. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТРАВИЦА 

БРАНИСЛАВ, адвокат у Новом Саду, са даном 10. 10. 2020. године, услед смрти.
 − Травица Драган, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
51. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШОЋ СЛО-

БОДАН, адвокат у Кикинди, са даном 9. 10. 2020. године, услед смрти.
 − Шоћ Мирко, адвокат у Кикинди, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије.
52. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВРСАЈКО-

ВИЋ ХЕЂИ СНЕЖАНА, адвокат у Сомбору, са даном 31. 8. 2020. године, на лични 
захтев.

 − Драганов Владимир, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

53. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине АРАМБАШИЋ МАРИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 1. 10. 
2020. године.

54. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ПЕЈОВИЋ РАДМИЛА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Пејић Романе, адвоката у Новом Саду, са даном 9. 10. 2020. 
године.
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55. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине БАСИЋ НИКОЛИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Краљ Радин Биљане, адвоката у Новом Саду, са даном 6. 10. 
2020. године.

56. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ИВАНИЋ МАРИЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Медић Марине, адвоката у Новом Саду, са даном 2. 10. 
2020. године.

57. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ЦВЕТКОВИЋ БОЈАНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Поповић Растка, адвоката у Новом Саду, са даном 25. 10. 
2020. године.

58. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ПРОДАНОВИЋ ДИВНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Давидов Душанке, адвоката у Новом Саду, са даном 23. 10. 
2020. године.

59. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине ВОЂЕВИЋ СПАСОЈЕ, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, са даном 12. 10. 2020. 
године.

60. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине ЂУЛАИ АНТОНИЈА, адвокатски приправник у Суботици, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Мркић Ђорђа, адвоката у Суботици, са даном 30. 9. 2020. 
године.

61. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да РЕЉИН МАЈИ, адвокату у Новом Саду, привре-
мено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета од 4. 10. 2020. до 3. 10. 2021. године.

 − Мићић М. Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

62. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗДРАВКОВИЋ ИВАНИ, адвокату у Новом Са-
ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 12. 10. 2020. године.

 − Шафхаузер Емил, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

63. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КАРАМАТРАКОВИЋ МИОНИ, адвокату у Но-
вом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсу-
ства и одсуства ради неге детета од 1. 10. 2020. до 30. 9. 2021. године.

 − Караматраковић Десимир, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

64. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КНЕЖЕВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Новом Са-
ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 2. 10. 2020. до 1. 10. 2021. године.

 − Сувајџић Бранислава, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

65. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЗАКЛАН ДИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 18. 10. 2020. до 17. 10. 2021. године.

 − Гвозденац Надежда, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.
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66. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да АРСИЋ АНДРИЈАНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 25. 10. 2020. до 24. 10. 2021. године.

 − Секулић Мирјана, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

67. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ИГЊАТОВИЋ БОЈАНИ, адвокату у Новом Са-
ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 27. 10. 2020. до 26. 10. 2021. године.

 − Гудало Борис, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЈОВИЋЕВИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Са-

ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 29. 9. 
2020. године.

 − Симурдић Милица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДАВИДОВ ДУШАНКИ, адвокату у Новом Са-
ду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 28. 10. 2020. до 27. 10. 2021. године.

 − Бакић Тамара, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да КОСАНОВИЋ МИЛИЦИ, адвокату у Бечеју, 

привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и од-
суства ради неге детета од 26. 10. 2020. до 26. 10. 2021. године.

 − Косановић Стеван, адвокат у Бечеју, одређује се за привременог заменика.
71. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ТРКУЉА МИЛАНИ, адвокату у Сомбору, при-

времено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсу-
ства ради неге детета почев од 26. 10. 2020. године.

 − Тркуља Бојан, адвокат у Сомбору, одређује се за привременог заменика.
72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ВОЈИСЛАВА, адвокат у Новом 

Саду, наставила са радом дана 2. 11. 2020. године, након што јој је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Ђерковић Милица, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОВИЧИЋ САРА, адвокат у Новом Саду, на-
ставила са радом дана 19. 10. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Боговац Предраг, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БЕУК ЖИВКА, адвокат у Новом Саду, на-
ставила са радом дана 9. 10. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Милидраговић Биљана, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕРОВИЋ САЊА, адвокат у Сремској Ми-
тровици, наставила са радом дана 14. 10. 2020. године, након што јој је привремено 
било престало право на бављење адвокатуром.

 − Перовић Миљан, адвокат у Сремској Митровици, разрешава се дужности 
привременог заменика.
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76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАРКОВ ПАВЛЕ, адвокат у Кикинди, на-
ставио са радом дана 20. 10. 2020. године, након што му је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Сивчев Бранислав, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог 
заменика.

77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ПЕТРОВИЋ БОГДАН, адвокат у Новом Са-
ду, наставити са радом дана 1. 11. 2020. године, након што му је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Јовин Миленко, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће МАЈКИЋ АЛЕКСАНДРА, адвокатски при-
правник у Кикинди, наставити са радом дана 3. 11. 2020. године, након што јој је при-
времено било престало право на обављање адвокатско-приправничке вежбе.

79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Жигић Ведрана, адвокат у Новом Саду, про-
менила презиме које сада гласи Јанковић.

80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Дамјановић Памела, адвокатски приправник 
у Новом Саду, променила презиме које сада гласи Мандић.

81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРАЉ СТЕВАН, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Бенић Петровић Љиљане, 
адвоката у Новом Саду, дана 31. 10. 2020. године, те да исту наставља код Дамјановић 
Драгане, адвоката у Бачком Петровцу, дана 1. 11. 2020. године.

82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КОВАЧЕВИЋ ВЕРИЦА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, 
адвоката у Новом Саду, дана 19. 10. 2020. године, те да исту наставља код Ковачевић 
Радиславе, адвоката у Инђији, дана 20. 10. 2020. године.

83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУКОЛИЋ НЕДА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Царан Мирчее, адвоката у 
Новом Саду, дана 23. 10. 2020. године, те да исту наставља код Мандић Горана, адво-
ката у Зрењанину, дана 24. 10. 2020. године.

84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КУЧЛАР САРА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Тафиловић Хасиде, адво-
ката у Новом Саду, дана 1. 10. 2020. године, те да исту наставља код Перишић Горда-
не, адвоката у Новом Саду, дана 2. 10. 2020. године.

85. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАНТОШ ВЛАДАН, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Тафиловић Хасиде, 
адвоката у Новом Саду, дана 1. 10. 2020. године, те да исту наставља код Перишић 
Гордане, адвоката у Новом Саду, дана 2. 10. 2020. године.

86. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВУЧУРЕВИЋ ВИШЊА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Травица Бранисла-
ва, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2020. године, те да исту наставља код Травица 
Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2020. године.

87. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је СТАНИШИЋ ЉУБИЦА, адвокатски при-
правник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Травица Бра-
нислава, адвоката у Новом Саду, дана 10. 10. 2020. године, те да исту наставља код 
Травица Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 11. 10. 2020. године.
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88. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЧУЛИЋ МИЛИЦА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвока-
та у Новом Саду дана, 13. 10. 2020. године, те да исту наставља код Микеш Драгана, 
адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2020. године.

89. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈОВИЋ АНА, адвокатски приправник у Но-
вом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Шуњка Томислава, адвоката 
у Новом Саду, дана 19. 10. 2020. године, те да исту наставља код Алексић Слађане, 
адвоката у Новом Саду, дана 20. 10. 2020. године.

90. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИКИЋ ДРАГАН, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, 
адвоката у Новом Саду, дана 22. 10. 2020. године, те да исту наставља код Амижић 
Радивоја, адвоката у Новом Саду, дана 23. 10. 2020. године.

91. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРИВОКАПИЋ ДЕЈАН, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Стојковић Ајше, 
адвоката у Новом Саду, дана 13. 10. 2020. године, те да исту наставља код Кнежевић 
Сање, адвоката у Новом Саду, дана 14. 10. 2020. године.

92. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ВЕЛЕНДЕЧИЋ РАДИСЛАВ, адвокатски 
приправник у Сремској Митровици, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код 
Гатарић Срђана, адвоката у Сремској Митровици, дана 30. 9. 2020. године, те да исту 
наставља код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 1. 10. 2020. године.

93. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПАНИЋ ИВАНА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Давидов Душанке, адво-
ката у Новом Саду, дана 27. 10. 2020. године, те да исту наставља код Ђајић Соње, 
адвоката у Новом Саду, дана 28. 10. 2020. године.

94. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НОВАКОВИЋ НИКОЛА, адвокатски при-
правник у Каћу, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Добановачки Ђорђа, 
адвоката у Каћу, дана 28. 10. 2020. године, те да исту наставља код Дамјановић Драга-
не, адвоката у Бачком Петровцу, дана 29. 10. 2020. године.

95. ОДОБРАВА СЕ захтев Сабадош Павла, адвокатског приправника у Суботи-
ци, на адвокатско-приправничкој вежби код Сабадош Роберта, адвоката у Суботици, 
за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 
2021. године.

96. ОДОБРАВА СЕ захтев Варга Кристине, адвокатског приправника у Сом-
бору, на адвокатско-приправничкој вежби код Славковић Едите, адвоката у Сомбору, 
за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 
2021. године.

97. ОДОБРАВА СЕ захтев Мороквашић Марије, адвокатског приправника у 
Сомбору, на адвокатско-приправничкој вежби код Гајић Здравка, адвоката у Сомбору, 
за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 3. 11. 
2021. године.

98. ОДОБРАВА СЕ захтев Крнић Соње, адвокатског приправника у Инђији, 
на адвокатско-приправничкој вежби код Јасика мр Николе, адвоката у Инђији, за про-
дужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. 
године.

99. ОДОБРАВА СЕ захтев Ђукић Јелене, адвокатског приправника у Бечеју, на 
адвокатско-приправничкој вежби код Момчиловић Синише, адвоката у Бечеју, за про-
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дужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 11. 10. 2021. 
године.

100. ОДОБРАВА СЕ захтев Лукић Алексе, адвокатског приправника у у Бачкој 
Паланци, на адвокатско-приправничкој вежби код Лукић Милоша, адвоката у Бачкој 
Паланци, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно 
са 25. 10. 2021. године.

101. ОДОБРАВА СЕ захтев Перваз Петра, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Бељански Владимира, адвоката у Новом 
Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 
12. 10. 2021. године.

102. ОДОБРАВА СЕ захтев Пантош Владана, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Тафиловић Хасиде, адвоката у Новом 
Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 
11. 10. 2021. године.

103. ОДОБРАВА СЕ захтев Јакшић Николе, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Вицковић Рамач др Тање, адвоката у 
Новом Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључ-
но са 12. 10. 2021. године.

104. ОДОБРАВА СЕ захтев Ботка Чабе, адвокатског приправника у Темерину, 
на адвокатско-приправничкој вежби код Лошонц Давида, адвоката у Темерину, за про-
дужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 12. 10. 2021. 
године.

105. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Баждар Јелена, адвокат у Новом Саду, при-
ступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са седиштем 
у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 23. 10. 2020. године.

106. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић 
са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Кривокућа Немање, адвоката у Новом 
Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 30. 10. 2020. године.

107. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КЕЛИЈАШЕВИЋ МИЛАН, адвокат у Футо-
гу, преселио седиште адвокатске канцеларије у Нови Сад, Максима Горког 22/1, почев 
од 1. 11. 2020. године.

108. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЧВОКИЋ БРАНКО, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Стражиловска 27/1, почев од 1. 11. 
2020. године.

109. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛАНОВИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Но-
вом Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 10, 
почев од 1. 11. 2020. године.

110. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХУСОВИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 10, почев од 
22. 10. 2020. године.

111. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛОЈКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Но-
вом Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Железничка 32, почев од  
19. 10. 2020. године.

112. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је РАДИНОВИЋ НЕМАЊА, адвокат у Субо-
тици, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17/1, почев од  
5. 10. 2020. године.
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113. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗАКИЋ НИКОЛА, адвокат у Суботици, пре-
селио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17/1, почев од 5. 10. 
2020. године.

114. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕЈИЋ НЕБОЈША, адвокат у Суботици, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Матије Корвина 17/1, почев од 5. 10. 
2020. године.

115. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ХОРЊАК СОЊА, адвокат у Зрењанину, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Јеврејска 3/74, почев од 9 10. 2020. 
године.

116. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БУЛОВИЋ КРСТАН, адвокат у Сомбору, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Мите Поповића 4/1, почев од 1. 12. 
2020. године.

САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
одржане 27. 11. 2020. године

1. ЛЕРО АЉОША, дипломирани правник, рођен 6. 11. 1992. године УПИСУЈЕ 
СЕ 4. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Новом Саду, Васе Стајића 19.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника ЛЕРО АЉОША, адвокатски 
приправник код Бијелица Богдана, адвоката у Новом Саду, са даном 3. 12. 2020. године 
због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

2. МИТРЕСКИ ФИЛИП, дипломирани правник, рођен 4. 4. 1992. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 4. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 20/1.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника МИТРЕСКИ ФИЛИП, 
адвокатски приправник код Боговац Предрага, адвоката у Новом Саду, са даном 3. 12. 
2020. године због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

3. БАЊАЦ БРАНКО, дипломирани правник, рођен 12. 6. 1993. године УПИСУ-
ЈЕ СЕ 4. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седи-
штем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 48.

4. ЧЕПИЋ НИКОЛА, дипломирани правник, рођен 29. 8. 1989. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 4. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Бранка Бајића 66.

5. КОЗОМОРА МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 18. 8. 1987. године 
УПИСУЈЕ СЕ 4. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар ослобођења 109/I, стан 3.

6. ЧУЉАТ СТЕФАН, дипломирани правник, рођен 9. 9. 1992. године УПИСУ-
ЈЕ СЕ 4. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седи-
штем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Милице Стојадиновић Српкиње 4.

7. СТАМЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДРА, дипломирани правник, рођена 12. 9. 1985. 
године УПИСУЈЕ СЕ 4. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Вој-
водине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Сомборска 16б, Л1.
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8. ЛОНЧАРИЋ КАУРИН МАРИЈАНА, дипломирани правник, рођена 20. 9. 
1991. године УПИСУЈЕ СЕ 4. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске комо-
ре Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Булевар патријарха 
Павла 11–13.

9. ГРОЗА МИЛОШ, дипломирани правник, рођен 7. 3. 1989. године УПИСУЈЕ 
СЕ 7. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Живојина Мишића 6.

10. СТАНКОВИЋ ДРАГАНА, дипломирани правник, рођена 19. 6. 1991. године 
УПИСУЈЕ СЕ 7. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Карађорђева 2/8.

11.  ТАНЧИЋ БИЉАНА, дипломирани правник, рођена 6. 6. 1986. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 7. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Панчеву, Војводе Радомира Путника 15/5.

12. МАРИЋ ЈЕЛЕНА, дипломирани правник, рођена 19. 11. 1990. године УПИ-
СУЈЕ СЕ 7. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са се-
диштем адвокатске канцеларије у Кули, Маршала Тита 266/А.

13. ПЕРНАТ ОГЊЕН ВИД, дипломирани правник, рођен 7. 9. 1989. године 
УПИСУЈЕ СЕ 7. 12. 2020. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Иве Лоле Рибара 1А.

14. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ДАКИЋ АЊА, рођена 13. 8. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

15. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЛОЈОВИЋ ДРАГАНА, рођена 15. 11. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Степанов Миливоја, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

16. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СТАЊЕВИЋ ТИЈАНА, рођена 7. 8. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Бељански Б. Слободана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

17. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ГОЈЕВИЋ МИЛИЦА, рођена 11. 11. 1997. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

18. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду УШЈАК ДУЊА, рођена 26. 7. 1993. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Поповић Срђана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

19. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПРЕШЉАК АНЂЕЛА, рођена 9. 9. 1997. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Рикић Ристе, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

20. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МАКСИЋ ДРАГАНА, рођена 18. 9. 1992. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Унковић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 
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21. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЖУЈИЋ ТИЈАНА, рођена 8. 10. 1989. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Ковачевић Каназир Вање, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

22. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду БЛАЖИЋ НИНА, рођена 11. 3. 1994. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Пантић Пиља Биљане, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

23. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЋАЋИЋ ГОРДАНА, рођена 17. 7. 1997. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Марић Рајка, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

24. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИТРОВИЋ НЕМАЊА, рођен 2. 12. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Канкараш В. Ивана, адвоката у Врбасу, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

25. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ПЕША МИРНА, рођена 18. 4. 1996. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Јоксовић др Марије, адвоката у Кули, дана 7. 12. 2020. године, у 
трајању од две године. 

26. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду СТОЈИЋ МИЛИЦА, рођена 2. 4. 1991. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Живковић Јелене, адвоката у Сомбору, дана 7. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ИВАНИШЕВИЋ НИКОЛА, рођен 20. 2. 1996. године, на адво-
катско-приправничку вежбу код Дебељачки Иване, адвоката у Суботици, дана 7. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

28. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду КРСТАЈИЋ ТАМАРА, рођена 23. 1. 1998. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Крстајић Бранка, адвоката у Суботици, дана 7. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду АНДРИЋ ДРАГАНА, рођена 9. 7. 1993. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Рвовић Раде, адвоката у Суботици, дана 7. 12. 2020. године, 
у трајању од две године. 

30. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КАЛАБА ЈОВАН, рођен 6. 11. 1997. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Поповић Зорана, адвоката у Зрењанину, дана 7. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ВУЈОВИЋ МАРКО, рођен 2. 6. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Вујовић Зорана, адвоката у Сечњу, дана 7. 12. 2020. године, 
у трајању од две године. 

32. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ПОПИ МАРИУС, рођен 28. 3. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Попи Мирће, адвоката у Вршцу, дана 7. 12. 2020. године, у 
трајању од две године. 
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33. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЋИРИКОВАЧКИ КРИСТИНА, рођена 18. 1. 1996. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Божин Нелуа, адвоката у Панчеву, дана 7. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

34. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЛАБУС МИРОСЛАВ, рођен 13. 8. 1984. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Пашти Ервина, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТОДОРОВИЋ ЂОРЂЕ, рођен 26. 2. 1996. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Мићић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИЛОВАНОВ НЕМАЊА, рођен 13. 1. 1995. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Борђошки Милана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

37. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВАСИЋ ВИДОЈЕ, рођен 14. 9. 1994. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Штањо Калмана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. годи-
не, у трајању од две године. 

38. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ ЖАРКО, рођен 16. 3. 1997. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Латиновић Милана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

39. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ДАРАБОШ СТЕВАН, рођен 22. 12. 1997. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Чолић Драгана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

40. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВРАНАЦ УРОШ, рођен 1. 9. 1997. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Прошић Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. године, 
у трајању од две године. 

41. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 31. 7. 1997. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 4. 
12. 2020. године, у трајању од две године. 

42. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ТОПАЛОВИЋ ЈОВАН, рођен 13. 1. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Петровић Драгослава, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

43. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду МИЛАНОВИЋ БОЈАН, рођен 7. 4. 1988. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Симић Данијеле, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 

44. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ВАРАДИНАЦ МИЛОШ, рођен 20. 4. 1992. године, на адвокат-
ско-приправничку вежбу код Арсић Тање, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. 
године, у трајању од две године. 
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45. УПИСУЈЕ СЕ у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе Вој-
водине у Новом Саду ЛЕЧИЋ МАРКО, рођен 18. 6. 1995. године, на адвокатско-при-
правничку вежбу код Трбук Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 4. 12. 2020. године, у 
трајању од две године. 

46. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ДОШЕН 
САША, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 11. 2020. године, на лични захтев.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Бобан Петар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије.
47. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине КОВАЧЕ-

ВИЋ ВОЈИСЛАВА, адвокат у Новом Саду, са даном 9. 11. 2020. године, на лични 
захтев.

 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Ђерковић Милица, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
48. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине МИЉАЧ-

КИ САЊА, адвокат у Суботици, са даном 25. 10. 2020. године, ради заснивања радног 
односа.

 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Миљачки Стеван, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адво-

катске канцеларије.
49. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 

Војводине ПРИЈИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокатски приправник у Зрењанину, на адвокат-
ско-приправничкој вежби код Пријић Марије, адвоката у Зрењанину, са даном 31. 10. 
2020. године.

50. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕНИЋ ПЕТРОВИЋ ЉИЉАНИ, адвокату у 
Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета од 9. 11. 2020. до 8. 11. 2021. године.

 − Дурмић Ђурђица, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

51. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕСПОТОВИЋ ЖЕЉЕНИ, адвокату у Новом 
Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета од 19. 10. 2020. до 18. 10. 2021. године.

 − Миљуш Славиша, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

52. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИТРОВИЋ КОВАЧЕВИЋ МИЛАНИ, адвока-
ту у Новом Саду, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљ-
ског одсуства и одсуства ради неге детета од 12. 11. 2020. до 11. 3. 2021. године.

 − Михајловић Јована, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог 
заменика.

53. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ДЕНДИЋ БИЉАНИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 4. 11. 
2020. године.

 − Сикимић Срђан, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
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54. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДРИ, адвокату у 
Врбасу, привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсу-
ства и одсуства ради неге детета од 9. 11. 2020. до 8. 11. 2021. године.

 − Бајагић Нађа, адвокат у Врбасу, одређује се за привременог заменика.
55. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да САБО ЈОВАНИ, адвокату у Руми, привремено 

престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета од 7. 11. 2020. до 7. 11. 2021. године.

 − Мићић Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
56. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЉУШ МИЛАНУ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на обављање адвокатуре због боловања почев од 24. 11. 
2020. године.

 − Аћимовић Милорад, адвокат у Каћу, одређује се за привременог заменика.
57. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ПЕТКОВ БРАНКА, адвокат у Новом Саду, 

наставити са радом дана 6. 12. 2020. године, након што јој је привремено било преста-
ло право на бављење адвокатуром.

 − Савин Соња, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности привременог 
заменика.

58. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ПУШАРА САРА, адвокат у Кикинди, наста-
вити са радом дана 17. 11. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Кулиџан Милица, адвокат у Кикинди, разрешава се дужности привременог 
заменика.

59. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ДЕДИЋ ЗОРАНА, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Бјелановић Велимира, 
адвоката у Новом Саду, дана 9. 11. 2020. године, те да исту наставља код Маровић 
Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 10. 11. 2020. године.

60. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГЛИШОВИЋ ДУШИЦА, адвокатски при-
правник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Поповић Срђа-
на, адвоката у Новом Саду, дана 26. 10. 2020. године, те да исту наставља код Продић 
Горана, адвоката у Новом Саду, дана 27. 10. 2020. године.

61. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂЕЛКАПИЋ ОЉА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Божић мр Зорана, адвока-
та у Новом Саду, дана 25. 11. 2020. године, те да исту наставља код Микеш Драгана, 
адвоката у Новом Саду, дана 26. 11. 2020. године.

62. Ставља се ван снаге решење Управног одбора АК Војводине број 1554/20 
од 30. 10. 2020. године којим се Танасић Биљана брише из Именика адвокатских 
приправника.

63. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ТАНАСИЋ БИЉАНА, адвокатски приправ-
ник у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, 
адвоката у Новом Саду, дана 23. 10. 2020. године, те да исту наставља код Перић Да-
мира, адвоката у Футогу, дана 24. 10. 2020. године.

64. ОДОБРАВА СЕ захтев Амбруш Уроша, адвокатског приправника у Субо-
тици, на адвокатско-приправничкој вежби код Миловановић Уроша, адвоката у Субо-
тици, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са  
30. 11. 2021. године.



847

Саопштења са седница Управног одбора, стр. 820–857

65. ОДОБРАВА СЕ захтев Ђерић Андреја, адвокатског приправника у Новом 
Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Зевеђи Оливера, адвоката у Новом Саду, 
за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 30. 11. 
2021. године.

66. ОДОБРАВА СЕ захтев Ракић Нине, адвокатског приправника у Зрењанину, 
на адвокатско-приправничкој вежби код Суботић Марине, адвоката у Зрењанину, за 
продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 30. 11. 
2021. године.

67. ОДОБРАВА СЕ захтев Шарњаи Андрее, адвокатског приправника у Сен-
ти, на адвокатско-приправничкој вежби код Бајић Шарњаи Тамаре, адвоката у Сенти, 
за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно са 3. 11. 
2021. године.

68. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Влаисављевић Владана, адвокат у Новом 
Саду, приступила Заједничкој адвокатској канцеларији „Алексић са сарадницима“ са 
седиштем у Новом Саду, Грчкошколска 1, почев од 13. 11. 2020. године.

69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић 
са сарадницима“ донела одлуку о искључењу Петков Бранке, адвоката у Новом Саду, 
из заједничке адвокатске канцеларије са даном 30. 10. 2020. године.

70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ће ПЕТКОВ БРАНКА, адвокат у Новом Саду, 
преселити седиште адвокатске канцеларије у Сремску Каменицу, Железничка 21, по-
чев од 6. 12. 2020. године.

71. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КАДОВИЋ МИРКО, адвокат у Новом Саду, 
преселио седиште адвокатске канцеларије у Кулу, Маршала Тита 250, стан 1, почев од 
4. 11. 2020. године.

72. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је НАШАГАЋИН МИРЈАНА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 2, стан 1, почев од  
1. 12. 2020. године.

73. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МИЛИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Трг незнаног јунака 4/2/4, почев од  
1. 11. 2020. године.

74. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КНЕЖЕВИЋ МИЛИЦА, адвокат у Новом Са-
ду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 19/VI, стан 7, почев од 
16. 11. 2020. године.

75. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПОЛИЋ ЉИЉАНА, адвокат у Новом Саду, пре-
селила своју адвокатску канцеларију на адресу Стевана Дивнина Бабе 14/10, почев од  
5. 11. 2020. године.

76. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је АЛЕКСИЋ СЛАЂАНА, адвокат у Новом Са-
ду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 
16. 11. 2020. године.

77. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КУЗМАН САНДРА, адвокат у Новом Са-
ду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од  
16. 11. 2020. године.

78. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је МАЛИНОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом 
Саду, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев 
од 16. 11. 2020. године.
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79. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је БОСИН НЕМАЊА, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 16. 
11. 2020. године.

80. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЗЕЧЕВИЋ НЕНАД, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Петра Драпшина 10, почев од 16. 
11. 2020. године.

81. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је КРИВОКУЋА НЕМАЊА, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Радничка 7, почев од 2. 11. 
2020. године.

82. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЈАЊИН АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 4/д, почев од  
6. 11. 2020. године.

83. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ПЕТРОВ МАЈА, адвокат у Сремској Ми-
тровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Димитрија 19б, 
локал 3, почев од 29. 10. 2020. године.

84. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ГЛАВАШКИ СВЕТЛАНА, адвокат у Бечеју, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Југ Богдана 32, почев од 31. 10. 
2020. године.

85. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је ЂУРИЋ ЦВЕЈИЋ САЊА, адвокат у Сремској 
Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Стари шор 133, почев 
од 1. 12. 2020. године.

САОПШТЕЊЕ СА СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
ОДРЖАНЕ 30. 12. 2020. ГОДИНЕ

1. МАТИЋ ИВАН, дипломирани правник, рођен 10. 9. 1994. године уписује се  
15. 1. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Зрењанину, Народне омладине 14.

 − Брише се из Именика адвокатских приправника МАТИЋ ИВАН, адвокатски 
приправник код Трнинић Зорана, адвоката у Зрењанину, са даном 14. 1. 2021. године 
због уписа у Именик адвоката ове Коморе.

2. КОПРИВИЦА ДИМИТРИЈЕ, дипломирани правник, рођен 25. 4. 1990. 
године уписује се 15. 1. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе 
Војводине, са седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Железничка 17/II,  
стан 9.

3. ИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ, дипломирани правник, рођен 17. 7. 1990. године 
уписује се 15. 1. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Новом Саду, Петра Драпшина 56, стан 15.

4. МИЛОЈЕВИЋ ЧЕДОМИР, дипломирани правник, рођен 29. 12. 1965. године 
уписује се 15. 1. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са 
седиштем адвокатске канцеларије у Зрењанину, Иве Војновића 41/б.

5. БОЖИЧКОВИЋ МИЛИЦА, дипломирани правник, рођена 10. 6. 1994. 
године уписује се 15. 1. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, 
са седиштем адвокатске канцеларије у Сомбору, Венац Степе Степановића 36, стан 2.
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6. ЛАЗИН МАРИЈА, дипломирани правник, рођена 31. 1. 1985. године уписује 
се 15. 1. 2021. године у Именик адвоката Адвокатске коморе Војводине, са седиштем 
адвокатске канцеларије у Панчеву, Жарка Зрењанина 14.

7. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МЕДИЋ МАРИЈА, рођена 5. 3. 1998. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Жунић Витомира, адвоката у Новом Саду, дана 15. 1. 2021. 
године, у трајању од две године. 

8. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИЛАКОВИЋ АНАСТАЗИЈА АЊА, рођена 8. 5. 1994. 
године, на адвокатско-приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, адвоката у Новом 
Саду, дана 15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

9. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МАРЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 25. 3. 1996. године, 
на адвокатско-приправничку вежбу код Јовичић Бранибора, адвоката у Новом Саду, 
дана 15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

10. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ВИДОВИЋ МИЛОШ, рођен 12. 9. 1991. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Малиновић Марије, адвоката у Новом Саду, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

11. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду БУДИШИЋ ЈОВИЦА, рођен 23. 9. 1972. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Сињери Игора, адвоката у Новом Саду, дана  
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

12. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду БУЋАН ЉИЉАНА, рођена 3. 8. 1991. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, дана 15. 1. 2021. године, 
у трајању од две године. 

13. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТУВЕЏИЋ АЛЕКСАНДРА, рођена 24. 5. 1997. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Ружичић Александра, адвоката у Инђији, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

14. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР, рођен 19. 6. 1987. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Бегенишић Лазара, адвоката у Инђији, дана  
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

15. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 11. 3. 1989. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Станић Дејана, адвоката у Старој Пазови, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

16. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ШАРАЦ САЊА, рођена 6. 12. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Табачки Срђана, адвоката у Зрењанину, дана 15. 1. 2021. 
године, у трајању од две године. 

17. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЂОРОВИЋ МАРКО, рођен 9. 5. 1996. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Вилотић Мирић Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 15. 1. 
2021. године, у трајању од две године. 
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18. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЗЕЦ НИКОЛА, рођен 19. 6. 1990. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Костић Владислава, адвоката у Новом Саду, дана 15. 1. 
2021. године, у трајању од две године. 

19. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МАРКОВИЋ ЂОКАН, рођен 6. 5. 1992. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Десница Милане, адвоката у Новом Саду, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

20. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду СТОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 13. 6. 1991. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

21. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, рођен 20. 11. 1996. године, 
на адвокатско-приправничку вежбу код Чутурило Јасмине, адвоката у Новом Саду, 
дана 15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

22. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИЛАЧИЋ ВЛАДИМИР, рођен 11. 9. 1997. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

23. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТРАЈКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 25. 1. 1997. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Савин Соње, адвоката у Новом Саду, дана 15. 1. 
2021. године, у трајању од две године. 

24. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ИЛИЋ ЈОВАНА, рођена 12. 12. 1994. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Ковачевић Маријане, адвоката у Новом Саду, дана 30. 12. 
2020. године, у трајању од две године. 

25. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду МИЛОШЕВ МИЛИЦА, рођена 20. 8. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Етински Вељка, адвоката у Новом Саду, дана  
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

26. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЛАТИНОВИЋ БОЈАНА, рођена 9. 6. 1997. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Маровић Жељка, адвоката у Новом Саду, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

27. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈОВАНИЋ СРЂАНА, рођена 15. 8. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Мишчевић Војислава, адвоката у Новом Саду, 
дана 15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

28. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КАЛАБА МИХАЈЛО, рођен 22. 12. 1996. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Станивуковић Горана, адвоката у Новом Саду, 
дана 15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

29. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ЈОВАНОВИЋ САЊА, рођена 25. 1. 1994. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Јасика Драгана, адвоката у Инђији, дана 15. 1. 
2021. године, у трајању од две године. 
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30. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ВРАНИЋ МАРИЈАНА, рођена 14. 1. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Перовић Владимира, адвоката у Панчеву, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

31. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ПАЈИЋ ЈЕЛЕНА, рођена 3. 7. 1997. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Мићић М. Јелене, адвоката у Новом Саду, дана 15. 1. 2021. 
године, у трајању од две године. 

32. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ТРИВКОВИЋ МИЛИЦА, рођена 22. 5. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Гвозденац Надежде, адвоката у Новом Саду, 
дана 15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

33. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ГЕРЕ АНА, рођена 22. 2. 1995. године, на адвокатско- 
-приправничку вежбу код Гере Тибора, адвоката у Сенти, дана 15. 1. 2021. године, у 
трајању од две године. 

34. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ГЛОДИЋ АНЂЕЛА, рођена 16. 6. 1996. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, адвоката у Новом Саду, дана 
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

35. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду КОЦОЉЕВАЦ МИЛОШ, рођен 6. 5. 1993. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Зарија Александра, адвоката у Панчеву, дана  
30. 12. 2020. године, у трајању од две године. 

36. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду ГЛУШАЦ НЕВЕНА, рођена 3. 6. 1995. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Караћ Милана, адвоката у Новом Саду, дана  
15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

37. УПИСУЈЕ се у Именик адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине у Новом Саду СТЈЕПАНОВИЋ ВЛАДАН, рођен 25. 1. 1993. године, на 
адвокатско-приправничку вежбу код Селаковић Страхиње, адвоката у Новом Саду, 
дана 15. 1. 2021. године, у трајању од две године. 

38. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине НИКОЛИЋ 
ЖАРКО, адвокат у Новом Саду са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Николић Александар, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
39. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЧАЊИ 

МАГДОЛНА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.
 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Белић Бркић Владислава, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
40. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ТЕПИЋ 

ИВАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 12. 2020. године, на лични захтев.
 − Николић Неда, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
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41. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЛАЛИЋ 
ДОРА, адвокат у Суботици, са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Габрић Ивана, адвокат у Суботици, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије.
42. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЕЛЕК 

МИЛАН, адвокат у Сомбору, са даном 31. 12. 2020. године, због пензионисања.
 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Мандић Милан, адвокат у Сомбору, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије.
43. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине 

СРЕТЕНОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Сремској Митровици, са даном 31. 12. 2020. 
године, на лични захтев.

 − Именована задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Ђурић Цвејић Сања, адвокат у Сремској Митровици, поставља се за 

преузиматеља адвокатске канцеларије.
44. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине 

РАДАНОВИЋ БОЈАН, адвокат у Инђији, са даном 27. 11. 2020. године, услед смрти.
 − Радић Милан, адвокат у Инђији, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије.
45. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине 

МИТРОВИЋ др ГОРДАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 1. 1. 2021. године, на 
лични захтев.

 − Чолевић Мира, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

46. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине 
СИЛАШКИ СНЕЖАНА, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2020. године, на 
лични захтев.

 − Шереш Шимон Марија, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

47. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине 
ПОТРЕБИЋ САЊА, адвокат у Новом Саду, са даном 28. 12. 2020. године, на лични 
захтев.

 − Сулоцки Радојев Ивана, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

48. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПРОСТРАН 
ЧЕДОМИР, адвокат у Новом Саду, са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Простран Бранка, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
49. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ЖИВКОВ 

МИЛУЦУ, адвокат у Вршцу, са даном 23. 1. 2021. године, због пензионисања.
 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Љаљић Марија, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије.
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50. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине 
ГАВРИЛОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Вршцу, са даном 31. 12. 2020. године, на лични 
захтев.

 − Гавриловић Дарко, адвокат у Вршцу, поставља се за преузиматеља адвокатске 
канцеларије.

51. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ШЕЋЕРОВ 
МИОМИР, адвокат у Новом Саду, са даном 15. 12. 2020. године, услед смрти.

 − Борђошки Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 
адвокатске канцеларије.

52. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ВАРМЕЂА 
ВЛАДИМИР, адвокат у Шиду, са даном 31. 12. 2020. године, на лични захтев.

 − Именовани задржава чланство у Посмртном фонду АК Војводине.
 − Иватовић Немања, адвокат у Шиду, поставља се за преузиматеља адвокатске 

канцеларије.
53. БРИШЕ СЕ из Именика адвоката Адвокатске коморе Војводине ПОПОВИЋ 

РУЖИЦА, адвокат у Новом Саду, са даном 30. 12. 2020. године, на лични захтев.
 − Пејовић Милан, адвокат у Новом Саду, поставља се за преузиматеља 

адвокатске канцеларије.
54. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 

Војводине КНЕЖЕВИЋ ДАМЈАН, адвокатски приправник у Новом Саду, на 
адвокатско-приправничкој вежби код Вучковић Вука, адвоката у Новом Саду, са 
даном 7. 12. 2020. године.

55. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине ЈЕВТИЋ ИСИДОРА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 15. 12. 
2020. године.

56. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине МЕХОВИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на 
адвокатско-приправничкој вежби код Мараш Иване, адвоката у Новом Саду, са даном 
14. 12. 2020. године.

57. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине ЈЕРЕМИЋ ЈЕЛЕНА, адвокатски приправник у Новом Саду, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Жунић Немање, адвоката у Новом Саду, са даном 30. 11. 
2020. године.

58. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине БАЛОВИЋ КРИСТИНА, адвокатски приправник у Сомбору, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Вучковић Марије, адвоката у Сомбору, са даном 8. 12. 
2020. године.

59. БРИШЕ СЕ из Именика адвокатских приправника Адвокатске коморе 
Војводине ПОЛОВИНА ДУШАН, адвокатски приправник у Панчеву, на адвокатско- 
-приправничкој вежби код Режа Слободана, адвоката у Панчеву, са даном 17. 12. 
2020. године.

60. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да НОВИЋ ЕМИЛИЈИ, адвокату у Новом Саду, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 1. 12. 2020. до 30. 11. 2021. године.

 − Вујадин Јелена, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
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61. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕРЕТИЋ ДУШАНКИ, адвокату у Руми, 
привремено престаје право на обављање адвокатуре због породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета од 1. 1. 2021. до 31. 12. 2021. године.

 − Савин Влада, адвокат у Руми, одређује се за привременог заменика.
62. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да МИЋИН ЖАРКУ, адвокату у Новом Саду, 

привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију 
шефа кабинета Градоначелника Новог Сада, почев од 6. 11. 2020. године, док траје 
функција.

 − Мићин Душанка, адвокат у Новом Саду, одређује се за привременог заменика.
63. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да ЊИЛАШ МИХАЉУ, адвокату у Кањижи, 

привремено престаје право на бављење адвокатуром због постављења на функцију 
државног секретара у Министарству правде РС, почев од 10. 12. 2020. године, док 
траје функција.

 − Корпонаић Ева, адвокат у Кањижи, одређује се за привременог заменика.
64. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да БЕРАК САВКОВИЋ ДЕАНИ, адвокату у 

Зрењанину, привремено престаје право на бављење адвокатуром због стручног 
усавршавања у иностранству, у периоду од 1. 2. 2021. до 1. 2. 2023. године.

 − Миленковић Марина, адвокат у Зрењанину, одређује се за привременог 
заменика.

65. УЗИМА СЕ на знање да је ПАНТЕЛИЋ ВЕСНА, адвокат у Новом Саду, 
наставила са радом дана 10. 12. 2020. године, након што јој је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Мандић Владимир, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

66. УЗИМА СЕ на знање да ће ИЛИЋ МАРИНА, адвокат у Новом Саду, 
наставити са радом дана 4. 1. 2021. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Зорица Живковић Наташа, адвокат у Новом Саду, разрешава се дужности 
привременог заменика.

67. УЗИМА СЕ на знање да је ИВАНЧЕВ СОЊА, адвокат у Новом Бечеју, 
наставила са радом дана 1. 9. 2020. године, након што јој је привремено било престало 
право на бављење адвокатуром.

 − Арсенов Никола, адвокат у Новом Бечеју, разрешава се дужности привременог 
заменика.

68. УЗИМА СЕ на знање да је КОВАЧКИ МИРОСЛАВА, адвокат у Панчеву, 
наставила са радом дана 30. 11. 2020. године, након што јој је привремено било 
престало право на бављење адвокатуром.

 − Вељовић Горан, адвокат у Панчеву, разрешава се дужности привременог 
заменика.

69. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Шљивар Мирјана, адвокат у Новом Саду, 
променила презиме које сада гласи Шљивар Влаовић.

70. УЗИМА СЕ НА ЗНАЊЕ да је Зекић Слађана, адвокат у Србобрану, 
променила презиме које сада гласи Марковић.

71. Узима се на знање да је АНУШИЋ ПАВЛЕ, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Костић Владислава, 
адвоката у Новом Саду, дана 15. 12. 2020. године, те да исту наставља код Ђулинац 
Иване, адвоката у Зрењанину, дана 16. 12. 2020. године.
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72. Узима се на знање да је МАНДИЋ МИЛИЈАНА, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Радовић Небојше, 
адвоката у Новом Саду, дана 26. 11. 2020. године, те да исту наставља код Крајновић 
Ненада, адвоката у Новом Саду, дана 27. 11. 2020. године.

73. Узима се на знање да је АЛБИЈАНИЋ ЈОВАНА, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинула адвокатско-приправничку вежбу код Мастиловић Јелене, 
адвоката у Новом Саду, дана, 7. 12. 2020. године, те да исту наставља код Прошић 
Зорана, адвоката у Новом Саду, дана 8. 12. 2020. године.

74. Узима се на знање да је ДРЕНОВАЦ НИКОЛА, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката 
у Новом Саду, дана 15. 12. 2020. године, те да исту наставља код Остојић Јелене, 
адвоката у Новом Саду, дана 16. 12. 2020. године.

75. Узима се на знање да је УСКОКОВИЋ НЕМАЊА, адвокатски приправник 
у Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Микеш Драгана, 
адвоката у Новом Саду, дана 7. 12. 2020. године, те да исту наставља код Баришић 
Марије, адвоката у Новом Саду, дана 8. 12. 2020. године.

76. Узима се на знање да је ПЕРИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокатски приправник у 
Новом Саду, прекинуо адвокатско-приправничку вежбу код Пејић Романе, адвоката 
у Новом Саду, дана 18. 12. 2020. године, те да исту наставља код Бојков Александра, 
адвоката у Новом Саду, дана 21. 12. 2020. године.

77. ОДОБРАВА СЕ захтев Спасојевић Срђана, адвокатског приправника у 
Новом Саду, на адвокатско-приправничкој вежби код Божић мр Зорана, адвоката 
у Новом Саду, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, 
закључно са 1. 12. 2021. године.

78. ОДОБРАВА СЕ захтев Брњеварац Јоване, адвокатског приправника у 
Панчеву, на адвокатско-приправничкој вежби код Поштић Светислава, адвоката у 
Панчеву, за продужење адвокатско-приправничке вежбе за четврту годину, закључно 
са 10. 1. 2022. године.

79. Узима се на знање да је „Заједничка адвокатска канцеларија Алексић са 
сарадницима“ донела одлуку о искључењу Јерковић С. Јадранке, адвоката у Новом 
Саду, из заједничке адвокатске канцеларије са даном 15. 12. 2020. године.

80. Узима се на знање да је решењем РГЗ Сектора за дигиталну 
трансформацију, Одељења за адресни регистар број 952-02-10-090-49421/2020 од  
19. 11. 2020. године, промењен кућни број на Булевару патријарха Павла у Новом 
Саду, у којем се налази седиште адвокатске канцеларије ЛОНЧАРИЋ КАУРИН 
МАРИЈАНЕ, адвоката у Новом Саду, тако да седиште сада гласи: Нови Сад, Булевар 
патријарха Павла 11, стан 5.

81. Узима се на знање да је ЈЕРКОВИЋ С. ЈАДРАНКА, адвокат у Новом Саду, 
преселила седиште адвокатске канцеларије у Сремску Каменицу, Слободана Бајића 
53, почев од 15. 12. 2020. године.

82. Узима се на знање да је ШИНКОВИЋ ЕРИКА, адвокат у Суботици, 
преселила седиште адвокатске канцеларије на Палић, Беле Бартока 26/б, почев од  
10. 12. 2020. године.

83. Узима се на знање да ће БУКАЗИЋ ДЕЈАН, адвокат у Панчеву, преселити 
седиште адвокатске канцеларије у Долово, Краља Петра Првог 34, почев од 1. 1. 2021. 
године.
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Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 4/2020.

84. Узима се на знање да је ГИГИЋ ВЕЉКО, адвокат у Панчеву, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Војводе Радомира Путника 2а, почев од 1. 1. 
2021. године.

85. Узима се на знање да је ЧИЗМАР ЛАСЛО, адвокат у Суботици, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Босе Миличевић бб, почев од 25. 11. 2020. 
године.

86. Узима се на знање да је ДОБРОСАВЉЕВ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 10, почев од 1. 12. 
2020. године.

87. Узима се на знање да је ДОБРОСАВЉЕВ СРЂАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Лазе Костића 10, почев од 1. 12. 
2020. године.

88. Узима се на знање да је ПРОШИЋ ЗОРАН, адвокат у Новом Саду, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30, почев од 2. 12. 2020. године.

89. Узима се на знање да је БОДЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Новом 
Саду, преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Ласла Гала 3/I, стан 4, почев 
од 14. 12. 2020. године.

90. Узима се на знање да је СИМИКИЋ РАДОЈИЦА, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 1. 12. 
2020. године.

91. Узима се на знање да је ЛАЗИЋ ВЕЉКО, адвокат у Новом Саду, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 1. 12. 2020. 
године.

92. Узима се на знање да је ВУКИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 1. 12. 
2020. године.

93. Узима се на знање да је САВКОВ ЗОРИЦА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Браће Рибникар 2, почев од 1. 12. 
2020. године.

94. Узима се на знање да је ВАЈАГИЋ ЈЕЛЕНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 14, почев од 1. 12. 
2020. године.

95. Узима се на знање да је МУДРИНИЋ МАЈА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Николе Миркова 32, почев од  
10. 12. 2020. године.

96. Узима се на знање да је СТОЈАНОВИЋ БОЈАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Васе Стајића 30/3, почев од 2. 12. 
2020. године.

97. Узима се на знање да је СТОЈЧИЋ Ј. ЉУБИЦА, адвокат у Сремској 
Митровици, преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Светог Димитрија 
40б, почев од 1. 1. 2021. године.

98. Узима се на знање да је БЕГЕНИШИЋ ЛАЗАР, адвокат у Инђији, преселио 
своју адвокатску канцеларију на адресу Краља Петра Првог 12, 1/101, почев од 13. 12. 
2020. године.

99. Узима се на знање да ће ДОБРЕНОВ ЈОВАНА, адвокат у Новом Саду, 
преселити своју адвокатску канцеларију на адресу Сремска 9, почев од 1. 1. 2021. 
године.
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100. Узима се на знање да је МИТРОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Новом Саду, 
преселила своју адвокатску канцеларију на адресу Максима Горког 17а, почев од  
28. 12. 2020. године.

101. Узима се на знање да је ОБРЕНОВ СТЕВАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 2/I, стан 4, 
почев од 28. 12. 2020. године.

102. Узима се на знање да је ЛАТИНОВИЋ МИЛАН, адвокат у Новом Саду, 
преселио своју адвокатску канцеларију на адресу Војвођанских бригада 2/I, стан 4, 
почев од 28. 12. 2020. године.

Управни одбор
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САДРЖАЈ ГЛАСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ

ЧЛАНЦИ

Др ХАЈРИЈА МУЈОВИЋ ЗОРНИЋ
Од права на раскршћу до заокруженог 
система норми. Развој медицинског 
права с освртом на право Србије, 1, 
стр. 9.

Др РАНКО СОВИЉ
Правни аспект едитовања генома у ху-
маној медицини, 1, стр. 32.

Др САЊА СТОЈКОВИЋ ЗЛАТАНОВИЋ
Домашај начела аутономије воље код 
генетичког тестирања, 1, стр. 44.

Др ЗОРИЦА МРШЕВИЋ
Депатологизација транс идентитета, 1, 
стр. 60.

Др МИРЈАНА ДОКМАНОВИЋ
Улога права у трансдисциплинарним 
истраживањима у јавном здрављу, 1, 
стр. 79.

СОФИЈА НИКОЛИЋ ПОПАДИЋ
Дигитализација услуга у здравственој 
заштити. Пример Немачке, 1, стр. 88.

Др ДЕЈАН Ц. РЕШЕТАР
Кривичноправни аспекти љекарске 
грешке и несавјесно пружање љекар-
ске помоћи. Примјер Србије и Слове-
није, 2, стр. 164.

Др ТОМИСЛАВ НЕДИЋ 
ЛУКА ЈАНЕШ

Биоетички аспекти казненоправне 
регулације некрофилије у Републици 
Хрватској, 2, стр. 193.

ЈАГОДА В. ДРЉАЧА
Правне дилеме мождане смрти трудне 
жене. Случај Марлисе Муњоз, 2, стр. 
208.

Др sc. ЗОРАН ИВАНОВ 
Др sc. ВЕСЕЛИН ГОВЕДАРИЦА

Судскомедицинско вештачење накнаде 
штете због трајно повећаних потреба, 
2, стр. 228.

Др ОЛГА ЈОВИЋ ПРЛАИНОВИЋ
Партнери истог пола као титулари 
права на биомедицински потпомогну-
ту оплодњу, 2, стр. 244.

Др МАРТА СЈЕНИЧИЋ
Др ЉИЉАНА СТАНКОВИЋ

Здравствено-правна регулатива усме-
рена ка заштити корисника здравстве-
них услуга и јавног здравља. Рад на 
правилнику о храни за одојчад и малу 
децу, 2, стр. 250.

ТИЈАНА ЂУРЂЕВИЋ
Право на одбијање медицинског трет-
мана и пасивна еутаназија, 2, стр. 259.

Др ИВАН Д. МИЛИЋ / IVAN D.  
MILIĆ, Ph.D.
Упућивање најопаснијих осуђеника на 
издржавање казне затвора, 3, стр. 312.
Committing the most dangerous convicts 
to serve prison sentences, 3, стр. 329.
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МИЛОШ Б. СЕКУЛИЋ
ГОРДАН ГРУЈИЋ / MILOŠ B. SEKULIĆ, 

GORDAN GRUJIĆ
Kривичноправна заштита личних по-
датака, 3, стр. 347.
Personal data protection from the crimi-
nal law perspective, 3, стр. 363.

Др СЛОБОДАН ВУКАДИНОВИЋ / 
SLOBODAN VUKADINOVIĆ, Ph.D.
Арбитражна клаузула у општим усло-
вима пословања: актуелне тенденције 
у међународној трговинској versus по-
трошачкој арбитражи, 3, стр. 379.
The arbitration clause in general terms 
and conditions of business transactions: 
current trends in international trade ver-
sus consumer arbitration, 3, стр. 405.

БИЉАНА ГАВРИЛОВИЋ / BILJANA 
GAVRILOVIĆ
Правноисторијски поглед на држа-
винску заштиту у српском праву, 3,  
стр. 430.
Legal and historical overview of the pro-
tection of possession in Serbian law, 3, 
стр. 444.

Др АЛПАР ЛОШОНЦ
Др МАРК ЛОШОНЦ / ALPAR 

LOSONCZ, Ph.D., MARK  
LOSONCZ, Ph.D.
Ванредно стање на границама права. 
Превредновање једног критичког кон-
цепта, 4, стр. 538.
The state of exception at the legal bound-
aries. Re-evaluation of a critical concept, 
4, стр. 555.

Др ДРАГАН ПРОЛЕ
Бивствовање ван закона. Кафкина фи-
лозофија права, 4, стр. 572.

Др НЕВЕНА ЈЕВТИЋ / NEVENA 
JEVTIĆ, Ph.D.
Појам права нужде (Notrecht) у Хеге-
ловој филозофији, 4, стр. 588.
The notion of the right of neces-
sity (Notrecht) in Hegel’s philosophy, 4,  
стр. 600.

Др МИНА Р. ЂИКАНОВИЋ / MINA R. 
ĐIKANOVIĆ, Ph.D.
Основне црте филозофије људских 
права, 4, стр. 612.
Elements of the philosophy of human 
rights, 4, стр. 628.

ТАЊА Д. ТОДОРОВИЋ / TANJA D. 
TODOROVIĆ M.Phil.
Феноменологија кривице. Неки увиди 
о Јасперсовом и Хегеловом схватању 
кривице 4, стр. 643.
The phenomenology of guilt. Some re-
marks on Jaspers’ and Hegel’s notion  
of guilt, 4, стр. 659. 

АЛЕКСАНДРА ПРЕЛЕВИЋ ПАЛАДИ-
НО / ALEKSANDRA PRELEVIĆ 
 PALLADINO
Критика јуснатуралистичког појма 
брака. Поглед из италијанске правне 
праксе 4, стр. 676.
A critique of the jusnaturalist notion  
of marriage. А view from Italian legal 
practice, 4, стр. 701.

ПРИКАЗИ И РАСПРАВЕ

ДРАГАНА МАРЧЕТИЋ
ВЕСНА ФИЛИПОВИЋ

Парнице из медицинског права, 1,  
стр. 95.

Др АТИЛА ЧОКОЛИЋ
Др ДУЊА ЧОКОЛИЋ ПЕТРОВИЋ

Увод у медицинско право према по-
зитивном праву Републике Хрватске 
са изворима и темељним начелима, 2, 
стр. 267.



860

Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 4/2020.

Др СИМА KНЕЖЕВИЋ
Заступници привредних друштава, 3, 
стр. 459

Др ЖЕЉКО KАЛУЂЕРОВИЋ
Креирање правде и права кроз сучеља-
вање представа Одисеја и просаца, 3, 
стр. 471

Уобличавање идеје правде  
у „Поеми о правди”, 4, стр. 727

ИСПРАВКА, 4, стр. 741
Др МИОДРАГ ЈОВАНОВИЋ

Душка Франета, Увод у филозофију 
права, 4, стр. 742

ОСТАЛИ ПРИЛОЗИ И САОПШТЕЊА

Др ЖЕЉКО МИРКОВ
Кривична дела против здравља људи. 
Избор из судске праксе, 1, стр. 112.

Др МАРТА СЈЕНИЧИЋ
Др МАРКО МИЛЕНКОВИЋ

Приступ „Здравље у свим политика-
ма” и његова примена, 2, стр. 283.

Др ЈЕЛЕНА СИМИЋ
Тајност медицинских података и за-
што их штитимо, 2, стр. 287.

МАРИНА М. ЈОВАНОВИЋ
Поштовање начела in dubio pro vita 
приликом одлучивања о праву на 

рефундацију трошкова лечења, 2,  
стр. 290.

ДРАГАН У. КАЛАБА
Битно смањена урачунљивост из  
чл. 23. ст. 3. КЗ у судској пракси, 3,  
стр. 484.
Кривично дело недозвољен прелаз др-
жавне границе и кријумчарење људи 
из чл. 350. КЗ, 4, стр. 765.

Доц. др МАРКО С. КНЕЖЕВИЋ
Одабрана пракса из области грађан-
ског права, 3, стр. 496.
Одабрана пракса из области грађан-
ског права, 4, стр. 748.

*
*    *

Пословник о раду с правилником  
о уређивању Гласника Адвокатске ко-
море Војводине 4, стр. 778
Упутство за ауторе с правилима цити-
рања, 4, стр. 801

Упутство рецензентима за израду ре-
цензије 4, стр. 811
Листа рецензента 4, стр. 818

*
*    *

САОПШТЕЊА СА СЕДНИЦA УПРАВНОГ ОДБОРА  
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ

1, стр. 138; 2, стр. 292; 3, стр. 509; 4, стр. 820.
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НАУЧНА ПОЛИТИКА ЧАСОПИСА

Научно поље и област
Гласник Адвокатске коморе Војводине је научни часопис из поља друштве-

но-хуманистичких наука који објављује радове из правне научне области. Шира 
научна област којој часопис припада је област права и политикологије на начин 
на који то прописује Правилник о категоризацији и рангирању научних часописа. 

Тематске и теоријске смернице
Часопис објављује изворне научне чланке, расправе, правне есеје, огледе, 

приказе књига и друге текстове који се односе на право и правну теорију, исто-
рију права и филозофију права. 

Посебно, часопис се бави темама у оквиру најзначајнијих грана права 
и то грађанског права, кривичног права, међународног права, радног права и 
уставног права.

Типови истраживања и радова у часопису
Радови и прилози који се објављују у часопису категоришу се у три групе:
1. Научни чланци у које спадају: оригинални научни радови, прегледни 

радови, кратка саопштења, претходна саопштења, научне критике и осврти.  
2. Стручни чланци  у које спадају: стручни радови, информативни прилози, 

прикази, стручне критике полемике, осврти и есеји. 
3. Остали прилози и саопштења у које спадају уводници, извештаји о раду 

часописа, прикази судске праксе, уредничка документација која се објављује у 
часопису, саопштења издавача и уредништва, некролози и слично. 

Политика контроле квалитета и унапређења етике публиковања и 
академске етике 

Научни и стручни радови који се објављују у часопису рецензирају се 
у складу са правилником о поступку рецензије Гласника Адвокатске коморе 
Војводине. У часопису се примењује двострука слепа рецензија. У поступку 
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Гласник Aдвокатске коморе Војводине, бр. 4/2020.

рецензирања и уређивања Гласника Адвокатске коморе Војводине чланови уред-
ништва и рецензенти дужни су да се руководе смерницама Комитета за етику 
публиковања (COPE). Аутори који пријављују своје рукописе ради објављивања 
у часопису дужни су да поштују све националне и међународне стандарде очу-
вања академског интегритета и етику у научном деловању и публиковању. 

Радови и прилози категорисани као остали прилози и саопштења не индек-
сирају се и не представљају  део научне и стручне грађе часописа, не рецензирају 
се и не улазе у структуру радова часописа. Они су искључиво информатив-
ног карактера. 

Електронско уређивање часописа остварује се у сарадњи са Центром за 
евалуацију у образовању и науци. 

Гласник Адвокатске коморе Војводине је часопис отвореног приступа. 

Друштвена и културна улога часописа
Улога Гласника Адвокатске коморе Војводине је стварање простора за 

објављивање резултата научних истраживања од значаја за правну науку, као и 
простора за размену научног и стручног мишљења. У остварењу своје улоге, часо-
пис настоји да унапреди правну културу и колегијално  разумевање и посебно да 
повеже правну науку са правном праксом. 

У остварењу своје улоге Гласник Адвокатске коморе Војводине ослања се 
на своју деведесетогодишњу традицију из ког разлога се посебно стара о унапре-
ђењу културе сећања у области права. 
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СКРАЋЕНО УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 

Радови се достављају путем платформе 
за електронско уређивање часописа на лин-
ку: http://aseestant.ceon.rs/index.php/gakv/user у 
складу са техничким упутствима за коришћење 
тог система или на e-mail адресу: akvojvodine@
gmail.com.

Предајом текста, аутор изјављује да текст 
није ни објављен ни прихваћен за објављива-
ње те да неће бити предат за објављивање било 
ком другом медију. Аутор такође изјављује да је 
носилац ауторског права, да је обавештен о пра-
вима трећих лица и да је испунио захтеве који 
произлазе из тих права. Посебно аутор изјављује 
да предаје текст који је настао поштовањем ко-
декса академске етике. 

Уредништво Гласника Адвокатске коморе 
Војводине и рецензенти ангажовани од стране 
часописа у свом раду руководе се препорукама 
и смерницама Комитета за етику публиковања 
(COPE).

Врсте радова.– Часопис објављује ориги-
налне научне радове, прегледне радове, кратка 
саопштења, претходна саопштења, научне кри-

тике, стручне радове, есеје и сентенце из судске 
праксе.

Обим и структура текста.– Дужина тек-
ста по правилу ограничена је на један ауторски 
табак који чини текст од 16 страница са по 28 
редова на страни и 66 словних места у реду што 
укупно чини дужину текста од 30.000 словних 
знакова (карактера) укључујући и размаке.

За писање се користи фонт Times New 
Roman величине 12 pt, с размаком између редова 
вредности 1,5 на страници А4 формата. 

Наслов чланка наводи се великим слови-
ма (верзал) на средини странице, фонтом Times 
New Roman, болд, величине 14 pt.

Поднаслови се пишу на средини, великим 
словима, величина фонта 12 pt и нумеришу се 
арапским бројевима. Уколико поднаслов има 
више целина, оне се означавају арапским бро-
јевима, као: 1.1. – малим обичним словима, 
величина фонта 12 pt, 1.1.1. – малим курзивним 
словима, величина фонта 11 pt.

Језик и писмо.– Чланци се предају на срп-
ском језику на ћириличком или латиничком 

писму, или на енглеском језику, или на језицима 
у службеној употреби у Босни и Херцеговини и 
у републикама Црној Гори или Хрватској.

Чланци који се предају на српском језику 
морају садржати и апстракт и кључне речи на 
енглеском језику.

Сажетак и резиме.– Сажетак се даје на по-
четку чланка, испод наслова, а изнад кључних 
речи. 

Сажетак треба да има од 60 до 200 речи и 
стоји између заглавља (наслов, име(на) аутора 
и др.) и кључних речи, након којих следи текст 
чланка. 

Ако је језик рада српски, сажетак на стра-
ном језику може се пружити у проширеном 
облику, као тзв. резиме. Резиме се даје на крају 
чланка, након одељка Литература.

Кључне речи.– Дају се непосредно након 
сажетка, односно резимеа. 

Број кључних речи не може бити већи од 10. 
Кључне речи дају се на свим језицима на ко-

јима постоје сажеци.

СКРАЋЕНА ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА СА ПРИМЕРИМА

Навођење књига

Презиме, Иницијал имена. (година издања). На-
слов: Поднаслов књиге. Место издања: Издавач 
• Петровић, П. (2004). Право и правда: Теорија 

природног права. Београд: Службени гласник 

Навођење чланка из часописа

Презиме, Иницијал имена. (година издања). На-
слов чланка. Назив часописа, волумен (број), 
странице од–до.  
• Петровић, П. (2014). Накнада штете. Прав-

ник 90(3), 141–157.

Навођење извора с интернета

Презиме, Иницијал имена. (година издања). На-
слов. Преузето: датум сa: интернет адреса 
• Петровић, П. (2014). Накнада штете. Преу-

зето: 27. 12. 2018. са http://primer.com 

Навођење домаћих прописа

Пун назив прописа, гласило у коме је пропис обја-
вљен, број гласила / година објављивања.
• Закон о облигационим односима, Службени 

гласник РС, број 36/2011, 99/2011, 83/2014. – 
др. закон, 5/2015. и 44/2018.

Навођење страних прописа

Назив институције која је пропис донела, пун назив 
прописа, место објављивања, година
• European Parliament, The Impact of German 

Unification on the European Community, 
Brussels, 1990.

Навођење домаће судске праксе

Назив судске одлуке и назив суда који је одлуку до-
нео, број одлуке и датум одлуке
• Пресуда Апелационог суда у Београду, Гж1 

2137/2011. од 25. 5. 2011. године.

Навођење стране судске праксе 

Страна судска пракса се наводи у складу с пра-
вилима која важе за навођење судске праксе 
одговарајућих судова.

Литература, извори  
и цитирана судска пракса

Литература се наводи након чланка, као посеб-
на секција тако што се све библиографске јединице 
наводе азбучним или абецедним редом по презиме-
ну аутора, а код истог аутора, по години издавања 
(од најновије до најстарије). Иза презимена, а пре 
имена аутора обавезно се пише запета.

Домаћи и међународни извори права се наводе 
након чланка, као посебна секција, редом којим су 
навођени у тексту.

Цитирана судска пракса се наводи након тек-
ста, као посебна секција, редом којим је навођена 
у чланку.
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