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* Овај чла нак је на стао у окви ру про јек та ‘’Раз вој прав ног си сте ма Ср би је и хар мо ни-
за ци ја са пра вом Европ ске уни је (прав ни, еко ном ски, по ли тич ки и со ци о ло шки аспек-
ти)’’, чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
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УВОДИЛИОЕТИМОЛОГИЈИ
ИАСПЕКТИМАПОЈМАБЕЗБЕДНОСТИ

Стар ту ју ћи у на ра ти ву хер ме не у ти ке, мо же мо кон ста то ва ти 
да је ети о ло ги ја ети о ло ги ја. Реч је на по чет ку све га - го во ри Све та 
књи га. Реч је сми сао ко ји Бог да је тва ри ма да би по сти гле пу но ћу 
ег зи стен ци је. Се ман ти ка је по чет ни, ну жни и по не кад и че шће, до-
во љан еле мент ана ли зе.

След стве но то ме, и prima faciаe и post faciаe, реч «без бед-
ност», мо же и мо ра да зна чи ста ње без бе де. Да кле, без бед ност је 
ста ње, чо ве ка, ње го вих ви ших - ком плексн(иј)их фор ми асо ци ја ци-
ја и са мог дру штва/др жа ве,1) у ко ме не ма бе де, у ко ме не ма не во-
ље2) у све ко ли кој по јав но сти.

Ста ње (без бе де) као бе зал тер на тив ни об лик ег зи стен ци је, 
де фи ни са на ну жност или као рђа ва па у за, као не при ја тан ин ци-
дент на чел но вр ле ствар но сти. Ово пи та ње мо же да бу де он то ло-
шко, пре су ђу ју ће у вре мен ском и(ли) про стор ном уни вер за ли зму. 
Ски ца од го во ра има не ко ли ко ди мен зи ја: ду хов но-ан тро по ло шку, 
ме ди цин ску и со ци јал ну.

Са духовноантрополошког аспек та, у вр ло са же тој вер зи ји 
кон ста ту је мо да је чо век, у сво јој бо го ли ко сти, би ће та кве атри бу-
ци је данеможедапогреши. Ис точ ни грех ре ду ку је атри бу тив ни 
по тен ци јал пред пад ног би ћа и чо век је све ден на би ће ко је може
данепогреши. Мо де ран чо век је би ће ко је ра до сно, у сво јој сло-
бод но иза бра ној лу до сти, ма сов но кон зу ми ра де мо крат ско право
нагрешку.

Овај ду хов но-ан тро по ло шки суп страт,3) у сво јој де дук ци ји, 
има и сво ју ме ди цин ску фор му. “Сред њо ве ков ни европ ски док то-

1) Без бед ност по ти че и од ла тин ске ре чи securutas atis, што зна чи од су ство опа сно сти, 
из ве сност, за шти ће ност... О без бед но сној функ ци ји др жа ве, о без бед но сти као фи ло зо-
фи ји и по ли ти ци, вид. Р. Га ћи но вић, 91, 40-56.

2) О то ме да су не во ље знак да чо век ни је за бо ра вљен од Бо га и о дру гој ме та фи зич кој пол-
зи не во ља вид. Сло бо дан И. Па нов, ДуховниисветовнибракуСрбији, Бе о град, 2013.

3) Ум је су шти на ду ше/ср ца. Све ти Гри го ри је из Ни се ве ли да ум ни је огра ни чен ни на 
је дан део, не го оби та ва у све му и кроз све, вид. Ми тро по лит Нав пак та Је ро теј (Вла хос), 
Православнапсихотерапија,НаукаСветихОтаца, Бе о град, 2010, стр. 88 и 94.
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ри су углав ном би ли ми шље ња да су бо ле сти по ве за не са ва зду хом 
и усво ји ли су ми а зма тич ки при ступ ети о ло ги ји бо ле сти. Ми ја зма 
је тер мин ко ји озна ча ва отров ну ат мос фе ру, ге нет ске “мр ље” или 
на сле ђе на при јем чи вост за од ре ђе не бо ле сти. Др Ха не ман, осни-
вач хо ме о па ти је, ве ро вао је да су љу ди у да ле кој про шло сти већ 
по че ли да од сту па ју од при род них за ко на, иг но ри шу ћи по сле ди це. 
То је до ве ло до из ла же ња Ви тал не Си ле из ба лан са што је ре зул-
ти ра ло сма ње њем иму ни те та, тј. чо ве ко ве от пор но сти пре ма ра-
зним ути ца ји ма. На тај на чин се фор ми ра ло пр во од три основ на 
не здра ва ста ња, или ми ја зма, зва но псо ра. Псо ра, ко ја је у осно ви 
на ста ла због по гре шног на чи на раз ми шља ња, до ве ла је до по гре-
шних ак тив но сти људ ских би ћа, што је до ве ло до раз во ја два но ва 
ми ја зма тј. не здра ва ста ња – сај ко зи са и си фи ли са (ово ста ње је 
не сво ди во на бо лест си фи лис). Но ва ста ња су отво ри ла вра та за 
но ве ути ца је на чо ве ка са већ осла бље ним иму ни те том због псо ре. 
Због свих ових ути ца ја за ко је је чо век по стао при јем чив, три ми-
ја зма су по че ла да се ма ни фе сту ју све ви ше и ви ше на раз ли чи те 
на чи не про из во де ћи нео гра ни че ни број бо ле сти са тач ке гле ди шта 
кла сич не ме ди ци не. Ово ста ње је учи ни ло људ ску ра су при јем чи-
вом на мно ге ути ца је из при ро де на ко је су љу ди прет ход но би ли 
от пор ни. Мо де ран на чин жи во та, у ко ме се не по шту ју при род ни 
за ко ни, учи нио је све ово још ком пли ко ва ни јим. Као ре зул тат све га 
да нас по сто је мно ге бо ле сти ко је се не мо гу ни ти об ја сни ти, ни ти 
из ле чи ти. У хо ме о па ти ји се ве ру је да то ни су за себ не бо ле сти, не го 
са мо раз ли чи те ма ни фе ста ци је три основ на не здра ва ста ња чо ве ка 
ко ја су по ти сну та ду бо ко у ње му. Ве ру ју ћи у ово, хо ме о па ти ја не 
ле чи ма ни фе ста ци је, не го узро ке тих ма ни фе ста ци ја, тј. ми ја зме. 
Ка да се ми ја зми из ле че, по вла че се и све њи хо ве ма ни фе ста ци је 
(бо ле сти у кла сич ној ме ди ци ни), а што је нај ва жни је не ја вља ју 
се по но во јер не ста је при јем чи вост на штет не ути ца је. Сли ко ви то 
об ја шње ње ово га на ла зи мо у ре чи ма Па ра цел зу са: “Ле че ње ма ни-
фе ста ци ја, при че му се не обра ћа па жња на узро ке бо ле сти, је као 
ка да би хте ли да се осло бо ди мо зи ме чи сте ћи снег ис пред вра та 
ку ће. Ни је снег узрок зи ми не го је зи ма узрок сне гу.” 4) 

Овај ме ди цин ски аспект на пол зу је тач ног са зна ва ња јер по-
ка зу је пре суд ну ва жност де фи ни са ња узро ка бо ле сти ра ди успе ха 
ле че ња и по ка зу је мо гућ ност оп ти ми стич ког фи на ла за бо ле сни ка. 
Наш кон тра пункт о ме ди ци ни (ме ди ци на зна мно го, али не зна још 
ви ше - због ли ми та у по ли век тор ском са зна ва њу ме ди цин ски ре ле-
вант них чи ње ни ца и због ре дук ци је ду ха и фа во ри зо ва ња ма те ри-
ја ли стич ког на у ка) је на гла ше но по вољ ни ји у од но су на ре а ли тет 
ху ма ни стич ких на у ка. Са мо је дан илу стра тив ни при мер: на си ље у 

4) Вид. www.homeopatijaagora.com, приступ остварен 20.4.2013. године.
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по ро ди ци је фе но мен ко ји је пред мет па жње ис кре них или фа ри сеј-
ских ху ма ни ста. Ме ди цин ски оче вид ни и ег зи стен ци јал но све ма-
сов ни ји успех, ни је при су тан и у прав но-со ци о ло шкој сфе ри. Оно 
што озбиљ но чи ни су спект ним и ре ал но су спен до ва ним ан тро по-
ло шки оп ти ми зам је сте исто риј ска кон стан та зла ко ја те жи не под-
но шљи вој хи пер бо ли. На и ме, на си ље као мо дел ми сли и де ла је сте 
и на по че ци ма исто ри је чо ве ка (по ред не по слу шно сти Бо гу Ада ма 
и Еве, по че так исто ри је је и бра то у би ство - Ка ин, зе мљо дел ник, је 
убио Аве ља, па сти ра, љу бо мо ран што је Аве ље ва жр тва пр ви на 
из ста да би ла при хва ће на од Ја хвеа, док је ње го ва би ла од ба че на 
- Пост. 4, 3) и при сут но и код ели те Олимп(иј)ске5) и но бе лов ске 
(на си ље чи не и но бе лов ци: Ма рио Вар гас Љо са је пе сни цом уда-
рио Га бри је ла Мар ке са, си гур но по «по ли тич кој ли ни ји»). То су 
суб вер зив ни еле мен ти по је ди нач ног и со ци јал ног ха би ту са.6)

НАСИЉЕУДРУШТВУИНАСИЉЕУПОРОДИЦИ

На си ље (у по ро ди ци) као фо ку си ра ни фе но мен мо дер но сти, 
али и прет ход но еви ден ти ра на кон стан та исто ри је, на свој тра ги-
чан на чин го во ри и о ну жно сти тач ног са зна ва ња. Уз све кон тра-
пунк то ве овог фе но ме на (од хи пер сен зи тив но сти ген дер ског на-
си ља и ап со лут не нео се тљи во сти и нео д го вор но сти «чим бе ни ка 
ху ма ни тар ног им пе ри ја ли зма» и ма сов них (и) де чи јих жр та ва до 
про бле ма тач ног утвр ђе ња ма те ри јал не исти не, кон струк ци ја ла жи 
и фин ги ра ња исти на),7) овај фе но мен го во ри о пре ва лент ној - су-
штин ској ва жно сти ду хов но сти за тач но са зна ње. Хе гел сма тра да 

5) На си ље је на по чет ку и «олим пиј ског све та» и на сле ди во је и ме ђу бо го ви ма. Уран 
(Не бо) је мр зео сво ју де цу и ни је им до зво ља вао да иза ђу на све тлост да на, већ их је 
скри вао у утро би мај ке Ге је (Зе мље). Оја ђе на Ге ја сми шља ла је лу кав ство с нај мла ђим 
си ном Кро ном. Ка да је Уран, же љан љу ба ви, об гр лио Ге ју, Крон је ср пом од се као ге ни-
та ли је свом оцу Ура ну и ба цио их у мо ре, а из пе не ко ја се око њих ство ри ла ро ђе на је 
Афро ди та. Од овог уби ства Не бо се ни је при бли жа ва ло Зе мљи. Се ри ја уби ста ва се на-
ста вља. Крон је уби јао сво ју де цу, бо је ћи се про ро штва да ће га јед но од де це сврг ну ти 
с вла сти. Ре ја, же на Кро но ва, по са ве ту Ге је и Ура на, да би спа сла си на Зев са, уви ла 
је ка мен у пе ле ну и да ла Кро ну да га про гу та. Зевс се та ко спа сао смр ти по сле ро ђе ња 
и ка сни је по бе дио свог оца Кро на, по став ши краљ бе смрт ни ма. Да ље, Зевс уби ја си на 
сво је же не Хе ре. Хе ра, гнев на на Зев са што је сам ро дио Ате ну из сво је гла ве, без му-
шкар ца за че ла је Ти фо на ко ји ће би ти ја чи од Зев са оно ли ко ко ли ко је Зевс био ја чи од 
свог оца Кро на. Ипак, Зевс по бе ђу је Ти фо на, в. Д. Сре јо вић, А. Цер ма но вић, Речник
грчкеиримскемитологије, Бе о град 2004, стр. 92 и 422.

6) О Ср би ји ко ја у сти ца ју раз ли чи тих фак то ра је до ве де на у ста ње све у куп не др жав не 
ко ми ра но сти, у сво је вр сни об лик др жав не па то ло ги је, вид. Ђор ђе Сто ја но вић, Жи во јин 
Ђу рић, Анатомијасавременедржаве, Бе о град 2012, стр. 317 и да ље.

7) Вид. де таљ ни је Сло бо дан Па нов, „На си ље у по ро ди ци: Прав но-те о риј ски кон тра пунк-
то ви“ и „На си ље у по ро ди ци: по зи тив но-прав ни кон тра пунк то ви“, Збор никНасиљеу
породици, уред ни ци С. Па нов, М. Ја њић Ко мар, М. Шку лић, Бе о град, 2012, стр. 32 - 47 
и 218 - 235.
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је и пут исти не - исти на са ма. След стве но ово ме, под се ћа мо на ре-
ле вант ност са знај ног ин стру мен та ри ја и пу та. Ра зум-ло ги ка ни је 
је ди ни и ни је нај тач ни ји пут са зна ња. Ду хов ност је ком плек сни ја, 
не е фер на и тач ни ја са знај на ана ли за. Ако по ђе мо од, за ар хи тек ту-
ру ове ци ви ли за ци је, не а ле а тор не и за ко ни те по ја ве ма сов ног на си-
ља (у ин тим ним ре ла ци ја ма, у по ро ди ци, у ком ши лу ку, у шко ла ма 
и на фа кул те ти ма...), ва жно је кон ста то ва ти исти ну. По себ но је ва-
жно би ти ре зи стен тан на мо дер не иде је (мо дер но је упр кос рђа вој 
кон струк ци ји, јед на ма сов на за блу да, на ста ла на не раз ми шља њу 
да је по јам мо дер ног по де фи ни ци ји пре клу зи ван, ну жно тро шан и 
ауто суб вер зи ван. Све што је ва жно и вред но ни је мо дер но: Сун це, 
прав да, сло бо да, љу бав...). Ва ља се чу ва ти ле ка ра и ле ка ко ји ши-
ре бо лест. Узи ма мо бу дућ ност за све до ка да ли ће на си ље мо ћи да 
се об ја шња ва ата ви змом па три јар хал но сти у мо дер ним др жа ва ма 
и у мо дер ним ам би јен ти ма и да ли ће ло ги ка мо дер них сред ста ва 
ле че ња (ин стру ме на та пе ни тен ци јар ног ти па од, на при мер, школ-
ских по ли ца ја ца, скри ве них ка ме ра ко је не ра де по оби ча ју у ре ле-
вант ним тре ну ци ма, до уво ђе ња бо га ти је опре мље них и број ни јих 
вој но-по ли циј ских је ди ни ца) сма њи ти кван тум на си ља.8) 

За ни мљи ва је ана ли за пре вен ци је при сут на у ме ди ји ма у 
слу ча ју ма сов ног зло чи на у по ро ди ци и ком ши лу ку у јед ном се лу 
на до мак Бе о гра да. Не ви жља сти др жав ни чим бе ник би пре вен ци ју 
за сно вао на аманд ма ну у За ко ну о оруж ју, док би не ки ана ли ти ча ри 
успех оства ри ли че шћим, ре ци мо тро го ди шњим, пре гле ди ма пси-
хо-про фи ла су бјек та овла шће ног да по се ду је или да но си оруж је. 
Бр за за бо рав ност на ро да омо гу ћа ва стал ну ма ни пу ла ци ју и ма ни-
пу ла ци ју у још дра стич ни јој фор ми и штет ни јем кван ту му. Ско ро 
је би ло ре кла ми ра но да ће, не са мо стро жи, не го и строг За кон о 
без бед но сти у са о бра ћа ју на пу те ви ма обез бе ди ти ве ћу без бед ност 
уче сни ци ма у са о бра ћа ју. Мо же се ла ко про ве ри ти и утвр ди ти да 
ли је то ре кла ми ра но фи на ле и ствар ни епи лог за кон ских не пре-
ста них9) но ву ма. Као што по ме ну ти за кон ни је уве ћао без бед ност 
у са о бра ћа ју, дапаче - ка ко би се ре кло на не пр вом ка на лу те ле ви-
зи је ди пло ми ра ног ди рек то ра, оче ки ва ти успе шно ума ње ње и не-
ста ја ње на си ља ти ме што ће се ад ми ни стра тив ним бе сми сли ци ма 

8) Вр ло је за ни мљи во кон ста то ва ти раз ли ку из ме ђу чи ње ни ца и исти не. Чи ње ни цу су лак-
ше са зна тљи ве, ма те ри јал не ка те го ри је и је су ну жан али не и до во љан услов за исти ну. 
Исти на је те же/те шко са зна тљив фе но мен, ду хов на ка те го ри ја и под ра зу ме ва ум ни, ра-
ци о нал ни склад чи ње ни ца и увек при сут ну але а тор ност. Јед ном реч ју, по зна ва ти чи ње-
ни це не зна чи да се зна и исти на.

9) Сајт Б92 од 21.1.2013. го ди не пи ше да се по сле са мо три го ди не пред ла же до но ше ње 
но вог за ко на о без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма. Као што не тре ба би ти Те сла па 
ви де ти да је си ја ли ца пре го ре ла, не тре ба би ти ни прав ник да би се зна ло да су стал не 
из ме не за ко на од раз великогталента за ко но пи сца и успе ха и по сти за њу свих про кла-
мо ва них ци ље ва за ко но дав не по ли ти ке.
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ства ра ти при вид стро го сти и глу ми ти чи но деј ство ва ње, је сте тач но 
као ка да би смо ра ди ле че ња на си ља и на сил ни ка усво ји ли де крет 
о спу ште ним ро лет на ма, за кљу ча ним блин ди ра ним ула зним вра та, 
за бра ни све тла на кон су мра ка, спа ва њу са пан ци ром или не спа ва-
њу у сво јој ку ћи...

Је ди ни лек је ду хов ност. Ако се не ком ова кон ста та ци ја чи-
ни ег зи стен ци јал но не прак тич ном и не де лат ном, ти ме оправ да ва, 
за пра во, кон ста та ци ју о са мо е ти ке ти ра њу као не та лен ту за посло
веразмишљања. У том не та лен то ва ни јем све ту се стал но фор си ра 
те за о “он то ло шкој дис тан ци, су ко бу, не по мир љи во сти” те о ри је и 
прак се. Не тач ност је очи глед на: прак са без те о ри је је по вр шна и 
ха о тич на, а те о ри ја је је ди но сми сле на у ко ри сној ме та фи зи ци, у 
оства ре но сти. Кон крет но: да ни је фун да мен тал них ис тра жи ва ња, 
да ни је те о риј ске и квант не фи зи ке не би би ло ни прак тич них ства-
ри - од те ле ви зи је до мо бил них те ле фо на. Да ни је сти хо ва Ге теа, 
не би би ло ни на из ме нич не стру је. Те сла је, на и ме, ре ци ту ју ћи Фа-
у ста, до шао на иде ју о на из ме нич ној стру ји. 

Све тлеј ша из у зет на ин те лек ту ал ка ни је у пра ву ка да ве ли 
да смо си ро ма шни и да смо без ели те. До каз то ме је елит ни при-
ја тељ Бе то ве на ко ји не си ро ма шан ве ли, у ду ху ре ал-по ли ти ке, да 
ро до љу бље ни је еле мент трак тор ске ди ја лек ти ке, тј. да се па три от-
ска осе ћа ња не си па ју у трак тор. Ин спи ри са ни овим уз ле том ду ха 
кон ста ту је мо за ни мљи во по стиг ну ће ове ци ви ли за ци је и мо дер ног 
вре ме на: до бар, пле ме ни ти дух не мо же да по кре не ни трак тор, а 
не пле ме ни ти дух мо же да стек не и трак тор. И До сто јев ски, по во-
дом шу сте ра, и Хе гел, по во дом со ба ра, су кон ста то ва ли ми зер ност 
ре а ли стич но сти - “ду ха ре а ли зма”. Хе гел ве ли да за со ба ра не ма 
ве ли ког чо ве ка (кон так ти ра ју ћи са си ро ма шним, ба нал ним, обич-
ним еле мен том би ћа), али је то тач но, на ста вља Хе гел, са мо са со-
бар ског аспек та (со бар ни је је ди ни мудрац овог све та). Ова не бе да 
фи ло зо фи је јед но став ном, тач ни је про стом ди ја лек ти ком мо же да 
де ман ту је чу ве ног на шег ака де ми ка ко ји ка же да се мај ка не ме ња 
за лап-топ. За ни мљив је тај иде ал ком фо ра, не што пре оства ре-
ног –  не го од мах жи вље ног, ко ји се по сти же кон фор ми змом. Исто-
риј ска је кон стан та, ла ка за кон ста та ци ју и са сво јом гво зде ном, 
не из бе жном ди ја лек ти ком, да по раз по бед ни ка по чи ње ком фо ром. 
Под се ћа ња су од тур ског вак та да се не мо же за до би ти цар ство 
на ди ва ну све ле же ћи, до по чет ка мо рал ног по ра за ка да су од по-
след њих на ка за ну, по ка зи ва њу Дра гој ла Ду ди ћа, не ки за ко ра чи ли 
пр ви у ди пло мат ске ма га ци не и у по зо ри шта не ра ди по зо ри шта. 

На род об да рен кон ди ци јом за на ци о нал не иде а ле (ко ји по-
чи њу и са жи ма ју се у на ци о нал ној без бед но сти) је дру га чи је ми-
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слио и ра дио. Изра ел ски на род је из пло до но сног бо га тог Егип та 
оти шао у пу сти њу да би на шао Бо га. Та жр тва и кон ди ци ја на ци о-
нал ног ду ха до не ла му је по сле хи ља да го ди на на гра ду: оства ре ње 
не са мо ду хов ног иде а ла. Жи вље ње исти не да смрт и жи вот је су 
чуд но је дин ство, да се ра дост ра ђа из жр тве усло ви ла је и да у хе-
бреј ском је зи ку по сто ји иста реч за ма те ри цу и за гроб. По све ће-
ност сва ком де та љу до ци ља и ду хов ност сва ког де та ља10) по ка зу је 
и овај при мер: Сан хре дин, не ка да шњи нај ви ши суд Је вре ја, да би 
се ис пу ња ва ле све бож је за по ве сти, а због стал ног из бе гли штва и 
по те шко ћа у тач ном од ре ђи ва њу да ту ма, до нео је од лу ку да се, си-
гур но сти ра ди, сва ки пра зник сла ви два да на.11) За љу би те ље прак-
тич не пол зе, је дан стих/ми сао ака де ми ка Бећ ко ви ћа: „За луд нам 
тра же да пре да мо Ко со во, ка да је цар Ла зар кљу че ве Ко со ва од нео 
на не бо“.

Иста прак тич на пол за је и од сле де ће ду хов но сти: акт на си-
ља ни је са мо акт на сил ни ка/акт по је дин ца, већ и акт дру штва.12) 
Је ди ни лек на си љу је сте љу бав и прав да. Већ смо пи са ли: епек та за 
је на пре до ва ње у вр ли ни, а вр хун ска вр ли на је Љу бав. Љу бав або-
ли ра гре шни ка, љу бав не або ли ра грех. Да ли је мо гу ћа љу бав као 
лек све му, па и на си љу? 

ДУХОВНОСТКАОМЕРАПРЕВЕНЦИЈЕНАСИЉА

Ес хил ве ли да оно што је бо жан ско – без на по ра је Јо ван 
Крон штат ски го во рио, обра ћа ју ћи се мла ден ци ма, да та мо где је 
љу бав, та мо је Бог, а где је Бог све је до бро и све је ла ко.13)

По твр да при мар но сти и ле пе ну жно сти ду хов но сти је-
сте и ми сао Вик то ра Фран кла: Primumphilosophare, deinde
vivere (Пр во фи ло зо фи рај, па он да жи ви). Са мо еви ден ти ра-
мо пи та ње од но са сре ће (ци ља) и вр ли не (сред ства?) Кант 
сма тра да еудај мо ни ја (усре ће на ег зи стен ци ја) за по сле ди цу 

10)  Пи са ли смо о то ме да у жи во ту и у пра ву не ма де та ља, вид. Сло бо дан Па нов, Бал ша 
Ка шће лан, Ми лош Стан ко вић, Наследноправо–Практикум, Бе о град, 2012, стр. 38 и 
да ље. 

11) О при ме ри ма из исто ри је Је вре ја го во рио је Вр хов ни ра бин Ср би је го спо дин Исак Аси-
јел, на пре да ва њи ма на ма стер сту ди ја ма на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду. 

12)  Ve re na Fritc ка же да по сто је функ ци о нал не др жа ве ко је ге не ри шу ре ше ња и дис функ ци-
о нал не др жа ве ко је ге не ри шу про бле ме, вид. Ђ. Сто ја но вић, Ж. Ђу рић, 187 и да ље.

13)  вид. Сло бо дан Па нов, На си ље у по ро ди ци: по зи тив но-прав ни кон тра пунк то ви, Зборник
«Насиљеупородици», уред ни ци С. Па нов, М. Ја њић Ко мар, М. Шку лић, Бе о град, 2012, 
стр. 234.
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има еута на зи ју (не жну смрт) свег мо ра ла.14) Опо зит но то ме, 
о хар мо нич но сти сре ће и вр ли не пи шу Пла тон („Пра вед ник 
ко ри сти не са мо дру го ме, већ се би, док не пра вед ник ште ти 
нај ви ше са мом се би“), Спи но за (из ме ђу вр ли не и сре ће не 
по сто ји са мо хар мо ни ја, већ иден тич ност: „Бла жен ство ни је 
пла та вр ли не, већ вр ли на са ма“) и Хајн рих фон Клајст („Са мо 
вр ли на је мај ка сре ће, а нај бо љи је онај ко је нај срећ ни ји. Ве-
ли ки и не у мо љив за кон вла да це лим чо ве чан ством, под њим 
су и про сјак и кнез: вр ли ни сле ди на гра да, а по ро ку ка зна“). 
Свет, ипак, ни је та кав да је сре ћа ап со лут но сра змер на на шој 
мо рал но сти.15) Еудај мо ни ја као иде ал без бед но сти у су шти ни 
не ма аутар кич ни, одво је ни, са мо до вољ ни ин ди ви ду ал ни, ко-
лек тив ни и со ци јал ни аспект. Сви ови аспек ти су про же ти у 
сво јој он то ло ги ји: као што хер ме лин у бла ту не мо же да очу ва 
сво ју за вет ну чи сто ту, као што се у оке а ну ту ге не мо же би ти 
сре ћан, та ко ни лич на без бед ност ни је мо гу ћа без прав де и 
љу ба ви. Те ло хра ни тељ, као тран спа рент ни изум ци ви ли за ци-
је, је сте до каз скри ва не а очи глед не па то ло ги је дру штва. По-
врх то га, те ло хра ни те љи су вр ло от кло њи ви мо дер ним тех-
ни ка ма уби ста ва.16) 

Да кле, пр ви услов без бед но сти је сте ду хов ност по је дин-
ца и дру штва, а гла гол раз ми шља ти је тво рач ки акт без бед но сти. 
Атри бу ци ја до брог и тач ног раз ми шља ња/де ла ња чи ни без бед ност 
ре ал ном. Кон ди ци ја у вр ли ни (Пе тен је био ју нак Пр вог свет ског 
ра та, али је из гу био кон ди ци ју вр ли не ро до љу бља и бор бе но сти и 
по стао је из дај ник у Дру гом свет ском ра ту. Осим овог “фран цу ског 
слу ча ја ин во лу ци је” по сто ји и не мач ки слу чај ево лу ци је у ко ме је 
То мас Ман у пр вом ра ту био на по гре шној, а у дру гом ра ту на тач-
ној стра ни) чи ни да без бед ност ни је вре мен ски ин ци дент не го пле-
ме ни то тра ја ње. Хе гел ни је имао мо гућ ност да ко ри гу је сво је са-
ве зни штво и сим па ти ју пре ма На по ле о ну ко ји је кре нуо на Ру си ју.

Ка за ће мо је дан при мер (ТомасМан:Буденброкови) ко ји је 
ло ци ран у при ват ни, брач ни, по ро дич ни, еми тив ни хо ри зонт. Ла-
га ни ин те лек ту ал ни на пор ће ме то дом ин дук ци је пре по зна ти ва-
жност овог при ме ра и за хо ри зонт јав них по сло ва. И књи жев на 

14)  Вид. От фрид Хе фе, Умијећеживљењаиморалилиусрећујеливрлина?, Но ви Сад 2011, 
73-78.

15)  О. Хе фе, 178-179, 378.

16)  На при мер, усме ра ва ње ми кро та ла сног сно па ЕЛФ сиг на ла у гру ди жр тве мо гу ће је да 
иза зо ве ха о тич но ста ње ср ца, чи ме се об ја шња ва ју узро ци смр ти број них по ли тич ких 
ли де ра, на но тех но ло ги ја у хра ни, иза зи ва ње ра ка, вид. Ма ра Кне же вић Керн, „Ре цепт за 
са вр ше ни зло чин“, Печат,263/2013, стр. 54-55.
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кри ти ка ве ли да је то ро ман о сла бље њу ви та ли те та, о де ка ден ци ји 
јед не по ро ди це и јед ног све та и вар вар ству им пе ри јал не бур жо а зи-
је.У ро ма ну Буденброкови по сто ји опис до га ђа ја у ко ме зет, ло вац 
на ми раз, до би ја од гла ве по ро ди це тра ди ци о нал них 70 000 ма ра ка 
ко је сле де не ве сти из по ро ди це Бу ден бро ко вих, а при том таст до да-
је још 10 000 DМ. А за пра во, таст је пла ни рао и на пи сао да из нос 
ми ра за бу де 90 000 DM. Ово је лаж ко ја чи ни при вре ме но за до вољ-
ним и та ста и зе та. При вре ме но, јер се от кри ва да је ми раз био са-
мо пла ни ра ни/тра же ни про фит зе та ко ји ће уско ро да бан кро ти ра, 
а брак да се раз ве де. Ка да син Бу ден бро ко вих до би ја 300 000 DМ 
од хо ланд ске не ве сте, – зет, већ спо ме ну ти љу би тељ ми ра за, ка же: 
Јатозовемљубављу. То је љу бав у не ка да шњем племенитом схва-
та њу, а то је и љу бав у мо дер ном схва та њу. Та кво схва та ње љу ба ви 
не фи на ли зи ра без бед но шћу, не до во ди до еудај мо ни је, не спа са ва 
и не кре пи. Тач но је схва та ње љу ба ви као атри бу ци је ап со лут ног 
(упр кос све му), атем по рал ног (вo вјек и ве ко ва) и тор же стве ном, 
уз ви ше ном атри бу ци јом ра до сне и це ло му дре не жр тве, жр тве ко ја 
се да ри ва њем уве ћа ва и осми шља ва. То је љу бав ко ја је све ти пар 
спа се њу (љу бав во зди же, а спа се ње под у пи ра во зне се не) и ко ја је 
из вор хра бро сти (чо век без стра ха је или пун љу ба ви или је ду хов-
но мр тав). Под се ћа мо да љу бав пре ма се би, бли жњи ма, ро ду и вр-
ли ни је сте из вор хра бро сти за ста ње без бе де, ста ње без бед но сти, 
ста ње по бе де вр ли не над не ус па ва ним и хи пе рак тив ним и мул ти-
ди сци пли нар ним злом. Ту суп стан цу вр ли не пре по зна је мо у сти ху 
Чеа су пру зи Але и ди: Незадрхтипредгладнимвуковиманипред
степскомзимомодсуства,Заједноћемодаљеовимпутемдокне
ишчезне. Бог дан Же ра јић, из на ра шта ја по бу ње них/хра брих ан ђе-
ла, ка ко ка же Иво Ан дрић, пе вао је Кохоћедамренекаживи. Као 
што је љу бав ра до сна и це ло му дре на жр тва, та ко је и жр тва услов 
до бре бес ко нач но сти, те мељ ви дов дан ске ети ке.17)

ЈАВНО-ПРАВНИАСПЕКТИНАСИЉА

При ме ње на пле ме ни тост има сво је при ме ре и у јав ној сфе-
ри. Про кла мо ва ни иде ал не за ви сно сти др жа ва, тј. њи хо ве сло бо де, 
за шти ћен и ме ђу на род ним до ку мен ти ма, у све ту не вр ли не оства-
ру је се и на овај на чин ко ји опи су је проф. Сло бо дан Ан то нић: “Да 
ве ли ке зе мље уме ју да зло ста вља ју и по ни жа ва ју ма ле, то ни је ни-

17) О исто ри ји са мо од бра не Ср ба и по др шци пријатеља ко ји фор ми ра ју на ци о нал ну пре-
по тент ност се па ра ти ста и те ро ри ста, вид. Ра до слав Га ћи но вић, Пред го вор Збор ни ку 
Србија–ОтимањеКосоваиМетохије, Бе о град, 2012, стр. 8, 9 и да ље.
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шта но во у свет ској по ли ти ци. Са мо су ме то ди раз ли чи ти. Ка да је 
Ко лум би ја, 1903, од би ла да пот пи ше са САД уго вор о усту па њу 
на 99 го ди на зо не бу ду ћег па нам ског ка на ла, САД су јед но став но 
от це пи ле нај се вер ни ју ко лум биј ску по кра ји ну Па на му, и са пред-
став ни ци ма но ве др жа ве скло пи ле исто вет ни спо ра зум.18) Ко лум-
би ја ни је хте ла да се од рек не зо не од 10 ки ло ме та ра. За то јој је 
узе та це ла Па на ма.

Ка да је но ва вла да у Сан то До мин гу, 1904, од лу чи ла да са-
ма пре у зме во ђе ње др жав них фи на си ја и за хва ли ла се на са рад њи 
аме рич ком кон цер ну San to Do min go Im pro ve ment Co., ко ји је до тад 
то ра дио, САД су по сла ле мор на ри цу и име но ва ле Аме ри кан ца за 
ше фа до ми ни кан ске ца ри не.19) Да кле, Сан то До мин го је хтео на зад 
сво је фи нан си је. До био их је. Али, без глав ног из во ра при хо да –ца-
ри на.

Ка да су 1914. Мек си кан ци ухап си ли не ке аме рич ке мор на ре 
ко ји су се без до зво ле луч ких вла сти ис кр ца ли у Там пи ку, па их од-
мах за тим пу сти ли, при че му се над ле жни офи цир још и лич но из-
ви нио аме рич ком ад ми ра лу, овом то ни је би ло до вољ но већ је тра-
жио да Мек си кан ци по врх све га ис па ле још и 21 по здрав ни пло тун 
у част САД. Мек си кан ци су ми сли ли да је то пре ви ше, по го то во 
што САД ни су при зна ва ле њи хо ву та да шњу вла ду, па су по ну ди ли 
да они поч ну са по здрав ним пло ту ном, да Аме ри кан ци од го во ре, 
те да та ко, уза јам но са лу ти ра ју ћи, из гла де ин ци дент. На то су САД 
јед но став но оку пи ра ле Ве ра Круз.20) Не ће те да са лу ти ра те? Не ма 
про бле ма, узе ће мо вам нај ве ћу лу ку.

Ср би ја је че сто би ла у при ли ци да бу де зло ста вља на, по го-
то во по след њих два де се так го ди на. Али, ово што нам се већ не ко 
вре ме де ша ва у на шим од но си ма са Бри се лом и Ва шинг то ном по-
себ на је вр ста зло ста вља ња, за ко ју не ве ру је мо да је за бе ле же на 
у ме ђу на род ним ре ла ци ја ма. Нај пре, код овог зло ста вља ња не ма 
ко нач не ли сте зах те ва ко је жр тва тре ба да ис пу ни да би са зло ста-
вља њем пре ста ло. То је она чу ве на епи зо да ко ју, у сво јој књи зи 
Правилаћутања, опи су је Мо мир Бу ла то вић. Сло бо дан Ми ло ше-
вић тра жи од Во ре на Кри сто фе ра да на пи ше усло ве ко је Ср би ја 
тре ба да ис пу ни ка ко би САД пре ста ле да нас ки ње, а овај ка же: 
„Не ма по себ них усло ва. Мо ра те увек и на сва ком ме сту да ура ди те 
оно што се од вас оче ку је”...

18) Ро берт Д. Шул цин гер, Америчкадипломатијаод1900.године, Бе о град, Удру же ње за 
сту ди је САД у Ср би ји 2011, 51.

19) Р. Шул цин гер, 54–55.

20)  Р. Шул цин гер, 80.
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Та ко се ус по ста вља ти пич на „на стра на ко му ни ка ци ја“.21) Ту 
је жр тва не пре ста но у не ја сном и не си гур ном по ло жа ју. Она је по 
де фи ни ци ји кри ва и шта год да ура ди, она се сво је кри ви це не мо-
же осло бо ди ти. На стра ност бри сел ско-ва шинг тон ског од но са пре-
ма Ср би ји ви ди се и по то ме што се од жр тве тра жи да ра ди не са-
мо све што од ње га зло ста вљач зах те ва („ус по ста ви гра ни цу пре ма 
Ко со ву“; „раз мон ти рај ин сти ту ци је на Се ве ру“; „при ми при штин-
ског офи ци ра за ве зу“, итд), већ и да по га ђа ње го ве скри ве не же ље 
и по тре бе. Зло ста вљач оче ку је од жр тве да са њим игра сво је вр сну 
па то ло шку игру. У тој игри, на и ме, зло ста вљач не из ри че жр тви 
баш све сво је уце не. Јер, зло ста вљач је по соп стве ној де фи ни ци ји 
„ци ви ли зо ван и при сто јан“, а уце не, пр ља ве же ље и зах те ви те шко 
иду уз та кву де фи ни ци ју. Од жр тве се за то оче ку је да осе ти, на-
слу ти, по го ди, шта је то што зло ста вљач за пра во же ли. Шта је још 
услов за ЕУ? Шта је то што се не тра жи отво ре но од Ср би је (јер се 
ни је тра жи ло ни од дру гих зе ма ља), али се очекуједа Ср би ја по го-
ди и ис пу ни? Геј па ра да? Још нов ца из бу џе та људ ско пра ва шким 
НВО-има? Кон фе де рал ни ста тус за Вој во ди ну? Још на гра да Ср-
бља но вић ки и Ба са ри?... Спи сак је нео гра ни чен и нео д ре ђен. Али, 
зло ста вљач ни шта од то га не ће отво ре но тра жи ти. Са мо ће жр тву 
не мим зна ци ма „охра бри ва ти“ да је „на до бром пу ту“ и да „са мо 
та ко на ста ви“...

Кроз ћу та ње и са рад њу жр тве, пер верз ни зло ста вљач по ста је 
ле ги тим ни васпитачне срећ не жр тве. Има ли ве ће не сре ће за жр-
тву? Уз то, да би зло ста вљач лак ше ки њио, од су штин ске је ва жно-
сти да раз би је жр тви но са мо по у зда ње.22) Жр тва мо ра пр во да бу де 
дез о ри јен ти са на, рас па ме ће на, да за поч не са са мо о кри вља ва њем, 
да за се бе поч не да ми сли да ни шта ни је у ста њу да ура ди ка ко 
тре ба, те да је зло ста вља ње не ка ко заслуженаиприроднаказназа 
ње ну „не спо соб ност“ и „кри ви цу...

Но, не ра за ра се са мо жр тви но са мо по у зда ње, ра за ра се и 
ње но се ћа ње на про шлост, ра за ра се и цео њен иден ти тет.23) Про-
шлост, на и ме, мо ра би ти та ко ре ин тер пре ти ра на (ре ви ди ра на) да 
се жр тви на кри ви ца про тег не што да ље. Жр тва ви ше не сме да 
пам ти ни јед но про шло ста ње у ко ме ни је би ла „кри ва за не што“. И 
опет на по зор ни цу сту па ју дру го ср би јан ски исто ри ча ри и ме ди ји. 
Ср би ји се про на ла зи ан ти се ми ти зам у ра ном 19. ве ку, фа ши зам у 

21) Ја сми на Ах ме та гић, ПричеоНарцисузлостављачу:злостављањеикњижевност, Бе о-
град: Слу жбе ни гла сник, 2011, 20

22) Ј. Ах ме та гић, 23.

23)  О лич ном и на ци о нал ном иден ти те ту, вид. Р. Га ћи но вић (2012), 93, 99 и да ље.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.2760.

38

ра ном 20. ве ку, а ко ре ни ге но цид но сти и ет нич ког чи шће ња да ти-
ра ју се чак у 14. век. По што се утвр ди да је жр тва од у век „кри ва за 
не што“, по ста је ја сно да она мо ра би ти кри ва и за сво је са да шње 
зло ста вља ње...

Нај го ре је што сва ки по се бан ква ли тет ко је по се ду је жр тва 
још ви ше рас по ма мљу је зло ста вља ча.24) Жр тва ни ка ко не сме би ти 
ле па, до бра или пле ме ни та, јер ће се он да ви де ти пра ва при ро да 
зло ста вља ча. За то се жр тва мо ра сро за ти у ру жно ћу, зло и ни кост. 
За пра во, жр тва са ма има да при зна да је та ква, да у то по ве ру је, 
ка ко би зло ста вља чу би ло лак ше да из вр ши зло ста вља ње... И та ко 
се до кра ја ус по ста вља од нос пер ма нент ног, струк ту рал ног зло ста-
вља ња. У том по слу, као што смо ви де ли, (са)уче ству ју бри сел ски 
и ха шки слу жбе ни ци, бе о град ске и ва шинг тон ске ди пло ма те, нео-
ко ло ни јал ни но ви на ри и ком пра дор ски ин те лек ту ал ци, умет ни ци-
нар ко ма ни и (ауто)шо ви ни стич ки бло гер ски ба ши бо зук (ко ји се 
так ми чи ко ће оста ви ти „кре а тив ни ји“ и пр ља ви ји „ан ти ср би јан-
ски“ ко мен тар у Е-но ви на ма)... Ну жан је од го вор истин ске кри тич-
ке јав но сти у Ср би ји на ово што нам се до га ђа. Ја ча ње кул тур не 
са мо све сти и на ци о нал ног са мо по у зда ња пр ви је ко рак у од бра ни 
се бе и здра ве па ме ти на шег дру штва. Дру ги ко рак тре ба да бу де 
наш ак ти ван от пор агре си ји ко ју до жи вља ва мо у овом нео бја вље-
ном ме диј ском и кул тур ном ра ту. Тре ћи ко рак, ко нач но, тре ба да 
бу де ја сна иден ти фи ка ци ја и со ци јал на осу да не са мо глав них зло-
ста вља ча, већ и њи хо вих пла ће них или до бро вољ них са у че сни ка. 
„Ср би ја ни је ша ка пи рин ча да је по зо ба сва ка вра на ко ју до не се 
ве тар“, ре че пе сник. Вра ти мо са мо по у зда ње и пру жи мо от пор. И 
те ре чи ће би ти исти ни те.»25)

ПРАВОКАОГАРАНТИЈАБЕЗБЕДНОСТИ?

У кон крет ни јој сфе ри и ни воу, по ста вља се пи та ње ре ла ци је 
пра ва и на ци о нал не без бед но сти, без бед но сти вр ли не у јед ној на-
ци ји: сло бо де, прав де, ра да...26)

У на шим ра ни јим ра до ви ма кон ста то ва ли смо двој ност фе-
но ме на пра ва: не са вр ше ност као ме сто ра ђа ња пра ва и пра во као 

24)  Ј. Ах ме та гић, 21.

25)  Сло бо дан Ан то нић, «Ге о по ли ти ка зло ста вља ња», Геополитика,ја ну ар 2013. 

26)  Рад смо од у век раз у ме ва ли као ну жну прет по став ку за до вољ ства (са мо рад мо же ис хо-
до ва ти сва ко вр сно за до вољ ство и ста ње бла же но сти: од фи зич ког и пси хич ког здра вља, 
од чул но сти до ду хов но сти) и не е фе мер ни га рант до бре бес ко нач но сти и га рант ели те 
ре лак си ра не бу дућ но сти.
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не са вр шен, у сво јој он то ло шкој ар хи тек ту ри, ин стру мент ко рек ци-
је и те жње ка са вр шен ству чо ве ка и дру штва.

Пи са ли смо да је  «пра во фе но мен или ис каз о са вр ше но-
сти и не са вр ше но сти и да је пра во фе но мен у кре а ци ји чо ве ка и 
фе но мен ван кре а ци је чо ве ка. Пра во је и ра до сни из раз хте ња за 
са вр шен ством чо ве ка и дру штва и (али) исто вре ме но и пе чал на 
кон ста та ци ја те не са вр ше но сти. Пра во у сво јој (кла сној, груп-
ној, со ци јал но-пре ва лент ној гру па ци ји, ди на стич кој, ре жим ској, 
ин ди ви ду ал ној...) ин те ре сној равнодушности је сте не а у то ном но 
хра бре ње вр ли не. Или, мо жда, тач ни је ка за но: на ред ба вр ли не (не 
уби ти, не кра сти, не ва ра ти, пла ћа ти по рез, слу ша ти власт...). Пра-
во је сна жан све док не са вр шен ства чо ве ка јер го во ри о од су ству, 
сла бо сти или не кон ди ци ји „пле ме ни тих кон сти ту тив них фак то ра“ 
чо ве ка и дру штва. Као што су бол ни це, ме ди ци на, ле ка ри све до-
чан ство бо ле сти те ла и ду ха, та ко је и пра во све до чан ство не са вр-
ше но сти ду ха, тј. бо ле сти. Кон крет ни је: да су љу ди по ште ни не би 
би ло по тре бе за Кри вич ним пра вом; да су љу ди вер ни да тој ре чи 
не би би ло по тре бе дa се та реч кон ста ту је уго во ром и не би би ло 
Уго вор ног/Обли га ци о ног пра ва; да су љу ди бе смрт ни не би би ло 
по тре бе за На след ним пра вом; да су љу ди ми ро љу би ви не би би ло 
по тре бе за Ме ђу на род ним јав ним пра вом, да су љу ди му дри не би 
би ло по тре бе за По ро дич ним пра вом... Да кле, да су љу ди здра ви 
не би би ло по тре бе за ле ка ри ма и ме ди ци ном, а да су љу ди до бри/
са вр ше ни не би би ло по тре бе за пра вом и прав ни ци ма. 

С дру ге стра не, пра во је, апо дик тич но, не а ле а тор но, не са вр-
ше но сред ство ле че ња, пра во је не са вр ше на ко рек ци ја не са вр ше-
но сти чо ве ка. У че му је не са вр ше ност пра ва као ле ка? Овим смо на 
тра гу још јед не пе чал не кон тра дик тор но сти: не са вр ше ност чо ве-
ка и дру штва ле чи се не са вр ше ним сред ством – пра вом. Мо жда је 
циљ пра ва ма ње ам би ци о зан: не из ле че ње, већ кон тро ла бо ле сти, 
не прав да – већ мир? Ма да има при ме ра и да лек уби ја, али има 
при ме ра и да је грех спа со но сан, а да вр ли на не спа са ва.27) Сва ка 
вр ли на је по сле ди ца сло бо де. Вр ли на не на ста је де кре том. Вр ли на 
је че до сло бо де - пи са ли смо још у про шлом ве ку. Да би вр ли на си-

27) Ке не ди је, осим дру гих бо ле сти, имао про бле ма и са кич мом, па је за то но сио по јас. 
Пре ма јед ној вер зи ји ре кон струк ци је до га ђа ја у Да ла су, пр ви ме так атен та то ра ни је био 
смр то но сан. Ме ђу тим, по јас је Ке не ди ја др жао у ус прав ном по ло жа ју и ти ме га учи нио 
до ступ ним за дру ги - смр то но сан ме так. Да ни је би ло ле ка - по ја са, не би би ло уби ства 
дру гим - смр то но сним мет ком. Лек ко ји је убио. А до га ђај ко ји све до чи и да, не ка да, 
грех спа са ва а вр ли на уби ја је сле де ћи: у афе ри “зо зо ва ча” тј. за ме не етил и ме тил ал-
ко хо ла, сви гре шни - ко ји су има ли алкохолноискуство би ли су от пор ни на уби стве ни 
ал ко хол, док су стра да ливрлинеконзументи.
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ја ла ра до сном/исти ни том мо рал ном28) све тло шћу, да би њен плам 
имао по треб но тра ја ње и пол зу, да би плам вр ли не био не у га сив у 
вре ме олу ја, со ци јал них и ин ди ви ду ал них, у вре ме кад је плам нај-
по треб ни ји – вр ли на мо ра да бу де аутен тич на по тре ба и из раз сло-
бо де чо ве ка. Вр ли на не на ста је на ред бом ин ди ви дуи. За лич ност, 
на ред ба вр ли не ни је по треб на.

След стве но то ме, пра во ни је нај бо љи ар хи тек та вред но-
сти, пра во ни је до бар гра ди тељ вр ли не.29) Ме ха ни зам или за ко ни-
тост је јед но став на: аутен тич на вр ли на про ду ку је у кван ту му и у 
трaјности/не е фе мер но сти „све тле со ци о ло шке чи ње ни це“. 

Acontrario: при вид вр ли не, апо дик тич на ефе мер ност вр ли-
не, чак и из да ја вр ли не је сте мо гућ ност и из ве сност ка да је мо ти ви-
са на/ин спи ри са на/обез бе ђе на пра вом. Прав на ар хи тек ту ра вр ли не 
је сте contradictioinsubjecto. 30)

Осим ове вр ло ва жне/су штин ске кон ста та ци је о (не)мо ћи 
пра ва, мо гу да се еви ден ти ра ју и ко ри сно сти прав не ин тер вен ци-
је: уоп ште, од из бо ра прав них/дру штве них/мо рал них вред но сти до 
кон крет них пле ме ни тих прав них ин тер вен ци ја.

Кон кре тан прав ни си стем ка рак те ри ше из ве сна ак си о ло ги ја. 
Вр ло је оно пра во ко је је у опо зи ци ји сле де ћим мо дер ним фак ти ма: 
не га ци ји би о фи ли је/ра до ва ња жи во ту/по ра сту ви та ли те та (по сто је 
си сте ми са број ним еле мен ти ма не би о фи ли је: си мул та ност де по-
пу ла ци је31) и ра ста не за по сле них); укуп ној ег зи стен ци јал ној не си-
гур но сти ко ја де лу је кон ку рент ски на це ну рад не сна ге; ку по ви ни 
прав де пред ва жним три бу на ли ма; фор ми ра њу цен та ра за ле че ње 
стре са код де це; из бо ру пра вих стра те шких - гранд при ја те ља32) - 
оних ко ји су обо га ти ли Ср би ју оси ро ма ше ним ура ни ју мом чи ја је 

28) О иде ји до брог дру штва, ко му и та ри стич кој пер спек ти ви и пер спек ти ви раз вој не ети ке, 
мо рал ног ди ја ло га, вид. Ђ. Сто ја но вић, Ж. Ђу рић, 99 и да ље.

29) У јед ном од дог ма ти ка пе ва се “про ђе сен за ко на и до ђе бла го дат”, вид. Књигадуховних
саветаодговоридуховникананедоумицесавремениххришћана, Од го ва ра је ро мо нах 
Ам вро си је Јер ма ков, Бе о град, 2007, стр. 285.

30) Сло бо дан Па нов, Со ци о ло шка ди мен зи ја По ро дич ног пра ва, Социолошкипреглед, год. 
XLVI (2012), бр. 3-4 (По себ но из да ње), стр. 892-894.

31) Да нас је у Ср би ји ни во фер ти ли те та 35% ни жи од по треб ног ни воа за тзв. про сту ре-
про дук ци ју, вид. М. Бо бић, М. Бла го је вић Хју сон, „О ста рим и но вим по пу ла ци о ним 
иза зо ви ма Ср би је“, Социолошкипреглед, год. XLVI (2012), бр. 3-4 (По себ но из да ње), 
стр. 870-885.

32) „Blic“, од 13. ју на 2012,  са свим сво јим па три от ским атри бу ци ја ма, об ја вљу је текст о 
гло бал ним ху ма ни сти ма ко ји су, са свим слу чај но, са да ан га жо ва ни на ху ма ном ску пља-
њу про фи та. По ме ну ти лист са оп шта ва да „ло би сти за Ко со во на пла ћу ју при ја тељ ство“: 
као и Ку шнер, и Ол брајт је ан га жо ван у те ле ко му ни ка ци ја ма, Ве сли Кларк, командант
бомбардовања ће ис тра жи ва ти угаљ за про из вод њу наф те, Кри сто фер Дел је, та ко ђе, 
ан га жо ван у по сло ви ма ху ма ног про фи та (шља ка из Треп че, град ња пу те ва)...
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ге но ток сич ност у на ред них 60 ге не ра ци ја; не мо рал ној апрок си ма-
тив но сти жр тви на ших вој ни ка у ту злан ској ко ло ни од 42, 50 или 
160 жр та ва... Прав на вред ност је не фор си ра ње се бич но сти, ле га-
ли зо ва ног или легитимног его и зма, све јед но. Бит но је кон ста то-
ва ти да је се бич ност, не бо ле сна, већ и хо ли стич ка и не е фе мер на, 
не ла ко ле чи ва, тј. не из ле чи ва он ко ло шка хе до ни ја. Мо же ли ро до-
љуб/па три о та да бу де сна ла жљи ви предузетник ко ји је опљач као 
ма кар и имо ви ну ужа сног на зи ва – др жав ну или дру штве ну, али 
имо ви ну ко ја је хра ни ла хле бом и ду хом на род? Као што кви слинг 
ко ји де те ту по кло ни чо ко ла ду оста је кви слинг и кад ћу ти о то ме, 
а ка мо ли ка да се ре кла ми ра на вла сти тој те ле ви зи ји. Про фи то љу-
би вост/се бич ност је усло ви ла ре фор му рад ног за ко но дав ства о за-
шти ти од от ка за труд ни ца ма ко је да ру ју пред у зет ни ци, по ло ги ци 
ка пи та ли зма.33)

Се бич ност ни је сим фо нич на по де фи ни ци ји са пле ме ни-
то шћу/без бед но шћу, са са у че ство ва њем емо ци ја ма и де лом у не-
во ља ма дру гих, са мо рал ном ду жно шћу да се по мог не. По моћ је 
бо ља и искре на ако се не укра де на род но не го ако се опљач ка но на-
род но у про ми ли ма и ре кла мер ски да је уне сре ће ни ма. Као ка да се 
«за мр зне» на ша имо ви на у ино стран ству, а он да се да је за јам ко ји 
је никадисплатив, што смо на сту ди ја ма од проф. Ми ше Пе тро ви-
ћа на у чи ли за дуг СФРЈ. Као кад се иза зо ве рат, а он да ху ма ни сти 
да ри ва ју за во је/ле ко ве - што се у слу ча ју ко лек тив не не спо соб но-
сти за ра су ђи ва ње де ша ва у не ким зе мља ма ко је су би ле оаза ле пог 
жи во та а са да има ју за га ран то ва ну пу стињ ску бу дућ ност.

При ме ри за ни мљи вих кон крет них пи та ња из на ци о нал не и 
лич не без бед но сне сфе ре су сле де ћи: 

У на след но прав ном сми слу, акт ко ји вр ло афирмативно ути-
че на на ци о нал ну без бед ност је сте од лу ка Устав ног су да ко ји је 
де зер те ре ли шио мо рал но-прав не осу де (вр ло је мо рал но пи та ње 
за што би не ко бра нио сво ју ку ћу ако то мо же не ко дру ги да ра-
ди, за што би се не ко де ран жи рао/ин ко мо ди рао ти ме да по мог не у 
од бра ни ку ће свог при ја те ља, ро ђа ка, су на род ни ка...). За ни мљи во 
би би ло ис тра жи ти у ду ху со ци о ло шке ана ли зе са др жа ја, ко ли ко 
у за ви сним од исти не ме ди ји ма има кон ста та ци ја о де зер те ри ма и 
да ли је то афир ма тив ни или мо рал но не ус па ва ни кри те ри јум ана-
ли зе. И без ана ли зе зна се до го вор: као што ни ко ни је од го ва рао за 
па ље ње за ста ве ис пред Са ве зне скуп шти не или, као што то кон ста-
ту је суд ска од лу ка, да је вред ност су ве ни ра ко је су ре во лу ци о на-

33) Ка пи та ли зам као нај ви ши ста ди јум кри ми на ла, ре че пе сник Ра ша По пов не спор ну 
исти ну, а пе сник М. Да ној лић, ко ји је ево лу и рао из де мо крат ског та бо ра, ре че спор ну 
исти ну да су у ка пи та ли зму нај леп ше кће ри ка пи та ли ста.
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ри узе ли/укра ли из Са ве зне скуп шти не у ок то бар ској ре во лу ци ји 
у Ср би ји де фи ни са на као нултавредност или ло ги ка пра во суд ног 
си сте ма у Дан ској, ка ко би ре као Шек спир, да па пир а не ба че на 
бом ба уби ја рад ни ке те ле ви зи је или да је линч део де мо крат ског 
де ко ра или да кри ти ка јед ног пред сед ни ка да ни је осе део због ши-
ре ња ху ма них иде ја не го због не мир них кће ри и из ја ва да је брак 
ко ји је за по чео фор си ра њем уго вор не ин те ре сне се бич но сти, тј. 
брач ним уго во ром праведан и из ве стан у свом кра ху као ах ти са ри-
јев план у пра вед ном све ту – што је иза зва ло ак ци ју за ду же них в. 
д. и м. д. да ин стру и ра ју во ђе ње ла жног про це са у днев ном ли сту 
јуче и у вр хов ном су ду у уну тра шњо сти (вр ло пре ци зна ме та фо ра). 

Из конкретне прав не сфе ре још је дан де таљ: тренд се лек-
тив но сти и помодних кри вич них де ла: по сто је прав ни си сте ми, ре-
ци мо у Шек спи ро вој Дан ској, где не ма кри вич них де ла из гла ве 
28 про тив устав ног уре ђе ња и без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је: од 
угро жа ва ња без бед но сти, при зна ва ња ка пи ту ла ци је или оку па ци је, 
на па да на устав но уре ђе ње, ди вер зи је, са бо та же или шпи ју на же... 
Пи та ње се са мо по ста вља: или та квих кри вич них де ла не ма да-
нас због про цва та вр ли не и некооперативностисаелементомино/
оно/страностиили је во љом ви шег или не до ма ћег фак то ра де кри-
ми на ли зо ва на на за ни мљив викиликс на чин. Уме сто кри ми на ли за-
ци је и го ње ња и кри вич них де ла ко ја увећавају на ци о нал ну си гур-
ност фор си ра ју се ме диј ски и пра во суд но, го ње ње кри вич них де ла 
ко ја ато ми зи ра ју и кон та ми ни ра ју на ци о нал но би ће и вар ни че ња у 
по ро ди ци и на рад ном ме сту. До зво ље но је и ну жно да се та де ла 
прав но де тек ту ју и нај о штри је по за ко ну санк ци о ни шу, али је за ни-
мљи во за ана ли зу ка да се та де ла и кон стру и шу.34) Уз до дат ну прав-
ну ло ги сти ку има мо про цес где се не афир ми ше здра ва, исти ни та 
и пле ме ни та лич на, брач на и по ро дич на хар мо ни ја, ко је је по чет ни 
и гра див ни еле мент ка на ци о нал ној хар мо ни ји, већ еви ден ти ра-
мо мо дер не трен до ве без брач но сти, без дет но сти, рав но прав но сти 
уме сто љу ба ви – де струк ци је по ро дич не хар мо ни је ја ча њем све оп-
ште не у ко ре ње но сти и не си гур но сти, мо дер них ли ко ва хе миј ских 
за ви сни ка... Па ска ло ва де фи ни ци ја чо ве ка као тр ске ко ја ми сли, 
ре ду ко ва на је у мо дер ној пле ме ни то сти на тр ску ко ја не ма по тре бе 
да ми сли јер то чи ни тзв. јав ност и витезовидуха-ин те лек ту ал ци 
кло ни ра ног ду ха ко ји по ми шље ње иду у (ино)земни ко ми тет (ка ко 
се не ка да го во ри ло) или ко ји има ју увек вла да ју ће ми сли, ми сли-
дик тат тро ни ра ног сил ни ка. 

34)  РТС је 15. мар та об ја ви ла да је сва ка тре ћа де вој чи ца и сва ки сед ми де чак жр тва ин це-
ста. Да кле, 20% де це у Ср би ји су вик ти ми зи ра ни овим гну сним зло чи ном. О кри ти ци 
ове ме диј ске мон стру о зне ла жи вид. Ми лан Шку лић, „Де ца жр тве ин це ста – ин фор ма-
ци ја или 'рат на' про па ган да”, Печат,260/2013, стр 50-52.
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Кон крет ни прав ни ин сти тут ко ји сво јом пра вед но шћу из 
кор пу са Ста рог за ве та35) афир ми ше и на ци о нал ну без бед ност је-
сте по што ва ње прин ци па ре ци про ци те та. По сто ји при мер где у 
вре ме бом бар до ва ња, не на шом кри ви цом не го кри ви цом агре со-
ра, не ста је стру ја у шпан ској ам ба са ди у Бе о гра ду, а вр ло бр зо, по 
прин ци пу ре ци про ци те та, и стру ја у на шој ам ба са ди у Ма дри ду. 
Без број је при ме ра ауто де струк тив ног не ко ри шће ња пра ва, и ду-
жно сти, ре ци про ци те та О том еле мен ту пи сао је Ње гош (Бог се
драгинаСрберазљутизањиховасмртнаогрешења,Заправило
лудостизабраше) и проф. Ми ло Лом пар о ду ху са мо по ри ца ња и 
ауто де струк ци је.36) За ни мљи во је да оне ко ји су он ко ло ги ју учи ни-
ли нај у по сле ни јом сма тра мо стра те шким при ја те љем. За ни мљи во 
је то ди ви ни зи ра ње, не про ла зно, ну жно док се не оја ча, већ чу до-
ви шно искре но у сво јој па то ло ги ји, ком ши је или осо бе ко ја нам 
је укра ла има ње и по би ла фа ми ли ју и за тро ва ла во ду и ва здух... 
Ни кад ни је са мо ствар у на сил ни ку, већ у па ло сти на пад ну тог: све 
што је па ду скло но, то ће и па сти, пе вао је Бран ко Миљ ко вић. 

На да мо се да ће Бе о град би ти глав ни град Ср би је и да тре ба 
те жи ти то ме да стра не вла де у Ср би ји има ју исти ути цај, ко ли ки 
ути цај има и Ср би ја на фор ми ра ње вла да у стра ним ме тро по ла ма. 
У ду ху ре ци про ци те та сло бод них, не за ви сних на ро да и др жа ва.

Број ни су дру ги при ме ри ауто де струк ци је. Ре ци мо, у фор ми 
економскесаботаже (на при мер, при ва ти за ци ја ко ја је про јек то ва-
на/ре кла ми ра на као уве ћа ње ефи ка сно сти при вре де, уве ћа ње кван-
ту ма про из вод ње, бо љег стан дар да гра ђа на, уве ћа ње за по сле но сти 
и све у куп на есте ти за ци ја жи во та. Ре зул та ти ни су дру га чи ји, већ 
су прот ни: де по пу ла ци ја а уве ћа ње бро ја не за по сле них, БДП ко ји 
не мо же да до стиг не ни во из осам де се тих го ди на про шлог сто ле-
ћа, уве ћа ње све у куп не не бе збед но сти... По ме то до ло ги ји и у ду ху 
па три мо ни јал не те о ри је, чи ји су за ступ ни ци Ари сто тел, Кон фу чи-
је, Лу на чар ски, да је лич ност ко рак ка по ро ди ци, ка дру штву и др-
жа ви, да је по ро ди ца др жа ва у ма лом а др жа ва ве ли ка по ро ди ца, 
за ми сли мо ка ко би се по на ша ли пре ма до ма ћи ну ко ји је бе ћар ски 
еко но ми ста, ра сип ник или пре за ду жен, ко ји се за ду жу је да би све 
по тро шио и уз гред уку ћа ни ма ку пио но ву гар де ро бу и чи ји дуг је 
не ис пла тив. Та ко се и не ко у Шек спи ро вој Дан ској за ду жу је та ко 
да то ни чу ку ну ну ци не мо гу да пла те све и да се у тој ку ћи/др жа ви 

35)  По проф. Тро иц ком, прав ни Ста ри за вет се за ни ма за спољ не чи ње ни це, док мо рал ни 
Но ви за вет ак цен ту је уну тра шњи став, вид. Сер ги је Вик то ро вич Тро иц ки, Црквенопра
во, Бе о град, 2011, стр. 29.

36)  У Дан ској по сто ји слу чај где се део на ро да са нај бо љом бу дућ но шћу, у тач ној де фи-
ни ци ји свог ин те ре са и прав де, бо ри про тив не прав де бесплатногшко ло ва ња и се бе 
до во ди у до сто јан стве ну по зи ци ју да пла ћа шко ло ва ње.
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на ђе, не наф та, не го ди рект ни де ри ва ти, све и да се на ђе евро ди зел 
да се не би тро ши ло на пе тро хе ми ју. При том је вр ло за ни мљи во 
кон ста то ва ти ни чим осен че ну ве ру у екс пер те: твор ци тог еко ном-
ског чу да ре гре са и да ље ужи ва ју углед, ауто ри тет и на род но по ве-
ре ње. По пут ра зум не чи ње ни це да ле ка ри ко ји су уби ли па ци јен та 
сво јим зна њем је су по но во углед ни љеч ни ци, да зи да ри ко ји су зи-
да ли ку ће ко је су се од мах уру ши ле зи да ју но ву бу дућ ност... Чи ни 
нам се да ни је у пи та њу ни шта ви ло ле ка ра, већ про фил па ци јен та37) 
ко ји са на дом опет иде свом добротвору) или форсираненекулту
ре (ко ро зив ни тренд ки ча, сти ли зо ва них и му дрих шо уа - сим бол 
кул ту ре те ле ви зи ја са на ци о нал ном фрек фен ци јом. За ни мљи во је 
за па жа ње да у вре ме ка да је др жа ва у пре го ва рач кој бор би за Ко со-
во и Ме то хи ју, те ле ви зи је ко је афир ми шу нај бо ље вред но сти ни су, 
у тој ме ри или ма ње или уоп ште, еми то ва ле ни јед ну до ку мен тар-
ну еми си ју ко ја би афир ми са ла ро до љу бље, от кло ни ла евен ту ал ну 
уни ни ју38) и још јед ном кон ста то ва ла пра вед ност бор бе до по бе-
де. Да ли са мо на лог про фи та дик ти ра ову го спод стве ну пле ме-
ни ту ана ци о нал ну аро до љу би ву ћут њу или шут њу, да ли је јах та 
ре фе рент на ка те го ри ја за са др жи ну про гра ма или кла сич ни 25мар-
тов ски на лог... Или при мер са те ле ви зи је ди пло ми ра ног ди рек то ра 
о мо но цен трич ном кул тур ном мо де лу, на си ља и све ко ли ких дис-
тан ци од мо ра ла, не жно сти, сти ла, где је очи то ва на ми зер на уло га 
ру ске умет но сти и на у ке - су де ћи по струк ту ри тв про гра ма) или 
за ни мљи во иза бра ног мо де ла образовања(уве зе ни бол. мо дел ко ји 
је, ни је те шко да се утвр ди, уве ћао или сма њио на уч ни, ум ни по-
тен ци јал на ло гом да ни је ва жна ми сао не го где је по лу ми сао или 
не ми сао об ја вље на, ко ји «про мо ви ше тер мин про ла зно сти - ја дан 
тер мин за са жа ље ња до сто јан ни во аспи ра ци ја». За ни мљи во је 
кон ста то ва ти, као при мер за ква ли фи ка ци ју пле ме ни то сти мо ти ва, 
да Бо лоњ ска де кла ра ци ја не ва жи за нај бо ље европ ске уни вер зи те-
те, од Кем бри џа, Окс фор да до не мач ких фа кул те та. То је «пот пу но 
за ко но мер на по сле ди ца на сто ја ња да се овај кон цепт обра зо ва ња 
по ну ди ма лим сре ди на ма ко је те ба још ви ше мар ги на ли зо ва ти и 
учи ни ти ап со лут но за ви сним од но си ла ца ин те лек ту ал них и кул-
тур них цен три за ма».39)

37) Пре лест је ста ње ду хов не са бла жње но сти, ка да чо век лаж при хва та као исти ну, вид. 
Књигадуховнихсаветаодговоридуховникананедоумицесавремениххришћана, Ар-
хи ман дрит Ам вро си је Ју ра сов, Бе о град, 2007, стр. 142.

38) Уни ни је, ча мо ти ња се ис це љу је мо ли твом, из бе га ва њем пра зно сло вља, тр пе љи во шћу у  
ис ку ше њи ма, вид. Ми тро по лит Нав пак та Је ро теј (Вла хос), 207.

39) Ин тер вју: Ксе ни ја Кон ча ре вић, ЛогосчасописстуденатаПравославногбогословског
факултетаБУ, бр. 1, 96 и 97.
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Где је и ка да је вре ме mobile vulgus - све ти не/оло ша у по-
кре ту. Мо бинг се да нас по сма тра у рад но прав ној, ин ди ви ду ал ној 
ди мен зи ји. Из гле да да је мо бинг јав но прав ног и ко лек тив ног ка-
рак те ра.40) Тре нут не им пе ри је рим ски прин цип „За ва ди па вла дај 
(Divideetimpera)“ осим у др жав но прав ној сфе ри при ме њу ју вр ло 
де струк тив но и у при ват но прав ној сфе ри. 

ПРИВАТНО-ПРАВНИАСПЕКТБЕЗБЕДНОСТИ
ИНЕКИПОЗИТИВНИАСПЕКТИУ
СРПСКОМНАСЛЕДНОМПРАВУ

Ана ли зу ва ља них, de lege lata при ме ра у сфе ри На след ног 
пра ва као узор ног мо де ла и inabstracto и delegeferenda за дру ге 
гра на пра ва, за по че ће мо под се ћа њем на увод ну ми сао овог члан ка. 
Nomenestomen, го во ри ли су још ста ри Ри мља ни, а Кон фу чи је је 
на пи та ње шта би пр во ура дио ка да би до шао у при ли ку да вла да 
од го во рио да би пој мо ви ма вра тио пра во зна че ње. Ако под врг не мо 
ана ли зи ети мо ло шко по ре кло пој ма на сле ђи ва ња или На след ног 
пра ва као на уч не и на став не гра ђан ско прав не ди сци пли не, уви де-
ће мо да је њи хов ко рен у пој му сле да, од но сно сле до ва ња. Слич но 
је и у не ким дру гим је зи ци ма, нпр. у ен гле ском – Succession law 
или у фран цу ском је зи ку - Le droit des successions, ко ји На след-
но пра во очи глед но та ко ђе ве зу ју за уре ђе ни по ре дак сук це си је. 
След, сле до ва ње, сук це си ја, све су то раз ли чи ти тер ми ни за исти 
циљ, за прав ну си гур ност и без бед ност, за озна ча ва ње На след ног 
пра ва као обла сти пра ва ко ја про у ча ва имо вин ско прав не по сле ди-
це смр ти јед ног ли ца схва ће не у сми слу уна пред уре ђе ног пре ла-
ска имо ви не са умр лих на жи ве, у сми слу пре ци зно ре гу ли са ног 
по рет ка сук це си је, чи ји се ме ха ни зам у срп ском пра ву ак ти ви ра 
мо мен том оста ви о че ве смр ти.41) Ако при то ме зна мо да се на сле-
ђу је за о став шти на, од но сно она имо ви на ко ја је на сле ђи ва њу по-
доб на, ни је те шко за ми сли ти ка кве би по сле ди це, од но сно ка кву 
би прав ну не си гур ност и од су ство без бед но сти иза зи ва ло од су ство 
ова квих пра ви ла, тј. ка ко би из гле да ло дру штво у ко ме би смр ћу 
јед ног ли ца пра во сво ји не пре ста ја ло да по сто ји, ње го ва имо ви на 
би ла ни чи ја и по доб на сти ца њу пра вом оку па ци је од стра не оно га 

40) Иза зи ва ње су ко ба има сво ју при ват но прав ну/по ро дич ну фор му и „јав но прав ну ком по-
нен ту“, вид. Ра до слав Га ћи но вић, «Уну тра шњи ору жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те-
та без бед но сти др жа ве», Страниправниживот 1/2012, стр. 7-23.

41) Оли вер Ан тић, Наследноправо, Бе о град 2008, 22, 24; Слав ко Мар ко вић, Наследнопра
воуЈугославији, Бе о град 1978, 4.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.2760.

46

ко би био бр жи, ја чи или без об зир ни ји.42) Опа сност од ова квог нео-
дар ви ни зма уочи ле су још нај ста ри је ци ви ли за ци је, па се и сам на-
ста нак На след ног пра ва ве зу је за на ста нак уре ђе не др жа ве, чи јим 
је на стан ком сва ка ко на стао и уре ђе ни си стем за шти те ње них чла-
но ва (по да ни ка или гра ђа на, за ви сно од сте пе на еко ном ске, прав не 
и фи ло зоф ске еман ци па ци је) ка ко у при ват но прав ној, та ко и у јав-
но прав ној сфе ри.43)

Имо ви на, по себ но не по крет на, од у век је има ла ве о ма ве ли ки 
не са мо еко ном ски, не го и по ли тич ки зна чај. Та ко је чи ње ни ца да је 
же на смр ћу сво га му жа, од но сно пре у да јом мо гла имо ви ну ко ју би 
од ње га на сле ди ла да пре не се у дру го брат ство, или пле ме, па чак 
и оно ко је је не при ја тељ ско, има ла за по сле ди цу ње ну дис кри ми на-
ци ју у на след но прав ном по ло жа ју у ан тич ким пра ви ма.44) Ми сао о 
ва жно сти и по тре би да се нео кр ње на имо ви на, као услов оп стан ка 
али и на прет ка, у не у ма ње ном об ли ку пре не се на сво је по том ке, 
до ми нант на је и у фе у да ли зму, а свој на след но прав ни из раз до би ја 
кроз ин сти ту те фи де и ко ми сар не суп сти ту ци је и по ро дич ног фи де-
и ко ми са,45) али и кроз уста но ву ну жног де ла. Иако су ка ко фи де и-
ко ми сар на суп сти ту ци ја, та ко и по ро дич ни фи де и ко мис за бра ње ни 
у го то во свим са вре ме ним пра ви ма, њи хов ре флекс је при су тан и 
у оним прав ним ин сти ту ти ма ко ји су да нас до пу ште ни, па се та-
ко њи хо ва пра ви ла ско ро сход но при ме њу ју на од нос прет ход ног 
и по то њег на след ни ка у слу ча ју ка да је за ве шта лац име но вао на-
след ни ка под од ло жним или рас кид ним усло вом или ро ком.46) Та-
ко ђе, иде ја о на след но прав ној (ствар но прав ној) при ро ди пра ва на 
ну жни део, по себ но у об ли ку скуп ног ну жног де ла до ми нант ног у 
ро ман ским прав ним си сте ми ма, има ла је за циљ да се за о став шти-
на као це ли на или бар њен нај ве ћи део, пре не се на ве ћи, уна пред 
од ре ђе ни број на след ни ка (по пра ви лу по то ма ка), ко ји би ње ним 
да љим ис ко ри шћа ва њем са чу ва ли свој ег зи стен ци јал ни по ло жај, 
а у фе у да ли зму и по ли тич ки ста тус.47) Ко ли ко је уко ре ње ност ове 
тра ди ци је ду бо ка, а се же још од рим ског пра ва, ка да се под за о-
став шти ном сма тра ло је дин ство имо ви не, љу ди ко ји су жи ве ли у 
јед ној по ро ди ци и њи хо вог по ро дич ног кул та по све ће ног пре ци ма 

42) Де јан Ђур ђе вић, Институцијенаследногправа, Бе о град 2010, 22.

43) О. Ан тић, 22; С. Мар ко вић, 6-7.

44) С. Мар ко вић, 98-102.

45) Оли вер Ан тић, 233.

46) Оли вер Ан тић, 229, 235-237.

47) Phi lip pe Ma la u rie, La u rent Aynès, Lessuccessions,leslibéralités, Pa ris 2008, 313.
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и бо жан стви ма у ко ја су ве ро ва ли48) (да кле, све оно што у сво јој 
син те зи на ми кро пла ну зна чи си гур ност у по ро ди ци, а на ма кро-
пла ну без бед ност у др жа ви), све до чи и по ма ло еле гич на кон ста-
та ци ја фран цу ских ауто ра, да је она из ме на ма Codecivil из 2006. 
го ди не на пу ште на по сле ви ше од 200 го ди на ва же ња овог ве ли ког 
прав ног спо ме ни ка и по сле ви ше од 2000 го ди на сво је ег зи стен ци-
је у фран цу ском оби чај ном пра ву.49) Зна чај раз ли ко ва ња ста ри не и 
те ко ви не, оно га што се сти ца ло ге не ра ци ја ма у јед ној фа ми ли ји и 
оно га што је по је ди нац сам за ра дио, при су тан је чак и у са вре ме-
ном срп ском пра ву. До пу шта ју ћи оста ви о че вим ро ди те љи ма, бра-
ћи и се стра ма и њи хо вим да љим по том ци ма да за тра же сма ње ње 
на след ног де ла оста ви о че вог су пру жни ка до ¼, ка да кон ку ри шу на 
на сле ђе са оста ви о че вим су пру жни ком са ко јим је оста ви лац био 
кра ће вре ме у за јед ни ци жи во та, а са став за о став шти не је та кав да 
ве ћи ну до ба ра из ње го ве за о став шти не чи не на сле ђе на до бра или 
до бра ко ја је оста ви лац сте као до бро чи ним прав ним по сло ви ма, 
за ко но да вац је за пра во ис ка зао по тре бу за за шти том си гур но сти 
ка ко по ро ди це та ко и са мог оста ви о ца, од она квог су пру жни ка ко-
ји би сту пио са њим у брак мо ти ви сан ре чи ма на шег ко ле ге Те-
ши ћа, „љу ба вљу на пр ви пот пис“.50) Слич но раз ли ко ва ње при ме не 
на след но прав них пра ви ла, об зи ром на ка рак тер до ба ра ко ја ула зе у 
са став за о став шти не, од но сно од сту па ње од на че ла уни вер зал но-
сти у на сле ђи ва њу, по зна ва ли су мно ги прав ни си сте ми об зи ром 
на на сле ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта (хо ум стид у САД, ерб-
хоф у Не мач кој, кол хоз у СССР).51) Да у од ме ра ва њу пра вом за шти-
ће них до ба ра, у од но су на евен ту ал ну дис кри ми на ци ју пред ност 
по не ка да има ју и не ки ар ха ич ни прав ни ин сти ту ти, го то во за бо ра-
вље ни у са вре ме ним дру штви ма, са мо ако то има за циљ оп шти ји 
ин те рес, све до чи и при мер не спо соб но сти за на сле ђи ва ње. Иако су 
ско ро сва са вре ме на пра ва одав но пре ста ла да ис кљу чу ју из на сле-
ђи ва ња чи та ве ка те го ри је ли ца об зи ром на ра су, пол, ве ру или на-
ци ју а не за ви сно од би ло ка кве кри ви це ових ка те го ри ја љу ди, ипак 
и да ље сва, без из у зет ка, сти ца ње пра ва сво ји не на не по крет но сти-
ма (а сво ји на се по са мом за ко ну сти че и на сле ђи ва њем) ве зу ју за 
по сто ја ње ре ци про ци те та са од ре ђе ном др жа вом. Дру гим ре чи ма, 

48) Жи ка Бу ју клић, ForumRomanum–Римскадржава,право,религијаимитови, Бе о град 
2009, 367-369; Об рад Ста но је вић, Римскоправо, Бе о град 2002, 231.

49) P. Ma la u rie, L. Aynès, 314-315.

50) Не над Те шић, „Љу бав на пр ви пот пис – О мо рал но сти брач них уго во ра“, АналиПравног
факултетауБеограду,2/2009, 229-246.

51) Оли вер Ан тић, „На сле ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта“, АналиПравногфакултета,
14/1983, 41-42.
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са мо ако наш др жа вља нин мо же да бу де вла сник не по крет но сти у 
не кој др жа ви, он да и њен др жа вља нин исто пра во мо же да оства ри 
у Ре пу бли ци Ср би ји.52) До ка квих лич них про бле ма до во ди ова кво 
од су ство ре ци про ци те та, све до чи ак ту е лан при мер срп ског др жа-
вља ни на, ко ји упр кос по сто ја њу пу но ва жног уго во ра о до жи вот-
ном из др жа ва њу не мо же да укњи жи пра во сво ји не на 3,5 хек та ра 
зе мљи шта на оба ли Хва ра у Ре пу бли ци Хр ват ској. Ми шље ња смо 
да срп ско по зи тив но пра во на кон до но ше ња За ко на о вра ћа њу од-
у зе те имо ви не и обе ште ће њу53) по зна је још је дан слу чај не спо соб-
но сти за на сле ђи ва ње. На и ме, чла ном 5. став 3. тач ка 3. овог за ко на 
пред ви ђе но је да „пра во на вра ћа ње имо ви не или обе ште ће ње не ма 
ли це ко је је би ло при пад ник оку па ци о них сна га ко је су де ло ва ле на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, за вре ме Дру гог свет ског ра та, као 
ни ње го ви на след ни ци.“ Не ула зе ћи овом при ли ком у оправ да ност 
ова квог ре ше ња, за др жа ће мо се на за па жа њу да је за ко но да вац ус-
кра тио имо вин ска, од но сно на след на пра ва не за ви сно од њи хо ве 
кри вич не од го вор но сти не са мо оним ли ци ма ко ја су сво јим де ло-
ва њем угро жа ва ла без бед ност Ре пу бли ке Ср би је и ње них гра ђа на, 
већ и њи хо вим по том ци ма. Под вла че ћи за крај овог де ла из ла га ња 
све у куп ни зна чај на след но прав них пра ви ла ко ја се од но се на имо-
ви ну, па и оних ко је овом при ли ком ни смо по ме ну ли, ука зу је мо на 
чи ње ни цу да на по чет ку овог ве ка про сеч на укуп на вред ност свих 
отво ре них за о став шти на у Не мач кој у јед ној го ди ни из но си из ме-
ђу 150 и 200 ми ли јар ди евра.54) Ни јед но ор га ни зо ва но дру штво не 
мо же и не сме, за рад сво је еко ном ске сна ге, прав не си гур но сти и 
без бед но сти да пре пу сти слу ча ју тран сфер ово ли ког на ци о нал ног 
бо гат ства. Сто га је по пра ви лу у упо ред ном пра ву, па и у срп ском 
пра ву, за слу чај да не по сто ји или ни је пу но ва жно за ве шта ње, а 
не по сто ји ни јед но дру го ли це из кру га за кон ских на след ни ка, по-
след њи за кон ски на след ник др жа ва.55)

Мно ги ин сти ту ти На след ног пра ва по себ ну па жњу по све ћу-
ју и без бед но сти са мог оста ви о ца. Ту пре све га има мо у ви ду не-
до стој ност за на сле ђи ва ње и ис кљу че ње из пра ва на ну жни део.56) 

52) Оли вер Ан тић (2008), 72; члан 82а. став 1. За ко на о осно ва ма сво јин ско прав них од но-
са („Сл. лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гла сник РС“, бр. 
115/2005 – др. За кон). 

53) „Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 72/2011.

54) Bec kert, UnverdientesVermögen–SoziologiedesErbrechts, Frank furt am Main 2004, 28, 
На ве де но пре ма: Д. Ђур ђе вић, 21-22.

55) Члан 21. In fine За ко на о на сле ђи ва њу Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС“, бр. 46/1995, 
101/2003).

56) Чл. 4. и чл. 61. За ко на о на сле ђи ва њу.
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Иако оба ин сти ту та пред ста вља ју по сво јој прав ној при ро ди те-
шке гра ђан ско прав не санк ци је за не при ме ре но, па и про тив прав но 
по на ша ње по тен ци јал ног на след ни ка пре ма оста ви о цу, не до стој-
ност ипак пред ста вља те жу санк ци ју јер на сту па по си ли за ко на 
тре нут ком ка да по тен ци јал ни на след ник пре ду зме не ку од рад њи 
пред ви ђе них за ко ном, те је суд ду жан да во ди ра чу на о ње ном по-
сто ја њу по си ли за ко на, а не до стој ни не мо же да стек не би ло ка кву 
ко рист из оста ви о че ве за о став шти не ни по јед ном осно ву по зи ва-
ња на на сле ђе. У свим прав ним си сте ми ма, не до стој ност на сту па 
ка да на след ник уми шљај но ли ши жи во та оста ви о ца или то по ку-
ша да учи ни.57) Раз лог упо ред ног по сто ја ња и кри вич но прав не и 
гра ђан ско прав не санк ци је у ова квим слу ча је ви ма, пред ста вља још 
од рим ског пра ва усво је но схва та ње да ни ко не мо же да из вла чи 
ко рист из свог не ча сног по на ша ња, од но сно да не по сто ји та кав 
дру штве ни и прав ни по ре дак у ко ме би би ло мо рал но да јед но ли-
це сти че имо вин ско прав не ко ри сти од оног ли ца чи ју је без бед ност 
угро зи ло или га чак ли ши ло жи во та.58) Сто га би не до стој ност на-
сту пи ла чак и у слу ча ју уби ства из ми ло ср ђа (еута на зи је).59) Но, 
ка ко је пред мет за шти те пре вас ход но сам оста ви лац и ње го ва ауто-
но ми ја во ље у рас по де ли за о став шти не, он не до стој ност мо же и да 
опро сти у фор ми за ве шта ња. То ва жи за све раз ло ге не до стој но сти 
под усло вом да је рад ња ко ја до во ди до не ке од њих пред у зе та пре 
са чи ња ва ња те ста мен та ко јим се вр ши опро штај, та ко да у срп-
ском пра ву (за раз ли ку од ре ци мо, пра ва аме рич ке др жа ве Ви скон-
зин) не би био пу но ва жан опро штај ко јим за ве шта лац опра шта не-
до стој ност на след ни ку pro futuro, нпр. за слу чај да га на след ник 
не ка да ли ши жи во та. Раз лог то ме је што би ова ква од ред ба би ла 
у су прот но сти са при нуд ним про пи си ма, јав ним по рет ком и до-
брим оби ча ји ма и то баш сто га што би би ло не при хва тљи во баш у 
сва ком мо гу ћем слу ча ју от кло ни ти при ме ну не до стој но сти за на-
сле ђи ва ње и ти ме не са мо угро зи ти без бед ност оста ви о ца, већ га 
до ве сти у си ту а ци ју да по ста не оби чан тран сми сар имо ви не без 
ика квог до сто јан ства и пра ва има нент них чо ве ку као људ ском би-

57) Оли вер Ан тић, Зо ран Ба ли но вац – КоментарЗаконаонаслеђивању, Бе о град 1996, 106; 
P. Ma la u rie, L. Aynès, 44; C. Re na ult – Bra hinsky, L’essentieldudroitdessuccessions, Pa ris 
2009, 28; L. H. Ave rill, Wills, TrustsandFutureInterests, St. Paul, Minn, 2000, 185; A. M. 
Rho des, Con se qu en ces of He irs’ Mi scon duct: Mo ving from Ru les to Di scre tion, Vol.33,Ohio
NorthernUniversityLawreview2007, 979.

58) Рад ми ла Ва сић, Ко ста Ча во шки, УводуправоII, Бе о град 1999, 254; L. H. Ave rill, 184; 
M.L. Fel lows, The Slayer Ru le: Not So lely a Mat ter of Equ ity, 71 IowaLawReview489
(1986), 490, 548; A. R. Mel lows, TheLawofSuccession, Lon don 1973, 470. 

59) Ми лош Стан ко вић, „Уми шљај но уби ство или по ку шај уби ства оста ви о ца као основ не-
до стој но сти за на сле ђи ва ње“, Правниживот,11/2009, 914-917.
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ћу.60) Слич на ар гу мен та ци ја вре ди и за раз лог не до стој но сти ко ји 
по га ђа оно ли це ко је се те же огре ши ло о за кон ску оба ве зу из др-
жа ва ња оста ви о ца или му ни је пру жи ло ну жну по моћ. Не пру жа ње 
ну жне по мо ћи под ра зу ме ва све сно од су ство ак тив но сти у при ти-
ца њу у по моћ ли цу чи ји је жи вот угро жен, не пред у зи ма ње рад њи 
ко ји ма би опа сност од јед ног ли ца мо гла да бу де от кло ње на,61) при 
че му се ов де гра ђан ско прав ним реч ни ком ре че но, ра ди о обли га ци-
ји сред ства, а не о обли га ци ји ци ља. Да кле, ова кву рад њу не ће би ти 
ду жан да пре ду зме онај на след ник ко ји би та квим де ла њем до вео у 
опа сност и соп стве ни жи вот, не ће га по го ди ти санк ци ја не до стој-
но сти ако и по ред свих по треб них рад њи ко је је пред у зео оста ви-
лац ипак из гу би жи вот, од но сно ако је ну жну по моћ би ло по треб но 
пру жи ти у од но су на ви ше ли ца, па се он опре де лио за јед но услед 
че га ни је мо гао да при тек не у по моћ оста ли ма (осим раз у ме се, ако 
би из бор био тен ден ци о зан, па по моћ би ла пру же на ли ци ма ко ја су 
у да том тре нут ку би ла ма ње угро же на да би се на тај на чин оправ-
да ло не пру жа ње по мо ћи оста ви о цу ко га би од ре ђе но ли це мо гло 
да на сле ди ако би по моћ за ка сни ла), али је по моћ сва ка ко ду жан 
да пру жи ако по сто ји и нај ма ња мо гућ ност да она мо же да бу де 
де ло твор на и то оним сред ством ко је се об зи ром на да те окол но сти 
мо же сма тра ти нај е фи ка сни јим.62) На тај на чин за ко но да вац са свим 
оправ да но, јед на ко шти ти жи вот и без бед ност ка ко оста ви о ца та ко 
и на след ни ка. До 2003. го ди не у срп ском на след ном пра ву је, као 
што је би ло ре чи, по сто јао још је дан раз лог не до стој но сти ко ји је 
по га ђао вој ног об ве зни ка „ко ји је нпу стио зе мљу да би из бе гао ду-
жност ње не од бра не, а до оста ви о че ве смр ти се не вра ти у зе мљу“ 
и то је био је ди ни од пет раз ло га ин диг ни те та ко ји оста ви лац ни-
је мо гао да опро сти. Ме ђу тим, од лу ком Устав ног су да Ре пу бли ке 
Ср би је, IУ бр. 358/95, од 25. сеп тем бра 2003. го ди не овај раз лог 
не до стој но сти је про гла шен за не у ста ван. Обра зло же ње је ишло у 
прав цу да ова кво огра ни че ње ни је у са гла сно сти са устав ним од-
ред ба ма ко ји ма се огра ни ча ва пра во сво ји не и на сле ђи ва ња, јер се 
оно не ти че од но са, од но сно мо рал ног пре кр ша ја пре ма оста ви о цу, 
већ се од но си на ду жност од бра не зе мље. Да ље је на гла ше но да 
је огра ни ча ва ње јед ног уста вом за јем че ног пра ва за рад оства ре ња 
уста вом по ста вље не ду жно сти до ве ло до на ру ша ва ња прин ци па 
је дин ства уста ва, јер се јед но уста вом за јем че но пра во мо же огра-

60)  A.M. Rho des, 981.

61)  Ђор ђе Ђор ђе вић, „Угро жа ва ње жи во та не пру жа њем по мо ћи“, Правниживот,9/2006, 
203.

62)  Ђ. Ђор ђе вић, 203-209.
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ни чи ти ра ди дру гог са мо ако је то нео п ход но. Нај зад, ис так ну то је 
да вој не об ве зни ке ко ји на пу сте Ср би ју да би из бе гли су жност ње-
не од бра не сва ка ко по га ђа ју кри вич но прав не санк ци је.63) Су прот-
на ар гу мен та ци ја, ко ју је про фе сор Ан тић и прет ход но из нео пред 
Са ве зним устав ним су дом у по ступ ку ра ди оце не са гла сно сти овог 
раз ло га не до стој но сти са Уста вом СРЈ, а ко ји је окон чан ре ше њем 
бр. 107/96 од 22.10.1996. го ди не ко јим је овај по сту пак обу ства љен, 
ово га пу та ни је од не ла пре ва гу. Ње на су шти на је „да ли це ко је би 
из бе гло Уста вом СРЈ утвр ђе ну ду жност од бра не зе мље и ни је се 
чак вра ти ло у зе мљу све до смр ти оста ви о ца, тим чи ном би угро-
зи ло, по ред оста лог, и сво је нај бли же срод ни ке, са мог оста ви о ца 
и ње го ву имо ви ну. У та квом слу ча ју мо гло је до ћи до ра ња ва ња, 
па и по ги би је оних са на след ни ка, чак и са мог оста ви о ца, ко ји су 
се ода зва ли устав ној ду жно сти од бра не зе мље... При то ме по том-
ци не до стој ног на сле ђу ју по пра ву пред ста вља ња, што прак тич но 
зна чи да је та ква од ред ба о не до стој но сти пре мо рал ног не го ка-
зне ног ка рак те ра.“64) Ин те ре сант но је још на по ме ну ти да је ка ко 
у За ко ну о на сле ђи ва њу Ср би је из 1974. го ди не, та ко и у за ко ни-
ма о на сле ђи ва њу бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка из вре ме на 
СФРЈ овај раз лог не до стој но сти био фор му ли сан још ри го ро зни је 
(„не до сто јан је да на сле ди гра ђа нин ко ји је пре бе гао из зе мље да 
би из бе гао осу ду за те же кри вич но де ло, или из бе гао оба ве зу слу-
же ња вој ске или вр шио не при ја тељ ску де лат ност, па се до смр ти 
оста ви о ца не вра ти у зе мљу“), али да се ни ка да ни је по ста ви ло 
пи та ње ње го ве са гла сно сти са уста вом. Но ви За кон о на сље ђи ва-
њу Ре пу бли ке Срп ске65) у чл. 149. ст. 1. тач ка д та ко ђе пред ви ђа да 
ће би ти не до сто јан за на сле ђи ва ње „гра ђа нин ко ји је по бје гао из 
зе мље да би из бје гао осу ду за те же кри вич но ди је ло.“ Но, чи ни се 
да члан 59. став 2. ва же ћег Уста ва Ср би је из 2006. го ди не, от кла ња 
мо гућ ност вра ћа ња ова квог или слич ног раз ло га не до стој но сти у 
срп ско пра во и profuturo,об зи ром да пред ви ђа да „пра во на сле ђи-
ва ња не мо же би ти ис кљу че но или огра ни че но због не ис пу ње ња 
јав них оба ве за“.  

Ка да је реч о ис кљу че њу из пра ва на ну жни део, тре ба ре ћи 
да је у од но су на не до стој ност, код овог ин сти ту та ка рак тер не до-
зво ље ног по на ша ња на след ни ка не по сред ни је усме рен ка оста ви-
о че вој око ли ни и ши рој дру штве ној за јед ни ци, а по сред ни је пре ма 
са мом оста ви о цу. Сто га до при ме не ове уста но ве до ла зи са мо ак-

63)  Оли вер Б. Ан тић, Де јан Б. Ђур ђе вић, ПриручникзаНаследноправо, Бе о град 2009, 74.

64)  Оли вер Ан тић (2008), 75, фн. 191.

65)  СлужбенигласникРепубликеСрпске, бр. 01-020-1701/08 од 29.12.2008. го ди не.
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тив ним за ве шта о че вим по на ша њем, ка да он у за ве шта њу за тим 
из ра зи же љу на не сум њив на чин,66) а ис кљу че ни мо же по пут не-
до стој ног, да не до би је ни ти је дан део из оста ви о че ве за о став шти-
не, али би за раз ли ку од не до стој ног мо гао и да на сле ди, исти на 
ма ње не го што би пре ма пра ви ли ма о ну жном на сле ђи ва њу мо гао 
да тра жи.67) За кон о на сле ђи ва њу пре ци зи ра да оста ви лац мо же да 
ис кљу чи из ну жног де ла оног на след ни ка ко ји се по вре дом не ке 
за кон ске или мо рал не оба ве зе те же огре шио о ње га, а он да, са мо 
при ме ра ра ди, пре ци зи ра да је то мо гу ће у слу ча ју уми шљај но из-
вр ше ног кри вич ног де ла пре ма оста ви о цу, ње го вом су пру жни ку, 
де те ту, усво је ни ку или ро ди те љи ма, за тим, ако се на след ник гру бо 
и увре дљи во од но сио пре ма оста ви о цу или ако се одао не ра ду и 
не по ште ном жи во ту.68) Да ово ни је ис цр пан спи сак раз ло га за екс-
хе ре да ци ју, по ка за ли смо и у не ким на шим прет ход ним ра до ви ма, 
до ка зу ју ћи да је она мо гу ћа и услед на си ља у по ро ди ци.69) Еви дент-
но, и ов де се на из ве стан на чин, у ши рем или ужем сми слу, кроз 
за шти ту фи зич ког или пси хич ког ин те гри те та де ку ју са и ње го вих 
нај бли жих срод ни ка, од но сно кроз санк ци о ни са ње дру штве но ка-
жњи вог и не при ме ре ног по на ша ња шти ти и без бед ност. Та ко би 
нпр. оста ви лац мо гао пу но ва жно да ис кљу чи из пра ва на ну жни 
део оно ли це ко је је ње му или не ком од на ве де них срод ни ка на не-
ло те шку те ле сну по вре ду, или ли ши ло жи во та не ког од нај у жих 
чла но ва ње го ве по ро ди це, али и оно ли це ко је би нпр. швер цом, 
кра ђом, про сти ту ци јом обез бе ђи ва ло се би сред ства за одр жа ва ње 
ма те ри јал не ег зи стен ци је. Тре ба ис та ћи да је по срп ски За кон о на-
сле ђи ва њу из 1974. го ди не из ри чи то пред ви ђо још је дан раз лог за 
ис кљу че ње: „ако је ну жни на след ник учи нио кри вич но де ло упра-
вље но на под ри ва ње на род не вла сти, не за ви сност зе мље и ње не 
од брам бе не сна ге“. Но, и са да шња фор му ла ци ја раз ло га за ис кљу-
че ње у ви ду ши ро ког прав ног стан дар да, оста вља мо гућ ност за ве-
шта о цу да и услед ова квог или слич ног раз ло га, ко ји би се огле дао 
у угро жа ва њу без бед но сти Ре пу бли ке Ср би је (па и де зер те ра ко ји 
по сле од лу ке Устав ног су да из 2003. го ди не ви ше ни је не до сто јан 
за на сле ђи ва ње), раз ба шти ни свог ну жног на след ни ка. 

Иден тич не прав не по сле ди це као и ис кљу че ње про из во ди и 
ли ше ње пра ва на ну жни део, али се об зи ром да не што дру га чи-

66) Члан 62. став 1. и став 2. За ко на о на сле ђи ва њу.

67) Члан 61. став 2. За ко на о на сле ђи ва њу.

68) Члан 61. став 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

69) Ми лош Стан ко вић, На си ље у по ро ди ци као узрок ис кљу че ња из пра ва на ну жни део, 
Насиљеупородици–Зборникрадовасанаучногскупа,уред ни ци проф. др Сло бо дан 
Па нов, проф. др Ма ри на Ја њић Ко мар, проф. др Ми лан Шку лић, Бе о град 2012, 248-267.
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ји циљ овог ин сти ту та оно на зи ва и ис кљу че њем у до број на ме-
ри (exheredatiobonamente). До ли ше ња мо же да до ђе са мо ако је 
на след ник ко ји је оста ви о чев по то мак пре за ду жен или ра сип ник, 
а има сво је ма ло лет не по том ке или пу но лет не по том ке ко ји су не-
спо соб ни за при вре ђи ва ње.70) Циљ је, као што се ви ди, да се оним 
ли ци ма ко ја „сво ју имо ви ну тро ше у бес це ње“, или се она „на ла зи 
у трај ни јем од но су не сра зме ре ак ти ве и па си ве“71) не оста ви ни шта, 
или ма ње од оног на след ног де ла на ко ји би по ре дов ним окол но-
сти ма има ли пра во, а да би се на тај на чин оси гу ра ла ма те ри јал на 
ег зи стен ци ја оних ли ца за ко је је очи глед но да не мо гу да оче ку ју 
го то во ни ка кву имо вин ску ко рист или нов ча ну по моћ од сво јих ро-
ди те ља.72)

Нај зад, прав на си гур ност и без бед ност у ши рем сми слу у 
На след ном пра ву мо же да се по сма тра и кроз при зму сло бо де рас-
по ла га ња сво јом имо ви ном за слу чај смр ти, од но сно га ран то ва ња 
и очу ва ња сло бо де за ве шта ња и сло бо де уго вор ног на сле ђи ва ња 
(у оним пра ви ма у ко ји ма је оно до пу ште но). Још је Ми лош Обре-
но вић у Упут ству бр. 1141 ко је је 31. мар та 1834. го ди не упу тио 
Ко ми си ји за из ра ду Гра ђан ског за ко ни ка под ву као: „...од гра ђе ња 
те ста мен та за ви си мно го мир и (не)сло га из ме ђу на след ни ка“.73) 
Сто га на овом ме сту са мо под се ћа мо на па три мо ни јал не те о ри је, о 
ко ји ма је у прет ход ном де лу тек ста би ло го во ра, а ко је си гур ност у 
по ро ди ци сма тра ју ми кро си гур но шћу у др жа ви, од но сно ко је по-
ро ди цу схва та ју као др жа ву у ма лом. У том сми слу се и у на у ци 
сма тра да за кон ски ред по зи ва ња на на сле ђе, ко ји се при ме њу је ка-
да остви лац ни је са чи нио за ве шта ње, или оно ни је пу но ва жно, или 
њи ме ни је рас по ла га но це ло куп ном за о став шти ном, пред ста вља 
про сеч не же ље јед ног про сеч ног де ку ју са, од но сно да је из гра-
ђен ана ли зом ве ли ког бро ја за ве шта ња чи ји пре сек пред ста вља.74) 
Grossomodo, мо же се ре ћи да се сло бо да за ве шта ња, ко ју срп ски 
за ко но до вац ши ро ко га ран ту је, огле да пре све га кроз два аспек та: 
са др жи ну за ве шта ња и број фор ми за ве шта ња. 

У по гле ду са др жи не за ве шта ња, срп ски за ко но да вац те ста-
то ру га ран ту је нај ши ру сло бо ду, има ју ћи у ви ду на че ло сло бо де 
за ве шта ња као де ри ват јед ног од два нај ва жни ја на че ла гра ђан ског 
пра ва – на че ла ауто но ми је во ље. Сва ко има пра во да сло бод но рас-

70) Члан 64. и 65. За ко на о на сле ђи ва њу.

71) О. Ан тић, З. Ба ли но вац, 284-285.

72) О. Ан тић, З. Ба ли но вац, 286.

73) Оли вер Ан тић (2008), 227.

74) A. R. Mel lows, 204.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.2760.

54

по ла же пред ме ти ма над ко ји ма има пра во сво ји не ка ко прав ним 
по сло ви ма intervivos, та ко и прав ним по сло ви ма mortiscausa,јер 
би у су прот ном и ње го во пра во из гу би ло ка рак тер пра ва сво ји-
не, а до би ло би ка рак тер до жи вот ног пло до у жи ва ња75) (ка кву би 
то прав ну не си гур ност про у зро ко ва ло, би ло је ре чи у прет ход ним 
ре до ви ма). С дру ге стра не, сво јим рас по ла га њем ко јим од ре ђе на 
ли ца по ста вља за сво је на след ни ке или ле га та ре, оста вља им од ре-
ђе ни део сво је за о став шти не као та кве или тач но од ре ђе не ства ри 
или пра ва, сам за ве шта лац по пра ви лу до при но си си гур но сти и 
сло зи у сво јој по ро ди ци. Из пи је те та пре ма ње му, ње го ви на след-
ни ци ће се по тру ди ти да се ње го ва по след ња во ља до след но спро-
ве де.76) Ипак, ни ова сло бо да ни је ап со лут на. С јед не стра не, она 
је огра ни че на пра ви ли ма о ну жном на сле ђи ва њу о ко ме је би ло 
ре чи, а ко ји ма се шти те имо вин ски ин те ре си и си гур ност оста ви-
о цу нај бли жих ли ца, пре ма ко ји ма је он за жи во та углав ном имао 
оба ве зу из др жа ва ња. С дру ге стра не, сло бо да уре ђи ва ња рас по де ле 
сво је за о став шти не је огра ни че на нор мом За ко на о на сле ђи ва њу 
да је сва ко рас по ла га ње у те ста мен ту чи ја је са др жи на про тив на 
при нуд ним про пи си ма, јав ном по рет ку и до брим оби ча ји ма ап со-
лут но ни шта во.77) Та ко би се за по тре бе на шег ра да, мо гао узе ти и 
при мер пре ма ко јем би за ве шта о че во рас по ла га ње ко је се са сто ји 
у оста вља њу би ло ка квих ко ри сти фи зич ком или прав ном ли цу, а 
у ци љу под сти ца ња њи хо вих те ро ри стич ких ак тив но сти или вр-
ше ња кри вич них де ла, би ло ап со лут но ни шта во и као та кво не би 
про из во ди ло прав на деј ства.78) Ово из раз ло га што код до бро чи них 
прав них по сло ва ка кво је за ве шта ње, и мо ти ви ула зе у ка у зу, те не-
до пу штен мо тив „ква ри“ и ка у зу и ти ме чи ни не до пу ште ном це лу 
са др жи ну те ста мен та.79)

75) Оли вер Ан тић (2008), 25.

76) „... Пре све га, мо рал но, чи ње ни ца на стра ни сук це со ра да се осе ћа со ли дар ним са сво-
јим пре ци ма има јед но уз ви ше но зна че ње: по том ци ће пу но др жа ти до то га да по ка жу 
исте вр ли не ко је су кра си ле њи хо ве прет ке ако су у њи хо вој све сти они пред став ни ци 
сво јих пре да ка, не го ка да би сма тра ли да су не за ви сни од ових и да ме ђу њи ма ни ка-
кве ду хов не ве зе. У пр вом слу ча ју, по том ство ће учи ни ти част да се по ка же до стој ним 
сво јих оче ва и да не ком про ми ту је њи хов до бар углед, док, у дру гом слу ча ју, њи хо ви 
по ступ ци не оба ве зу ју уоп ште њи хо ве прет ке, па би ви ше би ли у ис ку ше њу да учи не 
не што ло ше. Као што ви ди мо, га ле ри ја пре да ка има ве ли ки дру штве ни зна чај: по то мак 
при ме ћу је на пор тре ти ма пре да ка час осмех за до вољ ства, час мр ште ње, пре ма то ме да 
ли је учи нио не што до бро или ло ше.“, Жи во јин Пе рић: “Le Mysti ci sme dans le Dro it de 
suc ces sion, Re vue Ge ne ra le du Dro it, de la Le gi sla tion et de la Ju ri spru den ce, t. XXXXIX, 
Pa ris 1925, 40-44, 105-111, на ве де но пре ма: Оли вер Ан тић, (2008), 25, фн. 31.

77) Чл. 155. За ко на о на сле ђи ва њу Ср би је.

78) Сло бо дан Пе ро вић, Забрањениуговори, Бе о град 1975, 192, 210-223.

79) Чл. 53. ст. 3. За ко на о обли га ци о ним од но си ма („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 
– од лу ка УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Устав на 
по ве ља).
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За ве шта ње је стро го фор ма лан прав ни по сао, те је услов пу-
но ва жно сти из ја ве по след ње оста ви о че ве во ље да бу де пред у зе-
та у јед ном од осам За ко ном о на сле ђи ва њу пред ви ђе них об ли ка. 
За ко но да вац се по тру дио да нор ми ра њем ве ли ког бро ја фор ми у 
ко ји ма је мо гу ће ре а ли зо ва ти сло бо ду за ве шта ња учи ни мо гу ћим 
нај ши рем кру гу ли ца да и у нај ра зли чи ти јим окол но сти ма да рас-
по ла жу сво јом имо ви ном mortiscausa. По себ но су зна чај ни брод-
ско и вој но за ве шта ње као ван ред не фор ме те ста ме на та, од но сно 
усме но за ве шта ње, као из у зет на фор ма те ста мен та ко ја се ко ри сти 
у оним слу ча је ви ма ка да у да тим, из у зет ним при ли ка ма ни је мо-
гу ће те сти ра ти ни у јед ној дру гој фор ми.80) Ипак, у по гле ду не ких 
аспе ка та без бед но сти у на след ном пра ву, по себ но је ва жно ука за-
ти да „за вре ме мо би ли за ци је или ра та, за ве шта ње оном ко је на 
вој ној ду жно сти мо же са чи ни ти ко ман дир че те и дру ги ста ре ши на 
ње го вог или ви шег ран га, или не ко дру ги у при су ству не ког од тих 
ста ре ши на, као и сва ки ста ре ши на одво је ног од ре да, а по пра ви-
ли ма ко ја ва же за са чи ња ва ње суд ског за ве шта ња“.81) Иако се ова 
фор ма те ста мен та са ста вља пре ма пра ви ли ма ко ја ва же за са чи-
ња ва ње суд ског те ста мен та, те иако не по сто је прав не пре пре ке да 
ли це ко је је на вој ној ду жно сти пре ду зме и не ку дру гу (пре све га 
при ват ну) фор му те ста мен та, па и суд ски (уко ли ко је то фак тич ки 
мо гу ће), за ко но да вац се во дио на че лом по сто је ћим још у рим ском 
пра ву (од Це за ро вог до ба), да ли ци ма ко ја су ан га жо ва на у од бра ни 
сво је зе мље и услед то га у стал ној жи вот ној опа сно сти, тре ба пру-
жи ти до дат не га ран ци је и по јед но ста ви ти по сту пак за рас по ла га ње 
имо ви ном за слу чај смр ти. Из тог раз ло га се вој ним те ста мен том 
мо гу слу жи ти не са мо про фе си о нал ни вој ни ци и офи ци ри, од но-
сно ли ца у ак тив ној вој ној слу жби, већ и при пад ни ци ре зер вног 
са ста ва, до бро вољ ци, при пад ни ци са ни те та, па и же не ко је се на 
би ло ко ји на чин на ла зе вој ној ду жно сти, као и ли ца ко је уче ству ју 
у од бра ни зе мље, али због при го во ра са ве сти не но се оруж је.82) У 
истом сми слу, in favoremова квих ли ца, ко ја услед при ли ка у ко-
ји ма се на ла зе не ће мо ћи да оду до су да, или ако из би ло ког раз-
ло га ни су у ста њу да чи та ју и пи шу (ре ци мо, услед ра ња ва ња) и 
по слу же се не ком дру гом, при ват ном фор мом за ве шта ња, и по јам 
мо би ли за ци је и ра та тре ба ту ма чи ти ши ре, те до зво ли ти пред у зи-
ма ње вој ног те ста мен та и за вре ме „проб них мо би ли за ци ја ра ди 
одр жа ва ња ве ћих вој них ве жби“, као и ка да по сто ји фак тич ко рат-
но ста ње, прем да ста ње ра та или не по сред не рат не опа сно сти ни је 

80)  Члан 110. став 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

81)  Члан 109. став 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

82)  Или ја Ба бић, Вој нич ки те ста мент, АналиПравногфакултета,34/1994, 398.
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фор мал но об ја вље но.83) Нај зад, у по ступ ку са ста вља ња овог об ли-
ка те ста мен та по сто ји и јед на спе ци фич ност, до дат на при ви ле ги ја, 
са ко јом се не су сре ће мо ни код јед не дру ге фор ме за ве шта ња, а 
реч је о мо гућ но сти да уло гу овла шће ног ли ца у са ста вља њу вој ног 
те ста мен та пре ду зме би ло ко је тре ће ли це ко је по зна је по сту пак 
са ста вља вој ног за ве шта ња, под усло вом да се на ла зи у при су ству 
ко ман ди ра че те или ста ре ши не тог или ви шег ран га. Иако се ова-
кво од сту па ње нај че шће прав да чи ње ни цом да „вој не ста ре ши не 
ни су вич не пра ву“,84) чи ни се из све га да бе не во лен тан став ка ко 
за ко но дав ца, та ко и на у ке, пре ма ли ци ма чи ји је жи вот угро жен јер 
уче ству ју у од бра ни зе мље, ни је под зна ком пи та ња. То је ве о ма 
ва жно и због по себ ног пси хо ло шког ста ња у ко ме се ова ли ца на-
ла зе за вре ме ра та и мо би ли за ци је, те њи хо ве дру штве не уло ге ко ја 
је од не сум њи вог оп ште друштвног зна ча ја, те ре ду ко ва ње зах те ва 
фор ме у ко јој мо гу да рас по ла жу имо ви ном за слу чај смр ти у од-
но су на ре дов не при ли ке, пред ста вља оправ да но олак ша ње ко је им 
се пру жа, а ко је као што смо ви де ли, пред ста вља ци ви ли за циј ску 
те ко ви ну.

Иако у срп ском пра ву уго вор о на сле ђи ва њу (још увек?) ни-
је до пу штен, овај ин сти тут у упо ред ном пра ву пред ста вља нај ја чи 
основ по зи ва ња на на сле ђе и је дан од мо гу ћих на чи на рас по ла га ња 
имо ви ном mortiscausa. У но ви јој срп ској ли те ра ту ри су ис так ну ти 
убе дљи ви ар гу мен ти због ко јих би уго вор о на сле ђи ва њу по но во 
тре ба ло уве сти у срп ско пра во и то баш из раз ло га от кла ња ња мо-
гу ћих спо ро ва из ме ђу на след ни ка и по сти за ња прав не си гур но сти 
ка да то ни је мо гу ће аде кват но учи ни ти за ве шта њем. По ми шље њу 
ових ауто ра, ти бе не фи ти би на ро чи то до ла зи ли до из ра жа ја у слу-
ча је ви ма за кљу чи ва ња уго во ра о на сле ђи ва њу из ме ђу су пру жни ка 
„у по гле ду до ба ра ко ја се на ла зе у ре жи му за јед нич ке имо ви не“, 
од но сно „из ме ђу за ве шта о ца и чла но ва ње го ве по ро ди це ко ји за-
јед но са њим за јед нич ки жи ве и при вре ђу ју, и то у по гле ду до ба ра 
ко ја се на ла зе у ре жи му за јед нич ке сво ји не чла но ва по ро дич не за-
јед ни це.“85)

Нај зад, иако уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу не пред ста-
вља на след но прав ни уго вор, и њи ме је мо гу ће ути ца ти на рас по ред 
за о став шти не, об зи ром да све оно што је пред мет овог уго во ра не 
ула зи у са став за о став шти не и њо ме не мо гу да се на ми ре ну жни 

83)  И. Ба бић, 397 - 398.

84) О. Ан тић, З. Ба ли но вац353.

85) Де јан Ђур ђе вић, Уво ђе ње уго во ра о на сле ђи ва њу у срп ско пра во, АналиПравногфакул
тета2/2009, 208.
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на след ни ци.86) Ово је по себ но ва жно јер овај уго вор пред ста вља 
је дан од нај фре квент ни јих прав них по сло ва у на шој прав ној прак-
си. Сто га ва жан аспект у за шти ти при ма о ца из др жа ва ња и ње го ве 
си гур но сти, об зи ром да је нај че шће реч о ста ри јем ли цу ко ме су 
бри га и не га по треб ни а овај уго вор је по сво јој прав ној при ро ди 
але а то ран, пред ста вља од ред ба по ко јој суд мо же да по ни шти овај 
кон тракт ако он за да ва о ца из др жа ва ња ни је пред ста вљао ни ка кву 
не из ве сност због бо ле сти или ста ро сти при ма о ца из др жа ва ња.87) 
Та ко ђе, уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу ће би ти ни штав и ако је 
да ва лац из др жа ва ња ли це ко је се у окви ру свог за ни ма ња или де-
лат но сти ста ра о при ма о цу из др жа ва ња (нпр. ле кар или ме ди цин-
ска се стра ко ји ле че или не гу ју бо ле сни ка са ко јим за кљу чу ју овај 
уго вор), под усло вом да прет ход но ни је до био са гла сност над ле-
жног ор га на ста ра тељ ства.88) На тај на чин се при ма лац из др жа ва ња 
шти ти од мо гу ћих зло у по тре ба, од но сно ути че се да овај уго вор 
оства ри сво ју прав ну и дру штве ну свр ху за шти те и ста ра ња ли ца 
ко ји ма је та ква бри га по треб на, а не мо гу да је оства ре јер не ма 
ли ца ко ја су ду жна или мо гу да их из др жа ва ју пре ма пра ви ли ма 
По ро дич ног за ко на.89) На тај на чин се вр ши и уште да, јер се ујед но 
пред у пре ђу је да ова ква ли ца по ста ну ко ри сни ци не ке вр сте со ци-
јал ног ста ра ња ко ју др жа ва обез бе ђу је за нај у гро же ни ја ли ца.

ЗАКЉУЧАК

Са вре ме но дру штво ка рак те ри ше „бо гат ство“ не са мо раз-
ли чи тих осно ва, већ и раз ли чи тих ма ни фе ста ци ја од су ства без-
бед но сти и си гур но сти, ка ко на лич ном, та ко и на дру штве ном и 
др жав ном пла ну. Пре вен ци ја и су зби ја ње на си ља и на при ват ном 
и на јав ном пла ну по ста је conditiosinequanon не са мо др жав ног 
су ве ре ни те та и оп ста ја ња иоле уре ђе них прав них и дру штве них 
од но са, већ и пред у слов лич не сре ће и здра вља. Де ло ва ње profu
turoу прав ној и за ко но дав ној сфе ри ни је увек де ло твор но, јер се у 

86) Чл. 195. ст. 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

87) Чл. 203. ст. 1. За ко на о на сле ђи ва њу.

88) Чл. 196. За ко на о на сле ђи ва њу.

89) О не ким аспек ти ма за шти те при ма о ца из уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу смо већ 
пи са ли: Ми лош Стан ко вић, Уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу у срп ском по зи тив ном 
пра ву – за шти та при ма о ца из др жа ва ња, Правниживот,бр.10/2010, 967-985; Ми лош 
Стан ко вић, За шти та при ма ла ца пре ма пра ви ли ма о пре стан ку уго во ра о до жи вот ном 
из др жа ва њу у срп ском по зи тив ном пра ву, Правниживот,бр.10/2011, 557-582; Ми лош 
Стан ко вић, Alea iac ta est – Але а тор ност уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу као огра-
ни че ње мо гућ но сти ње го вог рас ки да због про ме ње них окол но сти, Harmonius, Бе о град 
2012, 70-89.
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прак си по ка за ло да и ин сти ту ти ко ји су осми шље ни са нај бо љим 
на ме ра ма, по пут на си ља у по ро ди ци, до жи вља ва ју у прак си очи-
глед не зло у по тре бе и пре тва ра ју се у ан та го ни зме соп стве не свр-
хе. Сто га пре вен ци ја зах те ва ши ро ко дру штве но де ло ва ње, не са мо 
прав ним ме то дом, већ и на пла ну обра зо ва ња, вас пи та ња и по врат-
ку тра ди ци о нал ним и не про ла зним вред но сти ма вр ли не, по ште ња 
и љу ба ви као та квих. По зи ти ван при мер син те зе при ват но-прав не 
и јав но-прав не сфе ре, у сми слу про пи си ва ња ин сти ту та ко ји ма се 
на лич ном и по ро дич ном пла ну шти ти и оп шта си гур ност и без-
бед ност (па тер на ли стич ке те о ри је) пру жа На след но пра во. Оно 
ком би на ци јом на че ла ауто но ми је во ље из ра же ном кроз сло бо ду 
уго ва ра ња и сло бо ду те сти ра ња, ко ја до пу шта сва ком по је дин цу 
да от кло ни или санк ци о ни ше она по на ша ња ко ја ова кву рав но те-
жу на ру ша ва ју, као и им пе ра тив них прав них пра ви ла оли че них у 
уста но ва ма ну жног де ла, раз ба шти ње ња и не до стој но сти за на сле-
ђи ва ње, пру жа пу то ка зе за ус по ста вља ње хар мо ни је лич не и дру-
штве не без бед но сти, а ко ји би мо гли да бу ду од ко ри сти и у дру гим 
гра на ма пра ва. 

ЛИТЕРАТУРА

Ave rill, L. H., Wills,TrustsandFutureInterests, St. Paul, Minn, 2000.
Ан тић Оли вер, Наследноправо, Бе о град, 2008.
Ан тић Оли вер, „На сле ђи ва ње по љо при вред ног зе мљи шта“, АналиПравног

факултета, 1-4/1983.
Ан тић Оли вер, Ба ли но вац Зо ран, КоментарЗаконаонаслеђивању, Бе о град, 

1996.
Ан тић Б. Оли вер, Ђур ђе вић Б. Де јан, ПриручникзаНаследноправо, Бе о град, 

2009.
Ан то нић Сло бо дан, „Ге о по ли ти ка зло ста вља ња”, Геополитика,ја ну ар 2013.
Ар хи ман дрит Ам вро си је Ју ра сов,Књигадуховнихсаветаодговоридуховни

кананедоумицесавремениххришћана, Бе о град, 2007.
Ах ме та гић Ја сми на, ПричеоНарцисузлостављачу:злостављањеикњижев

ност, Бе о град, 2011.
Ба бић Или ја, „Вој нич ки те ста мент”, АналиПравногфакултета, 3-4/1994.
Бо бић Мир ја на, Бла го је вић Хју сон Ма ри на, „О ста рим и но вим по пу ла ци-

о ним иза зо ви ма Ср би је”, Социолошкипреглед, год. XLVI (2012), бр. 3-4 
(По себ но из да ње)

Бу ју клић Жи ка, ForumRomanum–Римскадржава,право,религијаимитови, 
Бе о град, 2009.

Ва сић Рад ми ла, Ча во шки Ко ста, УводуправоII, Бе о град, 1999.
Вик то ро вич Тро иц ки Сер ги је, Црквеноправо, Бе о град, 2011.
Га ћи но вић Ра до слав, Безбедноснафункцијадржаве, Бе о град, 2012.
Га ћи но вић Ра до слав, Пред го вор Збор ни ку Србија–ОтимањеКосоваиМе

тохије, Бе о град, 2012.



Проф.дрСлободанИ.Панов,МsМилошСтанковић НАЦИОНАЛНА...

59

Га ћи но вић Ра до слав, „Уну тра шњи ору жа ни об ли ци угро жа ва ња ка па ци те та 
без бед но сти др жа ве», Страниправниживот, 1/2012.

Ђор ђе вић Ђор ђе, „Угро жа ва ње жи во та не пру жа њем по мо ћи“, Правнижи
вот, 9/2006.

Ђур ђе вић Де јан, Институцијенаследногправа, Бе о град, 2010.
Кне же вић Керн Ма ра, „Ре цепт за са вр ше ни зло чин“, Печат, 263/2013.
Кон ча ре вић Ксе ни ја, Логос - ча со пис сту де на та Пра во слав ног бо го слов ског 

фа кул те та БУ
Ma la u rie Phi lip pe, Aynès La u rent, Lessuccessions,leslibéralités, Pa ris, 2008.
Мар ко вић Слав ко, НаследноправоуЈугославији, Бе о град, 1978.
Ми тро по лит Нав пак та Је ро теј (Вла хос), Православнапсихотерапија,Наука

СветихОтаца, Бе о град, 2010.
Mel lows A. R., TheLawofSuccession, Lon don, 1973.
Па нов И. Сло бо дан, ДуховниисветовнибракуСрбији, Бе о град, 2013.
Па нов Сло бо дан, „Со ци о ло шка ди мен зи ја По ро дич ног пра ва“, Социолошки

преглед, год. XLVI (2012), бр. 3-4 (По себ но из да ње)
Па нов Сло бо дан, „На си ље у по ро ди ци: Прав но-те о риј ски кон тра пунк то ви и 

На си ље у по ро ди ци: по зи тив но-прав ни кон тра пунк то ви“, Зборник“На
сиљеупородици”, уред ни ци С. Па нов, М. Ја њић Ко мар, М. Шку лић, Бе-
о град, 2012.

Па нов Сло бо дан, Ка шће лан Бал ша, Стан ко вић Ми лош, Наследно право
Практикум, Бе о град, 2012.

Пе ро вић Сло бо дан, Забрањениуговори, Бе о град, 1975.
Re na ult – Bra hinsky Co rin ne, L’essentieldudroitdessuccessions, Pa ris, 2009.
M. Rho des А. М., „Con se qu en ces of He irs’ Mi scon duct: Mo ving from Ru les to 

Di scre tion“, Vol.33,OhioNorthernUniversityLawreview, 2007.
Сре јо вић Дра го слав, Цер ма но вић Алек сан дри на, Речникгрчкеи римскеми

тологије, Бе о град, 2004.
Стан ко вић Ми лош, „На си ље у по ро ди ци као узрок ис кљу че ња из пра ва на 

ну жни део“, Насиљеупородици–Зборникрадовасанаучногскупа, уред-
ни ци проф. др Сло бо дан Па нов, проф. др Ма ри на Ја њић Ко мар, проф. др 
Ми лан Шку лић, Бе о град, 2012.

Стан ко вић Ми лош, „Уми шљај но уби ство или по ку шај уби ства оста ви о ца као 
основ не до стој но сти за на сле ђи ва ње“, Правниживот, 11/2009.

Ста но је вић Об рад, Римскоправо, Бе о град, 2002.
Сто ја но вић Ђор ђе, Ђу рић Жи во јин, Анатомијасавременедржаве, Бе о град, 

2012.
Те шић Не над, „Љу бав на пр ви пот пис – О мо рал но сти брач них уго во ра“, 

АналиПравногфакултетауБеограду, 2/2009.
Fel lows М. L., “The Slayer Ru le: Not So lely a Mat ter of Equ ity“, 71IowaLaw

Review 489, 1986.
Хе фе От фрид, Умијећеживљењаиморалилиусрећујеливрлина?, Но ви Сад, 

2011
Шку лић Ми лан, „Де ца жр тве ин це ста-ин фор ма ци ја или 'рат на' про па ган да”, 

Печат, 260/2013.
Шул цин гер Д. Ро берт, Америчкадипломатијаод1900.године, Бе о град, Удру-

же ње за сту ди је САД у Ср би ји, 2011.



ПОЛИТИКАНАЦИОНАЛНЕБЕЗБЕДНОСТИброј1/2013 стр.2760.

60

Resume
Modernsocietyischaracterizedbyа„wealth”ofnotonlydiver

sebasis,butlikewisedifferentmanifestationsofthelackofsafetyand
security,bothontheindividualandonthesocietalandstatelevel.The
preventionandsuppressionofviolenceontheprivateandpubliclevel
ismorethaneverasinequanonnotonlyforstatesovereigntyandthe
survivalofevenremotelyregulatedlegalandsocialrelations,butalso
aprerequisiteofpersonalhappinessandhealth.Profuturomeasures
inthelegalandlegislativefieldarenotalwayseffective,as timehas
shownthateveninstituteswhichweredesignedwiththebestofintenti
ons,suchasthatofdomesticviolence,areinpracticefartoooftensu
bjecttoevidentabuse,turningintoantagonismsoftheirownpurpose.
Therefore,preventionrequiresbroadsocialactivity,notonlythrough
thelegalmethod,butalsothrougheducation,solidupbringing,anda
returntothetraditionalandtimelessvaluesofvirtue,honestyandlove
assuch.Apositiveexampleofthesynthesisofprivateandpubliclaw
fields, in termsofproscribing instituteswhichprovidegeneralsafety
andsecurity(paternalistictheory)ontheindividualandfamilylevelis
InheritanceLaw.Thisbranchoflaw,withacombinationofprinciples
ofpartyautonomy,asexpressedinthefreedomofcontractandfreedom
oftestation,thatalloweachindividualtocorrectorsanctionthosebe
haviorswhichagitate thisbalance,aswellas imperative legal rules
embodiedintheinstitutesoftherighttoacompulsoryshare,disinheri
tance(therighttodepriveanheirofinheritance)andunworthinessto
inherit,providespointersforestablishingtheharmonyofpersonaland
socialsecurity,whichmaybevaluableinotherbranchesoflaw.
Keywords: security, sovereignty, publiclaw, domesticviolence, virtue, inhe

ritancelaw

* Овај рад је примљен 09. новембра 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 26. новембра 2013. године.
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