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МО РАЛ НИ КР СТА ШКИ ПО ХОД ДР ЖА ВЕ НА  
СПА ВА ЋУ СО БУ: ПРЕ КР ШАЈ ПРО СТИ ТУ ЦИ ЈЕ  

У НО ВОМ Зо ЈРМ

Сажетак:У ра ду пи сац ис тра жу је но ви Зо ЈРМ и од ред бе о тзв. мо рал-
ним пре кр ша ји ма у ње му. Ме ђу њи ма као нај ре во лу ци о нар ни ју пре по зна је 
но ву рад њу из вр ше ња у ста ром пре кр ша ју про сти ту ци је. Овом но ви ном Зо ЈРМ 
ши ри област пре кр шај не од го вор но сти, по ред са ме про сти тут ке и на ко-
ри сни ка ње них услу га.

Пи сац пр во упу ћу је на чел ну кри ти ку кри вич ном или пре кр шај ном пра ву 
ка да по ку ша ва ју да мо рал пре тво ре у за штит ни обје кат, што је у на у ци већ 
оп ште ме сто. За тим ис тра жу је ка кво је мо рал но схва та ње за шти ће но овим 
пре кр ша јем уз за кљу чак да оно за ла зи у област у ко јој сло бо да гра ђа на ни ка-
ко не би сме ла да бу де на ру ше на – област до бро вољ ног пол ног од но са два ли ца. 
Из овог раз ло га, пи сац по ма ло ша љи во, упо зо ра ва на зи вом ра да да ће др жа-
ва мо ра ти да из вр ши мо рал ни кр ста шки по ход на спа ва ћу со бу, ако же ли 
да до след но спро во ди ове од ред бе.

Пи сац у ра ду раз об ли ча ва и по ре кло овог мо рал ног ста ва, он до ла зи из 
дру шта ва са над моћ ном про те стант ском вер ском ети ком као мо рал ном осно-
вом, као и ње го ву ге не зу, ко ју ви ди у за о штра ва њу пол ног мо ра ла до ко је до-
ла зи у ин ду стриј ски дру штви ма у раз во ју у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Пи сац 
за кљу чу је да су на шем дру штву и на ма свој стве ном мо рал ном ста ву ова кви 
ту ђи мо рал ни ка ле мо ви не по треб ни, на ро чи то ако се има у ви ду да су упра-
во у зе мљи ње го вог по ре кла, САД, одав но од ба че ни и озна че ни као сим бо ли 
ре пре си је и не сло бо де.

Кључнеречи: про сти ту ци ја, мо рал ност, јав ни ред и мир, пре кр ша ји, 
сек су ал ност. 
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Про сти ту ци ја је као кан та за ђу бре: 
Ни ко не би да mu је под про зо ром, 
али сви би да ни је да ле ко.

УВОД

Мар та 2016. го ди не сту пио је на сна гу но ви За кон о јав ном ре ду и ми ру 
(у да љем тек сту: За кон или Зо ЈРМ) ко ји је, иа ко је узор на шао у прет ход ни ку, 
до нео и низ но ви на од ко јих је јед на пред мет ин те ре со ва ња овог ра да. На и ме, 
екви ва лент пре кр ша ја из чла на 14. ста рог За ко на, ко ји се у но вом За ко ну на-
ла зи у чла ну 16. (са да има и на зив: Проституција) до био је јед ну зна чај ну 
но ви ну. Ако се не ка да санк ци о ни сао са мо онај „ко се ода је про сти ту ци ји” 
или онај „ко усту па про сто ри је за ба вље ње про сти ту ци јом”, са да се по ред 
њих санк ци о ни ше и онај „ко ко ри сти услу ге про сти ту ци је”.

От куд ова но ви на у тек сту Зо ЈРМ? Ко је кри ми нал но по ли тич ко про ми-
шља ње је на дах ну ло за ко но дав ца да учи ни овај, на пр ви по глед бе зна ча јан, 
али су штин ски кру пан ко рак. 

У ра ду ће се обра зло жи ти да је овај ко рак у ства ри учи њен уна зад и да 
пред ста вља је дан зна чај ре грес и од сту па ње од на чел них кре та ња ко ја са вре-
ме но кри вич но, па са њим и пре кр шај но пра во, кра се већ де це ни ја ма. Ка ко 
је мо гу ће да у ери већ са свим ја сног на уч ног ста ва да мо рал на схва та ња 
са ма по се би не би мо гла би ти обје кат кри вич но прав не за шти те и да ни је 
за да так кри вич ног пра ва да шти ти мо рал,40 а да мо рал исто вре ме но ско ро 
уоп ште ни је при су тан у пре кр шај ном пра ву,41 од но сно да су пре кр ша ји „пре-
те жно вред но сно не у трал ни”42 има мо на за ко но дав ном по љу не са мо за др-
жа ва ње, већ ши ре ње до ма ша ја ова квог пре кр ша ја (про сти ту ци је) чи ји је 
за штит ни обје кат, ка ко ће се по ка за ти, ис кљу чи во мо рал од но сно мо рал на 
схва та ња? 

У ра ду ће се из ло жи ти да то ни је слу чај но и да је у пи та њу но р ма тив но 
кре та ње ко је нам до ла зи из ан гло сак сон ске по ро ди це прав них си сте ма и 
те сно је ве за но са ми том о тр го ви ни љу ди ма ко ји се већ ду же вре ме на си лом 
ка ле ми на наш прав ни си стем.

40 Пот пу но о од но су кри вич ног пра ва и мо ра ла код: Зо ран Сто ја но вић, Кри вич но пра-
во-оп шти део, Бе о град 2013, 12-16.

41 „Ста но ви ште да пре кр ша ји ма као ти пу не пра ва по пра ви лу не до ста је мо рал на осу-
да на и ла зи на при хва та ње и у на шој ли те ра ту ри.”: Игор Ву ко вић, Пре кр шај но пра во, Бе о град 
2015, 36.

42 Зо ран Сто ја но вић, „Зна чај пој ма пре кр шај не од го вор но сти за пре кр шај но пра во”, 
Ре ви ја за кри вич но пра во и кри ми но ло ги ју, 1-2/2012, 27.

Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, Морални крсташки поход државе... (стр. 493–512)
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1. ПРЕ КР ША ЈИ У НО ВОМ ЗOЈРМ

По ре ђе њем са др жа ја ста рог и но вог За ко на ја сно је да је но ви са мо ево-
лу тив ни на ста вак ста рог. Пре кр ша ји у ње му су са ма лим но ви на ма (нпр. пре-
кр шај из чла на 11.) исти ко ји су би ли у ста ром. Дру га чи је су рас по ре ђе ни и 
ло гич ки бо ље по сла га ни, а ме ри ло је био са др жи на од но сно за штит ни обје-
кат. Та ко нпр. пре кр ша ји из чла но ва 6. и 15. ста рог За ко на, ко ји су одво је но 
уре ђи ва ли сва ђа ње и ви ка ње (члан 6.) и бу ку (члан 15.) спо је ни су у је дан 
пре кр шај у чла ну 7. но вог За ко на. Сва ка ко је иста са др жи на код два ста ра 
пре кр ша ја, оба има ју иде ју да за шти те јав ни ред и мир од ја ких зву ко ва, 
во ди ла ло гич ки ис прав ном ре ше њу спа ја ња у је дан. Та ко ђе је из вр ше на ло-
гич ки ис прав но пре ба ци ва ње јед ног об ли ка рад ње из вр ше ња (вре ђа ње) кри-
вич ног де ла Ометањеслужбеноглицаувршењуслужбенедужности у 
пре кр шај. Чи ње ни ца је да се вре ђа њем те шко мо же оме та ти слу жбе но ли це 
у вр ше њу слу жбе не ду жно сти и да оно не за слу жу је да бу де свр ста но са на-
па дом на слу жбе но ли це. 

Јед на од но ви на (ко ја се из не ког раз ло га ни је до след но спро ве де на у це-
лом За ко ну) је сте и до да так ре чи „нео вла шће но” у би ће пре кр ша ја пре про-
да је ула зни ца. Са да се са мо нео вла шће на пре про да ја ула зни ца санк ци о ни ше 
као пре кр шај. И ово је ло гич но с об зи ром да је у да на шње вре ме пре про да ја 
ула зни ца по ста ла на ро чит вид по сло ва ња, са свим је ле ги тим на и бе сми сле но 
је санк ци о ни са ти је. Ор га ни за то ри раз ли чи тих при ред би и ма ни фе ста ци ја 
се не ба ве пла си ра њем ула зни ца на тр жи шту не го то пре пу шта ју спе ци ја-
ли зо ва ним пред у зе ћи ма. Ме ђу тим, ова ко по ста вљен пре кр шај не ма ви ше 
ме сто у Зо ЈРМ. Бу ду ћи да се ви ше не сма тра да пре про да ја ула зни ца („тап-
ка ње” ка ко се не ка да зва ло) ре ме ти јав ни ред и мир, већ је ле га лан по слов ни 
по ду хват, по ста вља се пи та ње шта овај пре кр шај ра ди у овом За ко ну? Он 
са да шти ти ле гал не пред у зет ни ке од не ло јал не кон ку рен ци је (неовлашћено) 
па ни је ја сно ка кве ве зе има рав но прав ност уче сни ка на тр жи шту са јав ним 
ре дом и ми ром? Ње му је са да ме сто у За ко ну о за шти ти кон ку рен ци је,43 а не 
у Зо ЈРМ.

Овај ло гич ни до да так у од ред би пре кр ша ја пре про да је ула зни ца ни је 
до след но спро ве ден у од ред би пре кр ша ја коц ка ња. Да нас су игре на сре ћу, 
не за бра ње не, већ упра во обр ну то, до зво ље не и уре ђе не за ко но дав ством44 
и пред ста вља ју је дан од ва жних из во ра при хо да др жав ног бу џе та. Оне се 
сма тра ју ле ги тим ним по слов ним по ду хва том, та ко да је не уно ше ње из ра за 
„нео вла шће но” у би ће пре кр ша ја пот пу но пре ва зи ђе но. Шта ви ше, за ко но-
да вац је овај при ступ коц ка њу већ сле дио у Кри вич ном за ко ни ку. Кри вич но 

43 За кон о за шти ти од кон ку рен ци је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 79/2005 
44 За кон о игра ма на сре ћу, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 84/2004

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016
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де ло Неовлашћеноорганизовањеигаранасрећу шти ти ин те ре се ко ји про-
из и ла зе из за ко ни тих об ли ка ига ра на сре ћу.45 Дру гим ре чи ма, шти те се ин-
те ре си ле гал них ор га ни за то ра ига ра на сре ћу (коц ка ње је игра на сре ћу) од 
не ло јал не кон ку рен ци је.46 За ко но да вац је до но се ћи Зо ЈРМ про сто тре бао да 
сле ди пут ко ји је већ пре шао ка да је ра дио КЗ. А то зна чи да уне се из раз не
овлашћено у би ће пре кр ша ја и ти ме га ускла ди са остат ком прав ног по рет ка. 
На рав но да би се та да по ста ви ло пи та ње као и код прет ход ног пре кр ша ја тзв. 
тапкања. Ако би се њи ме шти ти ли ин те ре си ле гал них ор га ни за то ра ига ра на 
сре ћу он да би му ме сто би ло у За ко ну о за шти ти кон ку рен ци је, а не у Зо ЈРМ.

Овај крат ки и су мар ни пре глед из ме на ко је је но ви За кон до нео код пре-
кр ша ја на мер но за вр ша ва са ти пич ним пре кр ша јем про тив јав ног ре да и ми ра 
(коц ка ње) ко јим се не ка да шти тио мо рал јер се та ко пра ви увод за об ја шње ње 
про бле ма ти ке мо ра ла и мо рал но сти као за штит ног објек та у овом ак ту.

2. МО РАЛ У ОП ШТИМ ОД РЕД БА МА СТА РОГ И НО ВОГ ЗО ЈРМ

Пред ста вља ње пој ма јав ног ре да и ми ра је неп ход но јер се оба за ко на 
њи ме слу же да уве ду по јам мо ра ла, исти на на раз ли чит на чин. Ста ри то ра ди 
у са мом де фи ни ци ји пој ма јав ног ре да и ми ра, а но ви у де фи ни ци ји пој ма 
пре кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра.

Чи ње ни ца је да је јав ни ред и мир на ро чи та и по себ на ка те го ри ја у дру-
штву ко ју је те шко од ре ди ти. Ре ла тив но не по до бан по ку шај де фи ни са ња ко ји 
је учи нио ста ри, у не по сред ном осло ну на ње га пре ра стао је но вим За ко ном 
у ап со лут ни. Ре ше ње ко је је да то у чла ну 3. но вог За ко на још ви ше до да је не-
до у ми ци не го што је раз ре ша ва:

„У сми слу овог за ко на упо тре бље ни из ра зи има ју сле де ће зна че ње: 
1) јав ни ред и мир – је сте ускла ђе но ста ње ме ђу соб них од но са гра ђа на 
на ста ло њи хо вим по на ша њем на јав ном ме сту и де ло ва њем ор га на и 
ор га ни за ци ја у јав ном жи во ту ра ди обез бе ђе ња јед на ких усло ва за 
оства ри ва ње људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да гра ђа на за јем че них 
Уста вом; 2)...”47 

Ова ко да то об ја шње ње јав ног ре да и мир пре ли чи на од ред бу не ког за-
ко на ко ји се ба ви за бра ном дис кри ми на ци је не го јав ним ре дом и ми ром. У 

45 Зо ран Сто ја но вић, Ко мен тар Кри вич ног За ко ни ка, Бе о град 2012, 924. 
46 Је ди на гре шка ко ју пра ви КЗ је сте по ло жај ко ји да је овом де лу. Ве ро ват но по инер-

ци ји на ла зи се у гла ви по све ће ној де ли ма про тив јав ног ре да и ми ра иа ко би по за штит ном 
објек ту тре ба ло да се на ла зи у гру пи де ла про тив при вре де за јед но са срод ним де ли ма као 
што су не до зво ље на про из вод ња или не до зво ље на тр го ви на. 

47 За кон о јав ном ре ду и ми ру, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 2/2016

Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, Морални крсташки поход државе... (стр. 493–512)
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ста ром за ко ну за ко но да вац је у 2. чла ну, ако већ ни је мо гао да пру жи уред-
ну де фи ни ци ју јав ном ре да и ми ра, бар по ку шао да на бро ји са др жа је ко ји 
не сум њи во чи не ње гов део:

„Јав ни ред и мир, у сми слу овог за ко на, је сте ускла ђе но ста ње ме ђу соб них 
од но са гра ђа на на ста ло њи хо вим по на ша њем на јав ном ме сту и де ло-
ва њем ор га на и ор га ни за ци ја у јав ном жи во ту ра ди обез бе ђе ња јед на ких 
усло ва за оства ри ва ње пра ва гра ђа на на лич ну и имо вин ску си гур ност, 
мир и спо кој ство, при ват ни жи вот, сло бо ду кре та ња, очу ва ње јав ног 
мо ра ла и људ ског до сто јан ства и пра ва ма ло лет ни ка на за шти ту.”48

По ре ђе њем две од ред бе ви ди мо да је дру га бо ља иа ко је оп те ре ће на са 
ви ше тек ста. Она је по ље јав ног ре да и ми ра оме ђи ла та мо где му ве ро ват но 
и је сте ме сто. У пи та њу су пра ва гра ђа на на: 1) лич ну и имо вин ску си гур ност; 
2) мир и спо кој ство; 3) при ват ни жи вот; 4) сло бо ду кре та ња; 5) очу ва ње јав ног 
мо ра ла и људ ског до сто јан ства; и на по след њем ме сту пра во ма ло лет ни ка 
на за шти ту. Са из у зет ком по след њег, ко је је ве ро ват но за лу та ло у ста ри за-
кон јер он ниг де не ма по ме на не ка кве по себ не за шти те ма ло лет ни ка, све 
оста ло су ма ње-ви ше, не сум њи во пра ва и сло бо де гра ђа на, са из у зет ком 
јед ног: јав ног мо ра ла.

Но ви за кон ко ри сти по јам морал без при де ва јавни и то у ин тер пре та-
тив ном чла ну 3. ко ји, из ме ђу оста ло га, да је де фи ни ци ју пре кр ша ја про тив 
јав ног ре да и ми ра:

„Пре кр ша ји про тив јав ног ре да и ми ра – је су про тив прав на де ла ко ји ма 
се на јав ном ме сту угро жа ва или на ру ша ва јав ни ред и мир, ства ра уз-
не ми ре ње или угро жа ва си гур ност гра ђа на, оме та кре та ње гра ђа на на 
јав ним ме сти ма или оства ри ва ње њи хо вих пра ва и сло бо да, вре ђа мо рал, 
угро жа ва оп шта си гур ност имо ви не, вре ђа ју или оме та ју слу жбе на ли-
ца или се на дру ги на чин на ру ша ва јав ни ред и мир.”

Иа ко је, не сум њи во је зич ко ту ма че ње ове од ред бе то го во ри,вређање
морала ов де са мо је дан од ви до ва на ру ша ва ња јав ног ре да и ми ра на јав ном 
ме сту, дру ги за кљу чак ко ји се на ме ће је сте зна чај ни ји. Но ви Зо ЈРМ да је де-
фи ни ци ју пре кр ша ја ко ју ста ри, са раз ло гом, ни је имао. 

Ако је За ко ном о пре кр ша ји ма49 већ да та де фи ни ци ја оп штег пој ма 
пре кр ша ја, као што је би ло у вре ме ста рог Зо ЈРМ, за што би се но ви За кон 
тру дио да пру жи од ред бу пре кр ша ја ко ја је дру га чи ја од од ред бе за ко на ко ји 

48 За кон о јав ном ре ду и ми ру, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 51/1992, 53/1993, 67/1993, 
48/1994, 101/2005 – др. за кон и 85/2005 – др. за кон

49 За кон о пре кр ша ји ма, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 65/2013, 13/2016.
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је то ме по себ но по све ћен? Са да се по ста вља пи та ње да ли су пре кр ша ји про-
тив јав ног ре да и ми ра по себ на вр ста пре кр ша ја? Ово пи та ње на ро чи то до би ја 
на зна ча ју ка да се упо ре ди чи сто фор мал на од ред ба оп штег пој ма пре кр ша ја 
у За ко ну о пре кр ша ји ма са већ пред ста вље ном од ред бом оп штег пој ма пре-
кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра у но вом Зо ЈРМ ко ја је фор мал но-ма те ри-
јал на. Као што се ви ди из од ред бе она ко ри сти за штит не објек те да опи ше 
гра ни це пре кр шај но прав не за шти те код пре кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра. 
Дру гим ре чи ма од ред ба ко ри сти за штит не објек те као не ку вр сту ма те ри јал-
ног ме ри ла за од ре ђи ва ње гра ни ца пре кр шај но прав не за шти те у овом слу ча ју. 
Ова ко не што је одав но у на у ци оце ње но као „илу зор но”.50 За ми сли те од ред бу 
оп штег пој ма кри вич ног де ла ко ја би укљу чи ва ла у се би и по пис за штит них 
обје ка та, па ма кар са мо груп них? Ова ко по ста вље на од ред ба под се ћа на члан 
1. ста рог КЗ СФРЈ ко ји је по ку ша вао да опи ше за штит ну функ ци ју кри вич-
ног пра ва по пи си ва њем за шти ће них вред но сти и од ре ђи ва њем на па да на 
њих. Оп шта оце на на у ке оног вре ме на би ла је да је од ред ба де кла ра тив ног 
ка рак те ра.51 При ли ком пр ве ве ли ке ре фор ме на шег кри вич ног пра ва 2005. 
го ди не она је из ба че на из тек ста са да шњег КЗ. 

Дру го је пи та ње да ли је уоп ште би ло нео п ход но да ти де фи ни ци ју пре-
кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра ако већ по сто ји де фи ни ци ја оп штег пој ма 
пре кр ша ја? Ве ро ват но да ни је. То би би ло исто ка да би не ки за кон ко ји би 
спа дао у област тзв. спо ред ног (по себ ног) кри вич ног за ко но дав ства дао де фи-
ни ци ју пој ма кри вич ног де ла са мо за сво је по тре бе. На рав но да би се он да 
по ста ви ло пи та ње од но са тог пој ма са оп штим пој мом из КЗ. Још је за ни-
мљи ви је да је ово ура ђе но у ери ко ју од ли ку је пре ла зак на чи сто фор мал не 
од ред бе свих оп штих пој мо ва де ли ка та у на шем де ликт ном пра ву у свр ху 
оства ри ва ња прав не си гур но сти и дру гих кри вич но прав них на че ла. 

У сва ком слу ча ју по јам морала ко ји ко ри сти но ви Зо ЈРМ, и по јам јавног
морала ко ји ко ри сти ста ри, не ма ју од ре ђе ња. При то ме тре ба узе ти у об зир да 
но ви за кон има ин тер пре та тив ну од ред бу (ста ри је не ма) на са мом по чет ку 
за ко на (члан 3.) па се мо гло оче ки ва ти да се за кон упу сти у по ду хват од ре ђи-
ва ња пој ма мо ра ла. Сре ћом по ње га (а и нас адре са те за ко на) он то ни је ура дио. 
За што сре ћом? Мо рал је јед на од нај ва жни јих ка те го ри ја са ко јом опе ри шу 
на у ке као што је фи ло зо фи ја (ети ка је део фи ло зо фи је ко ји се ба ви мо ра лом), 
фи ло зо фи ја пра ва или со ци о ло ги ја. Од ре ђе ње мо ра ла је то ли ко сло же но и ком-
плек сно (и ве ро ват но не мо гу ће ме то да ма ко је сто је на рас по ла га њу прав ној 
на у ци) да би по ку шај да ва ња ње го ве од ред бе у Зо ЈРМ би ло сва ка ко, нај бла же 
ре че но, сме шно. И до бро је да се за ко но да вац од то га уз др жао.

Ако по ку ша ја од ре ђи ва ња мо ра ла не ма у оп штим од ред ба ма Зо ЈРМ, 
шта о ње му го во ре по себ не од ред бе, оне о пре кр ша ји ма?

50 Ви ше од то ме код: З. Сто ја но вић (2013), 68-71.
51 Ни ко ла Ср зен тић et al, Ко мен тар КЗ СФРЈ, Бе о град 1978, 9.
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3. МО РАЛ У ПО СЕБ НИМ ОД РЕД БА МА ЗО ЈРМ

Пре кр ша ји у но вом за ко ну за раз ли ку од ста рог има ју на зи ве, ве ро ват но 
по узо ру на кри вич ни за ко ник. Иа ко ово са мо по се би не мо ра да бу де ло ше, 
у ве ћи ни слу ча је ва на зи ви су са мо пре пи са не рад ње из вр ше ња. Иа ко би на 
осно ву де фи ни ци је пој ма пре кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра мо гли да има-
мо дру га чи ји ути сак, јер она као јед ну од сфе ра ма те ри јал не про тив прав но-
сти у ко ју сме шта ове пре кр ша је про гла ша ва и мо рал, из ри чи ти по ме на 
мо ра ла у по себ ном де лу Зо ЈРМ има мо са мо у чла ну 8. (Не при стој но, др ско 
и без об зир но по на ша ње) и то као јед ну од ал тер на тив но на ве де них по сле ди ца 
пре кр ша ја. Та ко се пре ма сло ву чла на 8. за ко на не при стој ним, др ским и без-
об зир ним по на ша њем мо же на ру ши ти јав ни ред и мир, угро зи ти си гур ност 
гра ђа на или „вре ђа ти мо рал гра ђа на”.

 Да ли то зна чи да не ма дру гих пре кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра 
ко ји има ју мо рал или мо рал на схва та ња за за штит ни обје кат? На рав но да не. 
Ту су још три ста ра пре кр ша ја ко ји су одав но у на у ци обе ле же ни као „мо рал-
ни пре кр ша ји”: про сја че ње, коц ка ње и про сти ту ци ја.52 Све ску па 4 пре кр ша-
ја про тив јав ног ре да и ми ра ко ји би се мо гли на зва ти мо рал ним пре кр ша ји ма 
јер има ју из ри чи то (са мо је дан), или пре ћут но (три) мо рал на схва та ња као 
за штит ни обје кат.53 

Ко ји мо рал је ов де у пи та њу? Да ли је пре жи вљен? Да ли је и да нас не-
мо рал но, као што је не ка да ка да су пи са ни за ко ни ко ји су би ли узо ри са да шњем 
Зо ЈРМ би ло, про сја чи ти, про сти ту и са ти се или коц ка ти? За др жа ће мо се на 
ова три за то што они не ма ју из ри чи ти по мен мо ра ла као за штит ног објек та, 
што по све му су де ћи го во ри да је њи хо ва не мо рал ност би ла та ко очи та и на 
пр ви по глед ви дљи ва да не ма ни по тре бе да се из ри чи то на по ме не да се њи ма 
„вре ђа мо рал гра ђа на” као што је то слу чај код не при стој ног, др ског и без-
об зир ног по на ша ња. Пи та ње је, да кле, да ли и да нас ства ри сто је та ко?

3.1. Про сја че ње

Про сја че ње је по све му су де ћи то ли ко ја сно и не спор но у са др жа ју за 
за ко но дав ца да ни је би ло по тре бе ни да се по ме не у чла ну 3. Зо ЈРМ ко ји има 
уло гу ин тер пре та тив не од ред бе за ко на.

52 Кра ин ски на зи ва јед ним име ном посрнулиљуди сле де ћа ли ца: про сја ке, скит ни це, 
про сти тут ке,коц ка ре, но ве бо га та ше и зе ле на ше. Он пи ше „да је кри вич ни за кон не мо ћан 
у бор би са овим еле мен ти ма јер њи хо ве рад ње не пре ко ра чу ју зва нич не гра ни це за кон ских 
про пи са и ја вља ју се у об ли ку по ро ка, амо рал них и асо ци јал них рад њи”: Ни ко ла Кра ин ски, 
„По ср ну ли љу ди”, се па рат из ча со пи са По ли ци ја, све ска за ју ли, ав густ и сеп тем бар 1933, 2. 

53 Ов де се на мер но из у зи ма мо пре кр шај Узнемирењеграђанаврачањем,прорицањем
исличнимобманњивањем, јер он, иа ко има мо рал ну ди мен зи ју на ро чи то ка да се хри шћан-
ска вер ска ети ка и њој свој ствен мо рал узму у об зир, има за за штит ни обје кат на пр вом 
ме сту имо ви ну (сличнообмањивање), а за тим мир и спо кој ство гра ђа на (узнемиравање).
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Ко ји мо рал но схва та ње или са др жај мо ра ла, на вод но, по га ђа про сја че-
ње као по ја ва или про сјак ка да га ви ди мо на ули ци? Про сја ци са свим очи то 
га ђа ју на је дан са др жај хри шћан ске вер ске ети ке, а то је ми ло ср ђе. Про сја ци 
ко ри сте чи ње ни цу да хри шћан ска вер ска ети ка учи љу де са жа ље њу над 
убо ги ма и они ма у не ма шти ни, на ро чи то та мо где је њи хо ва вер ска ети ка 
до дат но под стак ну та на та кво по на ша ње, ис пред хра мо ва или у то ку вер ских 
об ре да на јав ном про сто ру и слич но. Дру гим ре чи ма, хри шћан ска вер ска 
ети ка, не да не осу ђу је про сја че ње, не го га то ле ри ше и на про сја ка гле да са 
са жа ље њем. Пре ма Све том гри го ри ју Бо го сло ву:

„То што има мно го оних ко ји стра да ју, ко ји бо лу ју, ко ји су у не во ља ма, 
тре ба да нас под сти че не да окри вљу је мо Бо га, не го на же љу да про ме-
ни мо свет на бо ље, тво рач ки се уме ша мо у си ту а ци ју. Бог нас при зи ва 
на са труд ни шво. Он же ли да ми са њим по де ли мо бри гу о бед ни ма, 
узме мо на се бе део Ње го ве бри ге о бо ле сни ма и уне сре ће ни ма. Хри-
шћа нин је по зван да про ја вљу је Бо жи ји лик та мо где су су зе и јад, где 
су не во ља и бе да, он тре ба да бу де Бог за оне ко ји су из гу би ли Бо га, 
из гу би ли ве ру, ко ји су па ли у уни ни је и оча ја ње.”54

Иде ја ми ло ср ђа пре ма ње му до ла зи нај не по сред ни је из Све тог пи сма. 
Хри стос ка же:

„Бла же ни ми ло сти ви јер ће би ти по ми ло ва ни.”55

Ка ко је мо гу ће да по ред ова квог ста ва над моћ не вер ске ети ке у на шем 
дру штву за ко но да вац сма тра про сја че ње мо рал ним пре сту пом? Од го вор на 
ово пи та ње по ну ди ће се ка сни је, на кон што се ана ли зи ра ју коц ка ње и про-
сти ту ци ја као мо рал ни пре кр ша ји про тив јав ног ре да и ми ра јер чи ни се, 
по сто ји је дин ствен од го вор.

3.2. Коц ка ње

Ка да је коц ка ње у пи та њу чи ни се да је од го вор на пи та ње мо рал ног не-
вред но сти да то још у вре ме уки да ња кри вич ног де ла коц ка ња 2002. го ди не. 
Оно је већ та да би ло пре жи вље но про стом чи ње ни о цом да је др жа ва већ ра них 
90-тих го ди на игре на сре ћу, не да ни је за бра ни ла, већ упра во обр ну то, до зво-

54 14. бе се да Све тог Гри го ри ја Бо го сло ва, „О љу ба ви пре ма си ро ма шни ма”, из го во-
ре на 373. го ди не н.е. у Ке са ре ји у Ка па до ко ји, на ве де но пре ма: епи скоп Ила ри он (Ал фе јев), 
„Жи вот и уче ње Све тог Гри го ри ја Бо го сло ва”, http://www.ve ru jem.or g/al fe jev/HTML/2%20
mi lo sr dje.ht m, по се ће но 9. ју ла 2016. го ди не.

55 Све то је ван ђе ље по Ма те ју, 5:7
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ли ла и уре ди ла за ко но дав ством.56 Оне пред ста вља ју је дан од ва жних из во ра 
при хо да др жав ног бу џе та и сма тра ју се ле ги тим ним по слов ним по ду хва том.

То на рав но не зна чи да коц ка ни је и не мо же да бу де не ки вид со ци јал-
но па то ло шке по ја ве, и да је по жељ на у не ком дру штву.57 Мо же да бу де и 
ве ро ва та но је сте про блем као дру штве на по ја ва. Али је сте и чи тав низ дру-
гих по ја ва па их др жа ва не за бра њу је не го уре ђу је и при хо ду је од њих (ал ко-
хо ли зам, пу ше ње итд.). Про сто и јед но став но: ако не што спа да у сфе ру сло-
бо де во ље чо ве ка, а то је на чин на ко ји ће по тро ши ти свој но вац, не тре ба га 
у то ме спре ча ва ти за ко ни ма. Из ова квог ста ва о ле ги тим но сти коц ка ња 
са свим при род но до ла зи кључ но пи та ње: да ли је уре ђе на за ко ном као и 
сва ка дру га по слов на де лат ност или ни је. Од го вор је је сте. И то не са мо да 
је уре ђе на не го се раз у зда ла и да нас се на ули ца ма на ших на се ља мо же ви-
де ти све ви ше за тво ре них по слов них про сто ра, а све ви ше коц кар ни ца, кла-
ди о ни ца или играч ни ца.

Да коц ка ни је стра на ни нај ва жни јим ин сти ту ци ја ма на ше др жа ве, по-
ка за ће мо са мо на јед ном при ме ру. Устав СПЦ пред ви ђа да ће се у слу ча ју 
из бо ра пар ти јар ха из ме ђу по след ње тро ји це кан ди да та од лу чи ти тзв. апо-
стол ским на чи ном што зна чи коц ком. У ста ву 3. чла на 50. Уста ва СПЦ он се 
зо ве жри јеб.58 

Слич но про сја че њу, ви ди мо да се коц ка ње као пре кр шај по све му су-
де ћи на ла зи у рас ко ра ку са са вре ме ним мо рал ним ста вом дру штва.

3.3. Про сти ту ци ја

Од свих мо рал них пре кр ша ја овај има нај зна чај ни је про ме не у но вом 
Зо ЈРМ ко је је су и би ле по вод за овај текст. У од ред би пре кр ша ја до дат је 
но ви об лик рад ње из вр ше ња пре кр ша ја. По ред кла сич них рад њи из вр ше ња 
у од ред би а пре ма ко ји ма се сак ци о ни ше онај „ко се ода је про сти ту ци ји” и 
онај ко „усту па про сто ри је ра ди про сти ту ци је” са да је до дат и онај ко „ко ри-
сти услу ге про сти ту ци је”. На пр вом ме сту тре ба ис пи та ти да ли је, слич но 
про сја че њу и коц ка њу ова од ред ба пре ва зи ђе на за то што про сти ту ци ја ни је 
ви ше мо рал но из оп ште на. Ако је сте он да њој ни је ме сто у Зо ЈРМ па са мим 
тим ни до да так од ред би ни је по тре бан. Без об зи ра на од го вор на пр во пи та-
ње тре ба ис пи та ти от куд ова про ме на.

56 За кон о игра ма на сре ћу, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 84/2004
57 Пот пу но о коц ки као дру штве ној по ја ви код твор ца пој ма Ho mo lu dens (чо век играч) 

чу ве ног хо ланд ског со ци о ло га Јо ха на Хуј зин га. Хуј зин га је не ви ди као на ро чи то штет ну 
по ја ву, већ као део ши рег по став ке игре као чо ве ко вом би ћу свој стве ног по на ша ња: Јо хан 
Хуј зин га, Ho mo lu dens: о под ри је тлу кул ту ре у игри, За греб 1992, 1-196. На ро чи то по гле да-
ти на слов: Не ал те тич ке игре као спортна 178-179 где об ра ђу је коц ка ње.

58 Устав СПЦ, II из да ње Све тог Ар хи је реј ског Си но да, Бе о град 1957, 10.
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3.3.1. Ево лу ци ја вред но сних ста во ва о про сти ту ци ји  
у За пад ном дру штву

У уво ду ра да је по ста вље на те за да нам ова мор лна нор ма тив на но ви на 
до ла зи из ан гло сак сон ске по ро ди це прав них си сте ма. Са да већ тре ба пре ци-
зи ра ти да је ње но да ље по ре кло у оним за пад ним дру штви ма у ко ји ма је 
над моћ ни обра зац жи вље ња про те стант ска вер ска ети ка. 

Про сти ту ци ја се не зо ве уза луд нај ста ри јим за на том на све ту. Пра ти лац 
је људ ског дру штва од кад је све та и ве ка. Ни ко ју ни је су збио ни ти ју је 
уки нуо. Исто риј ски гле да но она је тре ти ра на са ма ње или ви ше при хва та ња 
или од би ја ња, али у ве ћи ни да нас раз ви је ног све та она ви ше ни је про ка за на 
или го ње на.59 Ово се на ро чи то од но си на За пад не др жа ве, од но сно др жа ве 
ЕУ, ко јој Ср би ја те жи и ко ја јој је узор у мно го ко јем за ко но дав ном по ду хва-
ту. Наш за да так, на рав но, ни је ње на те мељ на ана ли за, већ са мо по ку шај да 
да мо оце ну ње ног по ла жа ја у на шем са вре ме ном дру штву ко је се у по гле ду 
од но са пре ма њој не раз ли ку је мно го од дру шта ва (ве ћи не, не свих) За пад-
них др жа ва. За то је нео п ход но об ја сни ти ка да је до шло до кључ не про ме не 
у трет ма ну про сти ту ци је у са вре ме ном до бу у Евр о пи и ка ко се то оцр та ло 
на њен по ло жај у пра ву. О ово ме је пи сац ис црп но об ја шње ње дао на дру гом 
ме сту.60 Ов де ће ти ста во ви би ти са же то при ка за ни. 

Про сти ту ци ја ме ња сво је ме сто у европ ским дру штви ма са вре ме ног 
до ба са на глим раз во јем гра до ва у тзв. Ин ду стриј ској ре во лу ци ји, а то зна чи 
од по ло ви не XIX ве ка. Кул ми на ци ју до жи вља ва 1910. го ди не са до но ше њем 
тзв. за ко на Ман у САД од но сно За ко на о тр го ви ни бе лим ро бљем.61 До та да 
она је би ла то ле ри са на и тр пље на, ако би се на ла зи ла изо ло ва на и одво је на 
од це ли не град ског жи во та, у не ком квар ту тзв. Цр ве них фе ње ра. Она је 

59 Пре 40го ди на ве ћи на др жа ва Евро пе за у зи ма ла је ре пре си ван став пре ма про сти-
ту ци ји и ин кри ми ни са ла ју је као кри вич но де ло, или, че шће, као пре кр шај: Вла ди мир 
Ку хај да, Про сти ту ци ја у Вој во ди ни, ма ги стар ски рад, Бе о град 1972, 48; Да нас су над моћ не 
др жа ве ко је је не за бра њу ју, би ло да је прав но уре ђу ју или не. У ма њи ни су оне ко је је и да ље 
по сма тра ју као де ликт. Ово ва жи за Евро пу, за цео свет не. Ако се став пре ма про ти ту ци ји 
по сма тра на ни воу це лог све та још увек су над моћ не др жа ве ко је је за бра њу ју: Cho Seo-Young, 
Axel Drex ler, Eric Ne u mayer , “Do es Le ga li sed Pro sti tu tion In cre a se Hu man Traf fic king?”, World 
De ve lop ment, 41/2013, 80, Ана ли за је ра ђе на 1995. го ди не на узор ку од 167 др жа ва из це лог 
све та. Све га 5,39% др жа ва је пот пу но ле га ли зо ва ло, 35,9% де ли мич но, док је 58,7% пот пу но 
за бра њу ју. 

60 Бра ни слав Ри сти во је вић, Мит о тр го ви ни љу ди ма у ме ђу на род ном кри вич ном пра ву, 
Но ви Сад 2015, 29-30.

61 „За кон Ман је ро ђен од нео бич них ро ди те ља. Хи сте ри ја му је би ла мај ка, а ме ђу на-
род не прав не оба ве зе отац. САД су 1908. го ди не при хва ти ле Ме ђу на род ни спо ра зум за 
су зби ја ње тр го ви не бе лим ро бљем и овај за кон је де ли мич но усво јен да се спро ве ду оба ве-
зе пре у зе те кроз уго вор.”: Da vid J. Lan gum, Cros sing Over the Li ne: Le gi sla ting Mo ra lity and 
the Mann Act, Chic ha go-Lon don 1992, 3.
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та да у су штин ском сми слу то ле ри са на и др жа на на дру штве ној мар ги ни, 
иа ко је не где и би ла фор мал но за бра ње на. Углав ном је сма тра на про бле мом 
здрав стве не хи ги је не и ко му нал ног ре да, а тек он да пре кр шај ног или кри-
вич ног пра ва. Од по ло ви не XIX ве ка до ла зи до ње ног пре о бра жа ја од то ле-
ри са не дру штве не по ја ве до мо рал но не га тив но вред но ва не, а фор мал не 
за бра не про сти ту ци је по чи њу да се уво де, или та мо где су по сто ја ле, за и ста 
да се спро во де. Про цес у ко јем су све сфе ре људ ске сек су ал но сти (па та ко и 
про сти ту ци ја62), пр во мо рал но про ка за не, а за тим упо тре бље не као ме ха ни зам 
вла да ви не над љу ди ма (и ње го ве узр о ке) је нај бо ље опи сао Ми шел Фу ко у 
сво јој Историјисексуалности и на звао га је усађивањемизопачености.63 
Леп ли те рар ни опис про сти ту ци је тог до ба да је Иго у ли ку Фан ти не у сво-
јим чу ве ним Јад ни ци ма, а ли ков ни Ту луз-Ло трек ни зом плат на из сва ко-
днев ног жи во та јав них ку ћа у Па ри зу на кра ју XIX ве ка. Вр ло про ниц љи ве 
при мед бе о ра зли ци из ме ђу од но са ко ји За пад но дру штво с кра ја XIX ве ка 
и оно у ме ђу рат ном пе ри о ду има пре ма људ ској сек су ал но сти, па са мим тим 
и про сти ту ци ји, да је Ште фан Цвајг у сво јој ау то би о гра фи ји Јучерашњи
свет.64 У са мо не ко ли ко де це ни ја раз ли ке он ви ди Ко пер ни кан ски обрт у 
мо ра лу ко ји уре ђу је од но се из ме ђу по ло ва. Про сти ту ци је је, пре ма Цвај гу, 
би ла све при сут на на ули ца ма ве ли ких европ ских гра до ва на кра ју XIX ве ка 
јер је раз ли ка из ме ђу пол не зре ло сти му шкр ца и вре ме на ка да се сма трао 
при ста лим за брак би ло 10 и ви ше го ди на. Је ди ни на чин на ко ји се ова раз-
ли ка мо гла не ка ко пре мо сти ти би ла је про сти ту ци ја. С дру ге стра не он на 
сво јим пу то ва њи ма по САД сти же да ви ди и опи ше, као кон траст, сли ке са 
ули ца аме рич ких гра до ва по ло ви не 1930-их го ди на где се мла ди љу ди сло-
бод но дру же, кон так ти ра ју, ко ми ни ци ра ју и оп ште.65 Цвајг чи та о цу оста вља 
да при ме ти ка ко про сти ту ци ја у дру штве ном окру же њу ко је осло ба ђа сте га 
од но се из ме ђу по ло ва је два да мо же да оп ста не и на рав но да се не ви ди. 
Осло бо ђе ни пол ни мо рал, су ге ри ше Цвајг, је сте био на чин да се јаз из ме ђу 
вре ме на пол не зре ло сти и вре ме на сту па ња у брак пре ва зи ђе на ле ги ти ман 
на чин, што је, тре ба до да ти, сма њи ло зна чај и уло гу про сти ту ци је у дру штви-
ма са та квим мо рал ним устрој ством. 

Сце не из САД ко је је Цвајг ви део све до че о пр вом за ма ху осло ба ђа ња 
пол ног мо ра ла ко ји се де сио у За пад ним дру штви ма на кон I Свет ског ра та 
(тзв. Пр ва или Ма ла сек су ал на ре во лу ци ја), али ни је био та ко јак као дру ги 
под стрек осло ба ђа њу дру штве ног по ло жа ја сек су ал но сти, па са мим тим и 

62 „У це ли ни сво јих зна че ња про сти ту ци ја је увек од ра жа ва ла кон текст оп штих дру-
штве них ста во ва пре ма сек су ал ном оп ште њу.”: Дра ган Ра ду ло вић, Про сти ту ци ја у Ју го-
сла ви ји, Бе о град 1986, 140. 

63 Ми шел Фу ко, Исто ри ја сек су ал но сти, Бе о град 1982, 52-79.
64 Ште фан Цвајг, Ју че ра шњи свет, Ло зни ца 2014, 50-54.
65 Ibid., 60.



504

про сти ту ци је, до ко јег до ла зи од мах на кон Дру гог свет ског ра та.66 Та да су изум 
кон тра цеп ци је (1948. го ди не) у са деј ству са ефек ти ма сна же ња жен ске уло ге 
у дру штву до ко је је до вео рат за јед но са у зро ко ва ли тзв. Дру гу или Ве ли ку 
сек су ал ну ре во лу ци ју у ко јој се по ни шта ва ју по лу ге ко јим су за бра не у по љу 
сек су ал но сти (па та ко и про сти ту ци ја) ко ри шће не као ме ха ни зам вла да ви не 
над љу ди ма, а нај ва жни ја је би ла стр ог пол ни мо рал. Пол ни мо рал је по но во 
осло бо ђен (чак и раз у здан!), и та ко је тра ја ло све до по ло ви не 80-тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да је по ја ва јед не не из ле чи ве пол не бо ле сти (у са деј ству са 
дру гим чи ни о ци ма) до ве ла до но вог на за до ва ња у дру штве ном по ло жа ју 
сек су ал но сти и до ожи вља ва ња ста рих дру штве них (мо рал них) пра ви ла 
ко ја су сек су ал ним за бра на ма и за у зда ва њем сек су ал но сти вла да ле љу ди ма. 
Ово ста ње у за пад но е вроп ским дру штви ма је, са од ре ђе ним (у не ким слу-
ча је ви ма ве ли ким!) раз ли ка ма с об зи ром на по ље сек су ал но сти, при сут но 
и да нас. Но си лац ових об но вље них на зад них мо рал них ста во ва67 у по гле ду 
сек су ал но сти, па и про сти ту ци је, је су удру же не кон зер ва тив не вер ске68 и 
ра ди кал не фе ми ни стич ке ор га ни за ци је у САД.69 Бу ду ћи да је то је дан сло бод-
на и де мо крат ска зе мља у ко јој се сло бо да го во ра озбиљ но прак ти ку је и шти-
ти, у јав ној рас пра ви су про тив ни ци овог мо ра ла спре чи ли да се он оза ко ни 
у зе мљи у ко јој је, ако не и за чет, а оно успе шно од не го ван, јер су САД од 

66 Ра то ви увек во де осло ба ђа њу пол ног мо ра ла и ли бе ра ли за ци ји дру штве них ста во-
ва о сек су ал но сти.

67 Або ли ци о ни змом се на зи ва фе ми ни стич ки иде о ло шки и по ли тич ки став ко ји је 
про мо ви сан кроз исто и ме ни по крет, чи ји је осни вач чу ве на Жо зе фи на Ба тлер у Бе ли кој 
Бри та ни ји у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, а ко ји је пре ма про сти ту ци ји био ве о ма ре пре си ван. 
Тра жио је уки да ње ње ног ре гу ли са ња пра вом и, у сво јој нај о штри јој фор ми на зва ној про-
хи би ци о ни зам, ње ну за бра ну. Он је но си лац иде је ре пре сив ног кри ми нал но по ли тич ког 
ста ва не смао пре ма про сти ту ци ји као по ја ви већ и пре ма ко ри сни ци ма ње них услу га

68 „...Кве кер ски дру штве ни ак ти ви зам и Ан гли кан ски еван ге ли ци зам по ста ви ли су 
те ме ље бри тан ској або ли ци о ни стич кој кам па њи ко ја је на кра ју до ве ла до уки да ња роп ства; 
та ко и да нас тре ба да при зна мо па ра лел ну уло гу људ ско пра ва шког ак ти ви зма (ко је и да ље 
укљу чу је Кве ке ре), с јед не стра не, и „Ве р ске де сни це” у САД, с дру ге стра не, и њи хо вом 
за јед нич ком ути ца ју у аме рич ком Кон гре су на из гла са ва њу За ко на о за шти ти жр та ва тр го-
ви не љу ди ма.”: Jean Al lain, Ke vin Ba les, “Sla very and Its De fi ni tion”, Qu e eǹ s Uni ver sity Bel fast 
Law Re se arch Pa per No. 12-06, Glo bal Di a lo gue, 2/2012, 1; „Кал ви ни сти су си гур но на сле ди-
ли [од свог оснивача] те шко ква ли фи ко ва ње же на у нај ста ри јој про фе си ји.”: Ruth Ro sen, The 
Lost Si ster hood: Pro sti tu tion in Ame ri ca 1900-1918, Bal ti mo re-Lon don 1983, 1.

69 Ro nald We it zer, “The So cial Con struc tion of Sex Traf fic king: Ide o logy and In sti tu ti o na-
li sa tion of Mo ral Cru sa de”, Po li tics and So ci ety, 3/2007, 448-450; „...ши ро ко при сут на ве ро ва ња 
да же не тр пе због сво је сек су ал не ра њи во сти... ...је иде о ло шки еле мент ко ји по ве зу је або ли-
ци о ни сте и кон зер ва тив це.”: Pe ne lo pe Sa un ders, “Traf fic Vi o la ti ons: De ter mi ning The Me a ning 
of Vi o lan ce in Se xu al Traf fic king Ver sus Sex Work”, Jo ur nal of In ter per so nal Vi o lan ce, 3/2005, 355; 
Wol ken овај спој на зи ва „чуд ним са ве зни ци ма” (stran ge bed fe lows) ко ри сте ћи се игром ре чи. 
Реч bed fe low у ен гле ском има зна че ње „са ве зник” али и „парт нер у кре ве ту”: Cynthia L. Wol ken, 
“Fe mi nist Le gal The ory and Hu man Traf fic king in the Uni ted Sta tes: To wards a New Fra me work”, 
Uni ver sity of Marylend Law Jo ur nal of Ra ce, Re li gion, Gen der & Class, 2/2006, 408-409.
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Ве ли ке Бри та ни је пре у зе ле во де ћу уло гу у при вред но раз ви је ном За пад ном 
све ту на по чет ку XX ве ка. Иа ко је не у спе шан код ку ће, успе шно је (на си лу) 
из ве зен, и из во зи се, у дру ге зе мље све та и у ме ђу на род но пра во би ло у ви ду 
ре пре сив ног ста ва пре ма про сти ту ци ји, би ло пре ма тр го ви ни љу ди ма или 
пре ма оба за јед но.70 До ове по ве за но сти је до шло та ко што су но си о ци або-
ли ци о ни стич ких ста во ва71 о про сти ту ци ји по че ли да на тр го ви ну љу ди ма 
гле да ју као на не ку вр сту прак тич но-по ли тич ког ци ља у свр ху оства ре ња 
глав не иде је – уки да ња про сти ту ци је.72 Та ко су про си тут ке по ста ле ико нич-
ни ли ко ви бо р бе про тив тр го ви не љу ди ма.73 На вр хун цу сво је мо ћи 1999. 
го ди не, овај вред но сни став пре ма сек су ал но сти је као свој нај о тров ни ји 
плод дао Па лер мо про то кол.74

За ко но дав на по ли ти ка ре пре сив ног при сту па про сти ту ци ји (као об ли-
ку ис по ља ва ња људ ске сек су ал но сти) ко ја ни је до бра за САД, јер је та мо 
по ра же на од но си ла ца уме ре них ста во ва пре ма пол ном мо ра лу75 до бра је за 
Швед ску, Нор ве шку или Исланд у Евро пи. Швед ска је пр ва европ ска зе мља 
ко ја је 1999. го ди не уве ла ко ри шће ње услу ге про сти тут ке као кри вич но де-
ло, Исланд и Нор ве шка су је сле ди ли. На кра ју се у ви ду но вог Зо ЈРМ и 
Ср би ја при дру жи ла овом „ис кљу чи вом” кру гу зе ма ља. 

Ве ћи на др жа ва За пад ног све та ни су и не по ка зу ју на ме ру да се при дру-
же овом за ко но дав ном кре та њу огра ни че ног успе ха. Нај бо љи при мер су Хо-
лан ди ја, Не мач ка, Ау стри ја или Швај цар ска као но си о ци ве ро ват но и нај-
сло бод ни јег мо рал ног вред но сног ста ва пре ма про сти ту ци ји у Евро пи ко ји 
је по знат сва ко ме са ио ле уред ном оп штом кул ту ром да га не тре ба ни об ја-
шња ва ти ни ти пот кре пи ти под но жним на по ме на ма (Ам стер дам – Кварт 

70 Про сти ту ци ја је то ли ко по ве за на с ме ђу на род но прав ним уре ђе њем тр го ви не љу-
ди ма да је ско ро не мо гу ће рас пра вља ти о њи ма одво је но: Ma rt ti Leh ti, Ka u ko Aro maa,“Traf-
fic king for Se xu al Ex plo a ta ti on”, Cri me and Ju sti ce: A Re vi ew of Re se arch, 2006, 133. 

71 За ста во ве або ли ци о ни стич ког по кре та по гле да ти под но жну на по ме ну број 28.
72 „Або ли ци о ни стич ки на по ри би ли су усме ре ни на уки да ње за кон ске ре гу ла ци је 

про сти ту ци је. Као прак тич но-по ли тич ки ци ље ви по ја ви ли су се бо р ба про тив тр го ви не 
љу ди ма и бо р ба за уки да ње јав них ку ћа.”: Д. Ра ду ло вић, 170.

73 Edi C. M. Kin ney, “Ap pro pri a ti ons for the Abo li ti o nists: Un der mi ning Ef fect of the U.S. 
Man da tory An ti-Pro sti tu tion Pled ge in the Fight Aga inst Hu man Traf fic king and HIV/AIDS”, 
Ber ke ley Jo ur nal of Gen der, Law and Ju sti ce, 2006, 166.

74 Bar ba ra Sul li van, “Traf fic king in Wo man: Fe mi nism and New In ter na ti o nal Law”, In ter-
na ti o nal Fe mi nist Jo ur nal of Po li tics, 1/2003, 81; Чи ње ни ца да Про то кол не по зна је по де лу на 
при нуд ну и сло бод ну про сти ту ци ју је сте ар гу мент ко ји ко ри сти Mi ri am у при лог ове те зе: 
Kathy Mi ri am, “Stop ping The Traf fic king in Wo man: Po wer, Agency and Abo li ti o nin Fe mi nist 
De ba te over Sex-Traf fic king”, Jo ur nal of So cial Phi lo spohy, 1/2005, 1.

75 Су коб ова два ста ва у аме рич кој ака дем ској јав но сти је на зван „сек су ал ни рат”, а 
окон чан је кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка: K. Mi ri am, 1; 
Аме рич ки За кон о за шти ти жр та ва тр го ви не љу ди ма не ма од ред бу ко ја по и сто ве ћу је тр го-
ви ну љу ди ма и про сти ту ци ју: P. Sa un ders, 352.
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цр ве них фе ње ра, Хам бург – Сент Па у ли...). За нас су нај ва жни ји ста во ви 
др жа ва не мач ког кул тур но ци ви ли за циј ског кру га јер су оне Ср би ји би ле и 
је су при мер и узор за мно го ко ју за ко но дав ну ре фор му, на ро чи то у обла сти 
кри вич ног пра ва. Пра во је пи та ње от куд он да у срп ском пре кр шај ном пра ву 
је дан, у ве ћи ни слу ча је ва у За пад ном дру штву по ра жен и од ба чен мо рал ни 
вред но сни став, ко ји, ка ко смо ви де ли, во ди по ре кло из дру шта ва са над-
моћ ном вред но сним ста вом про те стант ске вер ске ети ке.

3.3.2. Вред но сни став на шег дру штва пре ма про сти ту ци ји

Ве ру је мо да се вред но сни став на шег дру штва не раз ли ку је мно го од оног 
ко ји кра си опи са не при ме ре,76 с тим да је, ути сак је, ипак не што оштри ји од 
оног на За па ду. Ово је по сле ди ца на шег оштри јег брач ног и по ро дич ног мо ра ла 
ко ји опет во ди по ре кло у брач ној и по ро дич ној ети ци ис точ но хри шћан ске 
цр кве.77 Ипак, мо ра се ис та ћи да има све ви ше по ка за те ља о ње го вом сна жном 
пре о бра жа ју у јед ном сло бод ни јем прав цу: 

1) При ред бе и до га ђа ји ко јим се јав но ис по ља ва сек су ал ност ко ји су до 
ју че би ли не за ми сли ви на срп ским ули ца ма без не ре да и про те ста са да су 
по ста ли сва ки да шњи при зор (Шет ња хо мо сек су ла ца); 

2) Не у ку сно ши ре ње нај о го ље ни је про стач ке сек су ал но сти у тзв. ри ја-
ли ти шоу про гра ми ма на на шим те ле ви зиј ским ста ни ца ма је су њи хо ви нај-
гле да ни ји са др жа ји и гле да о ци не тра же њи хо во уки да ње, упра во су прот но; 

3) При пад ност про бра ним кру го ви ма у про сти ту ци ји по ста ла је ле ги-
тим но за ни ма ње у зва њу тзв. стар ле та, а при пад ни це овог есна фа по ста ју но-
си о ци по жељ ног дру штве ног ста ва док се њи хов жи вот ни стил опо на ша и 
ме ра је успе ха дру гих мла дих же на у жи во ту (на жа лост!);

4) На ше кри вич но за ко но дав ство је ре фор мом 2005. го ди не за у зе ло 
вред но сни став по ко јем пол ни мо рал ви ше ни је за штит ни обје кат већ је то 
по ста ла пол на сло бо да. 

76 За исто ри јат прав ног уре ђе ња про сти ту ци је у на шој др жа ви ви де ти: Вла ди мир Ку-
хај да, „Прав но ре гу ли са ње про сти ту ци је”, Збор ник Ра до ва ПФНС, 1975, 87-89. Све до 1934. 
го ди не про сти ту ци ја је би ла уре ђе на као за ни ма ње, на њу је пла ћан по рез и те ти ра на је као 
про блем здрав стве не хи ги је не. Та да је за бра ње на, али је то учи ње но од ред ба ма За ко на о 
су зби ја њу пол них бо ле сти (За кон је до нет 28. мар та 1934. го ди не на кон ди ску си је ко ја је 
тра ја ла чак три ре дов не сед ни це, VI II, IX, X, од 20. ок то бра 1933. го ди не до 24. фе бру а ра 
1934. го ди не) што го во ри да је и да ље по сма тра на као про блем здрав стве не хи ги је не, а не 
пол ног мо ра ла. 

77 За ви ше о ово ме ви де ти раз део Б) Брач не смет ње и раз део В) Брач не за бра не: Брач на 
пра ви ла СПЦ, II из да ње Све тог Ар хи је реј ског Си но да, Бе о град 1994. Обра зла га ње ове те ме 
у овом ра ду не ма ме ста спрам за дат ка по ста вље ног у Уво ду, иа ко то за слу жу је и би ла би од 
по мо ћи.

Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, Морални крсташки поход државе... (стр. 493–512)
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Овај по след њи по ка за тељ је нај ва жни ји. Са свим је ја сно на ше кри вич-
но за ко но дав ство пу тем сек су ал них де ли ка та ви ше не шти ти вред но сни став 
дру штва о сек су ал но сти, без об зи ра ка кав је, сло бо дан или не, већ сло бо ду 
два или ви ше ли ца да се упу сте у пол ни од нос. Све што је у по љу те сло бо де 
не тре ба да бу де пред мет кри вич но прав не ре пре си је. И овај став на шег за-
ко но дав ца ја сно го во ри да је вред но сни од нос на шег дру штва пре ма сек су-
ал но сти де ли мич но пре о бра зио и осло бо дио се. Тим пре се на ме ће пи та ње 
да ли тре ба про сти ту ци ја као до бро вољ ни пол ни од нос два ли ца да бу де пред-
мет др жав не ре пре си је? По себ но се ово пи та ње на ме ће у дру штви ма ко ја су 
по угле ду на За пад на по ну ди ла све ко ли ком тр жи шту сва људ ска за до вољ-
ства, па та ко и сек су ал на, кроз све при сут ну бе стид ну и ска ред ну то бо жњу 
умет ност (пор но гра фи ју). За и ста ни је мо гу ће об ја сни ти ка ко то да про сти ту-
ци ја на ру ша ва јав ни ред и мир, а то исто не ра де тзв. ри ја ли ти шоу про гра-
ми ко ји се еми ту ју по цео дан на те ле ви зиј ским ста ни ца ма са на ци о нал ном 
по кри ве но шћу или не у ку сна шет ња хо мо сек су ла ца на ули ци? 

3.3.3. За штит ни обје кат пре кр ша ја про сти ту ци је

На ро чи то раз ма тра ње за штит ног објек та овог пре кр ша ја ни је нео п ход-
но. Са свим је ја сно да то ни је пол на сло бо да, јер се про сти ту ка и њен кли јент 
до бро вољ но на ла зе у од но су раз ме не сек су ал ног ра да и ма те ри јал не про-
тив у слу ге. Јед на ко је ја сно да то ни је ни јав ни ред и мир. Иа ко про сти тут ка 
ко ја на ули ци ну ди сво је услу ге мо жда и на ру ша ва исти, ко ри шће ње те 
услу ге од стра не ње ног куп ца си гур но ни је из ло же но по гле ду јав но сти (ко ји 
ио ле нор ма лан чо век пол но оп шти у јав но сти?) па сто га не мо же да на ру ша ва 
јав ни ред и мир. Та ко да за за штит ни обје кат овог об ли ка рад ње пре кр ша ја 
про сти ту ци је оста је са мо пол ни мо рал. Не до вољ на оце на истог као за штит ног 
објек та већ је да та у на у ци, и у овом ра ду је са мо по но вље на, а у са мо ње го во 
по сто ја ње у вред но сном ста ву на шег дру штва пре ма сек су ал но сти уоп ште (па 
та ко и про сти ту ци ји) већ је из ре че на ду бо ка сум ња. Ова сум ња је до дат но 
оја ча на из ла га њем по ре кла и ме ста на стан ка ова ко сна жних не по вољ них 
мо рал них ста во ва пре ма про сти ту ци ји и сек су ал но сти уоп ште. Крај ње не сло-
бо дан пол ни мо рал и из ра зи то не по во љан вред но сни став пре ма про сти ту-
ци ји је на шем дру штву углав ном стран. Ка да се пи ше крајње и изразито 
ми сли се на онај ни во не сло бо де ко ји то ли ко осу ђу је до бро вољ ни пол ни чин 
два ли ца ко ји се оба вља у тај но сти да зах те ва да се он разоткрије да би мо гао 
да се санк ци о ни ше. Нај ве ћи део љу ди је сра мо та да их не ко по сма тра док 
оп ште и са соп стве ном су пру гом, а ка мо ли са про сти тут ком, па тај чин оба-
вља у тај но сти не ког за тво ре ног про сто ра.

Има ви ше мо гу ћих штет них деј ста ва ова ко не про ми шље но по ста вље не 
нор ме. На пр вом ме сту ка ко ће др жа ва да от кри је ко ри шће ње до бро вољ ног 



508

пол ног од но са про сти ту ке и куп ца ње не услу ге? Да ли др жа ви ова од ред ба 
да је за пра во да нпр. на ру ши не по вре ди вост за тво ре ног про сто ра у ко јем се 
оба вља пол ни чин ка ко би до ка за ла по сто ја ње пре кр ша ја? Јер, по ку шај у 
на шем пра ву прет по ста вља за по чи ња ње рад ње из вр ше ња, а она се ка ко смо 
ре кли, у пра ви лу од и гра ва у тај но ви то сти. Или ће др жа ва на кнад но, на кон 
ко ри шће ња услу ге про сти тут ке, ка да ко ри сник услу ге иза ђе из про сто ра 
ко ји ужи ва не по вре ди вост, истог ли ша ва ти сло бо де? На дру гом ме сту, ка ко 
ће др жа ва да раз дво ји про сти ту ци ју од дру гих слич них по ја ва ко је у се би 
исто вре ме но укљу чу ју до бро вољ ни пол ни од нос и ма те ри јал ни ин те рес као 
што су при вре ме ни, по вре ме ни или ле ти мич ни ван брач ни од но са (тзв. спон-
зи ри са ња) или при вид них од но сно то бо жњих рад них од но са (пе ва чи це, 
игра чи це, тв во ди тељ ке, ма не кен ке, мо де ли, стар ле те...)?78 Ако би се стро го 
др жа ли нај у о би ча је ни је од ред бе про сти ту ци је ко ја оба ве зно укљу чу је ова 
два еле мен та (до бро вољ ност у пол ном од но су и ма те ри јал ни ин те рес из 
истог) он да би и брак из ин те ре са као што су но вац или на пре до ва ње у по слу 
спа да ли у про сти ту ци ју.79

4. ВРЕД НО ВА ЊЕ ТИ ПИЧ НИХ МО РАЛ НИХ ПРЕ КР ША ЈА  
У НА ШЕМ ДРУ ШТВУ

Из ове крат ке ана ли зе чи ни се да је мо рал на не вред ност сва три на зва ће 
се клсичнихморалнихпрекршаја ду би о зна. Коц ка ње је за ко ни то пред у зе-
ће да нас, про сја ци нам сме та ју са мо ако су на ме тљи ви и пр ља ви, а не за то 
што про се јер смо уче ни да бу де мо ми ло срд ни, а ода ва ње про сти ту ци ји у 
на ма иза зи ва пре са жа ље ње, ка ко пре ма же ни ко ја се ти ме ба ви та ко и пре ма 
му шкар цу ко ји ко ри сти ње не услу ге, не го мо рал ну осу ду. Ако не ко твр ди 
да на ме тљи во ну ђе ње услу га про сти тут ки (на ули ци) и на ру ша ва јав ни ред 
и мир, слич но на ме тљи вом про сја че њу, он да ко ри шће ње услу ге про сти тут ке 
(сек су ал ни чин) то сва ка ко не ра ди. Сви ко ји то ра де же ле да бу ду у тај но сти 
и скла ња ју се са ули це, на ро чи то ка да је про сти тут ка у пи та њу. На и ме, ко ри-
шће ње услу га про сти тут ки уни жа ва му шкар ца у очи ма дру штва јер ука зу је 
да ни је спо со бан да осво ји жен ску на кло ност би ло ко јим свој ством му жев-
но сти не го ис кљу чи во па ра ма. Та кав му шка рац у очи ма дру гих иза зи ва, не 
мо рал ну осу ду, не го са жа ље ње.

От куд он да у на шем но вом Зо ЈРМ ова три пре кр ша ја? У пи та њу је чи ста 
тро мост ду ха, ко ју је по кре нуо ста ри За кон, а пи сци но вог ни су има ли ни 

78 Ви ше о раз два ја њу про сти ту ци је и срод них „за ни ма ња”: Вла ди мир Ку хај да, „Раз-
ли ка из ме ђу про сти ту ци је и по ја ва ко је са др же по је ди не еле мен те ко је ми сма тра мо кон-
сти ту тив ним за про сти ту ци ју”, Гла сник АКВ, 9/1972, 45-51.

79 Н. Кра ин ски, 19.
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сна ге ни во ље ни зна ња ни кри ми нал но по ли тич ког про ми шља ња да пре и спи-
та ју и за у ста ве. Ста ри Зо ЈРМ је пи сан још у вре ме со ци ја ли стич ког са мо у прав-
ног мо ра ла (а ко ји је са мо пре у зео устрој ство за бра не про сти ту ци је, коц ке 
и про сја че ња ко ји је по сто јао пре Дру гог свет ског ра та80) ко ји је осу ђи вао 
сва ко сти ца ње без ра да. Про сја ци, коц ка ри и про сти тут ке су би ли не по вољ но 
вред но ва ни мо ра лом со ци ја ли стич ког са мо у прав ног дру штва као не рад ни ци, 
лен чу ге, они ко је сти чу без ра да. И за то су ста ри за ко ни о јав ном ре ду и 
ми ру, до но ше ни код нас по сле Дру гог свет ског ра та код нас та ко оштро осу-
ђи ва ли дру штве не по ја ве сти ца ња без ра да и тру да ко ји се ви де на јав ном 
ме сту – про сја че ње, скит ни че ње, коц ка ње и про сти ту и са ње. У пи та њу су би ли 
дру штве не по ја ве су прот не рад ној ети ци ко му ни стич ког/са мо у пра вљач ког 
дру штва, а не обич ном (про сја че ње, ски та ње или коц ка ње) или пол ном (про-
сти ту и са ње) мо ра лу. Ле по об ја шње ње овог вред но сног, од но сно мо рал ног, 
ста ва је сте обра зло же ње ко је пи сац пр вог ма ги стар ског ра да из сфе ре кри-
ми на ли сти ке на те му про сти ту ци је у СФРЈ, Вла ди мир Ку хај да, ко ри сти да 
пот кре пи вред но сни став про хи би ци о ни зма (по кре та за за бра ну про сти ту-
ци је). Он 1972. го ди не пи ше:

„За илу стра ци ју на во ди мо слу чај јед не не ква ли фи ко ва не рад ни це ко ја 
за ра ђу је ме сеч но из ме ђу 1000 и 1200 ди на ра и јед не про сеч не про сти тут-
ке ко ја за ра ди из ме ђу 2000 и 2500 ди на ра. Док пр ва те шко од ра ди сво-
јих 8 са ти днев но, до тле дру га цео дан, без спа ва ња, ни шта не ра ди, уве че 
иза ђе ле по об у че на, се ди у не ком ло ка лу че ка ју ћи кон зу мен та, пи је, 
пу ши, нај че шће до би је бес плат ну ве че ру и на кра ју на пла ти за до вољ ство 
ко је пру жи му шком ли цу.”81 

Ни је не при род но да је мо рал ко му ни стич ког/са мо у пра вљач ког дру штва 
осу ђи вао не рад. Ово сто га што је та да над моћ ни об лик сво ји не био дру штве на 
сво ји на, од но сно сти ца ње до ба ра свих ко ји ра де се ску пља ло на јед но ме сто 
и спрам по тре ба и што рав но мер ни је рас по ре ђи ва ло на све при пад ни ке дру-
штва. Ко му ни стич ко/са мо у пра вљач ко дру штво ни је ни ког не спо соб ног за 
рад оста вља ло за со бом. Де ца, ста ри, бо ле сни, не спо соб ни за рад, уче ни ци 
итд. су сви уче ство ва ли у рас по де ли иа ко ни су сти ца ли. Та кав си стем је мо гао 
да оп ста не са мо ако су сви спо соб ни за рад уче ство ва ли у ства ра њу до ба ра 
ко ја се рас по де љу ју. Ако би се ве ли ки број не рад ни ка из у зи мао из та квог 
пре тка, он би про пао. За то је ство ре на рад на ети ка у ко му ни стич ком дру штву 
ко ја је сна жно осу ђи ва ла не рад. Ре зул та ти не ра да су се, пу тем дру штве не 
имо ви не као ви да за јед нич ке имо ви не, књи жи ли сви ма. А та ко не што сва-
ка ко ни је по ште но и за слу жу је пре зир и пре кор.

80 Д. Ра ду ло вић, 183. 
81 Вла ди мир Ку хај да (1975), 84, фн. 7. 
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За са вре ме не вред но сне ста во ве ова ко не што је пот пу ни ана хро ни зам. 
Са вре ме на дру штва су осно ва на на над мо ћи при ват не сво ји не. Сте че на до бра 
по је ди на ца, на кон од би ја ња по ре за, за вр ша ва ју на при ват ном, а не на за јед-
нич ком ра чу ну. Не ма по де ле са не рад ни ци ма. За хва љу ју ћи то ме, са вре ме на 
дру штва су мо гла да раз ви ју и сло бо ду као осно ву за уре ђе ње од но са из ме-
ђу љу ди. По што се не рад књи жи лен чу ги, са вре ме на дру штва су сло бод на и 
за не рад ни ке. Они ко ји иза бе ру да не ра де, то ра де на сво ју ште ту. Би ло она 
ма те ри јал на, у слу ча ју обич ног не ра да, или не ма те ри јал на, у обла сти ча сти 
и угле да, у слу ча ју ода би ра про сти ту ци је као за ни ма ња. 

ЗА КЉУ ЧАК

Но ви Зо ЈРМ је услед тро мо сти, не пре и спи ти ју ћи уоп ште мо рал но ста-
ње дру штва, али и ста ње оста лих де ло ва прав ног по рет ка (при мер: по ло жај 
коц ка ња у кри вич ном пра ву) пре пи сао по сто је ће од ред бе тзв. мо рал них 
пре кр ша ја про тив јав ног ре да и ми ра из ста рог За ко на. За тим их је, не зна њем 
и сла бо шћу за ко но дав ца обо га тио јед ним на шем ста њу ду ха и кул ту ри стра-
ним мо рал ним ка ле мом, ко ји се у зе мљи по ре кла ни је при мио, али је у из во зу 
успе шан. 

На пр вом ме сту од го вор на пи та ње да ли нам уо ште тре ба мо рал или 
мо рал на схва та ња као за штит ни обје кат у пре кр шај ном пра ву или кри вич-
ном пра ву на у ка је већ да ла и ов де се са мо осна жу је по на вља њем – не тре ба. 
Ме ђу тим, и у слу ча ју кад би тре бао да бу де за штит ни обје кат ко ји је, и чи ји 
мо рал у пи та њу? Тај мо рал ни став је то ли ко ре пре си ван и до те ме ре оштро 
осу ђу је ко ри шће ње пол ног од но са са про сти тут ком да зах те ва пре кр шај но 
санк ци о ни са ње кли јен та и по ред чи ње ни це да он, ка ко смо по ка за ли, ни ти 
ре ме ти јав ни ред и мир (као оп шти за штит ни обје кат Зо ЈРМ) јер се та кав 
пол ни чин оба вља у тај но сти, ни ти за ди ре у област ту ђе пол не сло бо де (као 
груп ни за штит ни обје кат сек су ал них де ли ка та) јер је до бро во љан. У сво јој 
ре пре сив но сти овај мо рал ни став иде то ли ко да ле ко да зах те ва да се за ђе у 
област ту ђе пол не сло бо де, или сли ко ви ти је ре че но, да се уђе у ту ђу спа ва ћу 
со бу. Да ли је у пи та њу мо рал ни став свој ствен на шем дру штву?

По ка за ли смо да вр ло ве ро ват но то ни је слу чај и да се пол ни мо рал код 
нас пре о бра жа ва, у упра во су прот ном, сло бод ном, прав цу. Има, исти на, и 
по ка за те ља да на ши љу ди же ле да уђу у ту ђу спа ва ћу со бу. О то ме све до чи 
све оп ште кон зу ми ра ње блуд них и са бла жњи вих са др жа ја тзв. ри ја ли ти шоу 
про гра ма на на шим те ле ви зи ја ма. Ме ђу тим, чак и та кви љу ди, ко ји би во ле ли 
да ви де шта се де ша ва у ту ђој спа ва ћој со би, не же ле да не ко уђе у њи хо ву, и 
што је још ва жни је не же ле да не ко зна за њи хо ву на стра ну же љу! Ово је сто-
га што наш мо рал осу ђу је ба вље ње ту ђим ства ри ма и за ла же ње у туђ жи вот. 

Др Бра ни слав Р. Ри сти во је вић, Морални крсташки поход државе... (стр. 493–512)
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При ме ри овог мо рал ног ста ва се мо гу на ћи у на род ним по сло ви ца ма, из ре-
ка ма или умо тво ри на ма ко је го во ре о осу ди та квог по је дин ца: „не гу рај нос 
у ту ђа по сла”, „по чи сти пр во сво је дво ри ште”, „гле дај сво ја по сла”, и „у 
сва кој чо р би ми ро ђи ја”. Нај ма ње што мо же овај текст да ура ди је сте да из-
ра зи сум њу да наш на род же ли да се оза ко ни пра во да се про ве ра ва на ко ји 
на чин ко ри сте све обла сти сво је сло бо де, а на ро чи то пол не сло бо де. На ма је 
та ко не што стра но и ни је у обла сти оно га што наш мо рал од нас зах те ва. У 
на шем на ро ду свој стве ном мо ра лу би ло би не по вољ но оце ње но упра во су-
прот но, са зна ње да се не ко отво ре но за ни ма не са мо за ту ђу сек су ал ност, 
не го уоп ште за туђ жи вот.

По ре кло ова кво оштрих ста во ва пол ног мо ра ла се на ла зи у про те-
станстској вер ској ети ци82 ко ја се не по сред но (као у слу ча ју ко ри шће ња 
услу га про сти тут ке у но вом Зо ЈРМ) или по сред но (као у слу ча ју тр го ви не 
љу ди ма) пу тем ме ђу на род ног пра ва ка ле ми у наш прав ни по ре дак, не ма 
до бру под ло гу и не мо же да се при ми. То ли ко се већ од ред ба о пре кр ша ју 
про сти ту ци је из о би ча ји ла из прак се на ших пре кр шај них су до ва да већ мо же 
да се го во ри о фак тич кој де кри ми на ли за ци ји овог пре кр ша ја код нас. Ово 
ни је слу чај но. Наш мо рал про сто не осу ђу је про сти ту ци ју већ је са жа ље ва, па 
је са мим тим ни по ли ци ја (и по ли ца јац је део на ро да и де ли ње гов мо рал ни 
став) не го ни већ тр пи и пре ви ђа, па ни су до ви не ма ју по сла с њом. Нај бо ље би 
би ло да та ко оста не. Спро во ђе ње ове на ма стра не мо рал не но ви не у Зо ЈРМ 
би мо ра ло да иде на си лу и са мо би иза зва ло про бле ме у ра ду на шег пра во су ђа, 
али што је још ва жни је, са мо би на ру ши ло по ве ре ње гра ђа на у оправ да ност 
прав ног по рет ка као основ за ге не рал но пре вен тив ни учи нак пра ва. 

Док се, с јед не стра не, до зво ља ва хо мо сек су ал ци ма да на пад но и ска-
ред но ше та ју ули ца ма уз по ли циј ску прат њу ко ја под се ћа на сли ке из ско рих 
ра то ва на на шим про сто ри ма и не за бра њу је про сти тут ка ма да не у ку сно и 
са бла жњи во пред ста вља ју се бе и свој оп сце ни жи вот на те ле ви зиј ским ста-
ни ца ма са на ци о нал ном по кри ве но шћу пре ко це лог да на, с дру ге стра не се 
уз по моћ Зо ЈРМ усто ли ча ва ре пре си ван пол ни мо рал стран на шој кул ту ри, 
ко јим се др жа ва оба ве зу је да тро ши енер ги ју, вре ме и но вац по ре ских об ве-
зни ка да раз от кри је до бро вољ ни пол ни од нос про сти тут ке и ко ри сни ка 
ње них услу га ко ји се оба вља у тај но сти. 

До ју че смо спа ва ћу со бу шти ти ли од на сил ног упа да дру гих. Ако се 
ова од ред ба но вог Зо ЈРМ бу де спро во ди ла шти ти ће мо је од мо рал ног кр ста-
шког по хо да др жа ве, и то у име на ма стра ног и ту ђег пол ног мо ра ла. 

82 Ви ше о од но су про те стан ти зма и про сти ту ци је код: Me lis sa Hoe Dit mo re, Encyclo-
pe dia of Pro sti tu tion and Sex Work, 2/2006, 390; „Кал ви ни сти су си гур но на сле ди ли [од свог 
оснивача] те шко ква ли фи ко ва ње же на у нај ста ри јој про фе си ји.”: R. Ro sen, 1; „Ре пре сив не 
за кон ске санк ци је за од ре ђе не об ли ке сек су ал ног по на ша ња пред ви ђе не су у го то во свим 
са вре ме ним прав ним си сте ми ма. Сво јом оштри ном из два ја ју се зе мље у ко ји ма су при сут не 
пу ри тан ске тра ди ци је и кон зер ва тив не дру штве не сна ге.”: Д. Ра ду ло вић, 140. 
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Sta te’s Mo ral Cru sa de aga inst Be dro om: Mis de me a no ur  
of Pro sti tu tion in new Pu blic Or der and Pe a ce Act

Abstract: In this pa per, the aut hor in ve sti ga tes the new Pu blic Or der and 
Pe a ce Act (Ser. Zo JRM) and the pro vi si ons on so-cal led mo ra le of fen ces con ta i-
ned the rein. Of the se pro vi si ons, the one he re cog ni zes as the most re vo lu ti o nary 
is that of a new in stan ce of per pe tra tion un der the old of fen ce of pro sti tu tion. With 
this no velty, the Act ex tends li a bi lity for the of fen ce not only to the pro sti tu te, but 
al so to the user of her ser vi ces.

The aut hor first puts for ward a ge ne ral cri ti cism to the cri mi nal and mis de-
me a no ur laws when the se at tempt to turn mo ra lity in to the ob ject of pro tec tion, 
which al ready has a ge ne ral pla ce in sci en ce. Then he in ve sti ga tes what per cep-
tion of mo ra lity is pro tec ted by this of fen ce, con clu ding that it cros ses over in to 
the sphe re in which the fre e dom of ci ti zens must in no way be in ter fe red with – the 
sphe re of vo lun tary se xu al in ter co ur se of two per sons. For this re a son, the aut hor, 
in so mew hat hu mo ro us fas hion, warns, thro ugh the pa per’s ti tle, that the sta te 
will ha ve to un der ta ke a mo ral cru sa de aga inst be dro om if it wants to con si stently 
en for ce the se pro vi si ons.

Mo re o ver, the aut hor sheds light on the ori gin of this mo ral stan ce, fin ding 
its ro ots in the so ci e ti es with do mi nant pro te stant re li gi o us et hics as the mo ral 
fo un da tion, as well as on its ge ne sis, se e ing it in the ri se in se xu al mo ra lity stan-
dards that oc cur red in the de ve lo ping in du strial so ci e ti es in the se cond half of the 
ni ne te enth cen tury. The aut hor con clu des that to our so ci ety and our na tu ral 
mo ral stan ce such fo re ign mo ral im plants are un ne ces sary, par ti cu larly if one 
con si ders that it is pre ci sely in the co un try of the ir ori gin, the US, that they ha ve 
long been re jec ted and mar ked as symbols of re pres sion and non-li berty. 

Keywords: pro sti tu tion, mo ra lity, pu blic or der and pe a ce, of fen ces, se xu a lity
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