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ОГРА НИ ЧЕ ЊА АУ ТО НО МИ ЈЕ  
У ЈАВ НОМ ЗДРАВ СТВУ: ОБА ВЕ ЗНО  

ВАК ЦИ НИ СА ЊЕ ДЕ ЦЕ

Сажетак: Про гра ми оба ве зног вак ци ни са ња ко ји су при сут ни у мно-
го број ним др жа ва ма има ју број не про тив ни ке ко ји, ва жно је на гла си ти, 
не ма ју је дин ствен став кад су у пи та њу раз ло зи због ко јих се про ти ве вак-
ци ни са њу. Про тив ове ме ди цин ске пре вен тив не ме ре од са мих по че та ка 
ис ти чу се „на уч ни при го во ри” око ње не ефи ка сно сти и си гур но сти, при го-
во ри уте ме ље ни на са ве сти (вер ски и фи ло зоф ски), при го во ри про тив др жав-
ног огра ни че ња људ ских сло бо да и ау то ном ног од лу чи ва ња о соп стве ном 
те лу. Свр ха је овог ра да да пру жи кри тич ки при каз етич ких и прав них 
пи та ња ве за них за оба ве зно вак ци ни са ње. У овим на у ка ма во ди се ши ро ка 
рас пра ва око пи та ња мо гу ли ко ри сти оба ве зног вак ци ни са ња од не ти пре-
ва гу над свим про бле ми ма по ве за ни ма с том прак сом. Циљ нам је да се 
од ре ди гра ни ца др жав ног упли та ња у лич ну ау то но ми ју и ро ди тељ ске сло-
бо де. Ово пи та ње има и ши ре по ли тич ке и дру штве не ре пер ку си је ко је се 
од ра жа ва ју у за ко но дав ним и суд ским рас пра ва ма. У ве зи с тим по себ но 
ће мо раз мо три ти раз ло ге ко ји се на ла зе у ре ше њу Устав ног су да Ре пу бли ке 
Хр ват ске из ја ну а ра 2014. о не при хва та њу пред ло га за по кре та ње по ступ-
ка за оце ну са гла сно сти с Уста вом од ре ђе них од ред би За ко на о за шти ти 
ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти (Za kon o zaš ti ti pu čan stva od za ra znih 
bo le sti).

Кључнеречи: ау то но ми ја, на че ло ште те, оба ве зно вак ци ни са ње, до бро-
чин ство, не шко дљи вост
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1. УВОД 

Едвард Џе нер (Ed ward Jen ner) је от кри ћем вак ци не про тив ве ли ких 
бо ги ња по стао осни вач на у ке иму но ло ги је1 и да нас се сла ви као на уч ник 
због ко јег су ве ли ке бо ги ње, а на кон њих и низ дру гих до тад не пред ви дљи-
вих и не у кро ти вих за ра зних бо ле сти, ста вље не под кон тро лу. За ко но дав ци 
су вр ло ра но при хва ти ли и по др жа ли на уч не тврд ње о вак ци ни са њу као ну-
жној ме ри за шти те од смр то но сних за ра зних бо ле сти. Не ду го на кон Џе не-
ро вог ре во лу ци о нар ног от кри ћа др жа ве су по че ле по др жа ва ти вак ци ни са ње, 
а ма сов ни про гра ми вак ци ни са ња у ве ћи ни раз ви је них др жа ва по че ли су се 
при ме њи ва ти ‘40-их го ди на про шлог ве ка.2 Др жа ве су озбиљ но схва ти ле 
вред ност оства ре ња ко лек тив ног иму ни те та тзв. иму ни те та ста да. На и ме, 
вак ци ни са ње по је дин ца ни је до вољ на за шти та од бо ле сти, не го је по треб но 
по сти ћи ви со ку сто пу вак ци ни са но сти ста нов ни штва и та ко спре чи ти кру-
же ње узроч ни ка бо ле сти уну тар за јед ни це. Иму ни тет ста да на ро чи то је 
ва жан и ра ди за шти те ли ца ко ја због „ме ди цин ских кон тра ин ди ка ци ја ни су 
вак ци ни са на и ли ца код ко јих вак ци ни са њем ни је по стиг ну та за до во ља ва-
ју ћа за шти та (ни јед но вак ци ни са ње не шти ти 100% вак ци ни са них ли ца)”.3 
Зна чи ње го во оства ре ње бит но је из аспек та пра вед но сти од но сно за шти те 
нај ра њи ви јих гру па.4

Но ти про гра ми оба ве зног вак ци ни са ња ко ји су при сут ни у мно го број-
ним др жа ва ма има ју број не про тив ни ке ко ји, ва жно је на гла си ти, не ма ју 
је дин ствен став кад су у пи та њу раз ло зи због ко јих се про ти ве вак ци ни са њу. 
Про тив ове ме ди цин ске пре вен тив не ме ре од са мих по че та ка ис ти чу се „на уч-
ни при го во ри” око ње не ефи ка сно сти и си гур но сти, при го во ри уте ме ље ни 
на са ве сти (вер ски и фи ло зоф ски), при го во ри про тив др жав ног огра ни че ња 
људ ских сло бо да и ау то ном ног од лу чи ва ња о соп стве ном те лу.5 

Свр ха овог ра да је да пру жи кри тич ки при каз етич ких и прав них пи-
та ња ве за них уз оба ве зно вак ци ни са ње. У овим на у ка ма во ди се ши ро ка 

1 Ja mes G. Hod ge, Law ren ce O. Go stin, “School Vac ci na tion Re qu i re ments: Hi sto ri cal. 
So cial and Le gal Per spec ti ves”, Ken tucky Law Jo ur nal 90/2001–2002, 840.

2 Вид. Iva na Tu cak, “In for med Con sent”, Cur rent Pro blems of Le gal The ory and Com pa-
ra ti ve Law (ed. Iva na Tu cak), Osi jek, у штам пи.

3 Пре вод ау то ра. Ustav ni sud Re pu bli ke Hr vat ske U-I-5418/2008 U-I-4386/2011 U-I-
4631/2011 od 30. 01. 2014. Na rod ne no vi ne, br. 22/2014. У да љем тек сту Ре ше ње Устав ног су да 
Ре пу бли ке Хр ват ске. Тач ка 6.3.

4 E. Malm qu ist, G. Hel ges son, J. Leh ti nen, K. Na tu nen, M. Leh ti nen, “The Et hics of Im-
ple men ting Hu man Pa pil lo ma vi rus Vac ci na tion in De ve lo ped Co un tri es”, Med He alth Ca re Phi los 
1/2011, 19.

5 J. Hod ge, L. Go stin, 844., Ro bert I. Fi eld, Art hur L. Ca plan, “A Pro po sed Et hi cal Fra me-
work for Vac ci ne Man da tes: Com pe ting Va lu es and the Ca se of HPV”, Ken nedy In sti tu te of Et hics 
Jo ur nal 2 /2008, 113.
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рас пра ва око пи та ња мо гу ли ко ри сти оба ве зног вак ци ни са ња од не ти пре-
ва гу над свим про бле ми ма по ве за ни ма с том прак сом?6 На че ло при ват но-
сти од но са ро ди те ља и де те та јам че ва жни ме ђу на род ни уго во ри по пут 
Кон вен ци је Ује ди ње них на ци ја о пра ви ма де те та7, али и на ци о нал ни уста-
ви и по ро дич но прав ни про пи си. Циљ нам је да се од ре ди гра ни ца др жав ног 
упли та ња у лич ну ау то но ми ју и ро ди тељ ске сло бо де. Ово пи та ње има и 
ши ре по ли тич ке и дру штве не ре пер ку си је ко је се од ра жа ва ју у за ко но дав ним 
и суд ским рас пра ва ма. У ве зи с тим по себ но ће мо раз мо три ти ре ше ња Устав-
ног су да Ре пу бли ке Хр ват ске из ја ну а ра 2014. о устав но сти За ко на о за шти ти 
ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти8 и пра те ћег Пра вил ни ка.9

У дру гом по гла вљу од ре ди ће мо вред но сти или на че ла ко ја су ве за на уз 
про бле ма ти ку оба ве зног вак ци ни са ња, од ко јих се по себ но ис ти чу два: на че-
ло ау то но ми је и на че ло ко ри сно сти. Сто га ће мо у тре ћем по гла вљу од ре ди ти 
што се под ра зу ме ва под на че лом ау то но ми је, а у че твр том про ми шља ће мо 
о Mиловом на че лу ште те ко је се у рас пра ва ма по ја вљу је као нај у ти цај ни је 
оправ да ње др жав ног упли та ња у ин ди ви ду ал ни из бор гра ђа на. У пе том 
де лу по де ли ће мо про тив ни ке вак ци ни са ња у гру пе. У ве зи с тим сла же мо 
се с кон ста та ци јом Ло те Асвелд (Lot te Asveld) да про тив ни ци вак ци ни са ња 
ни су хо мо ге ни. По нај пре усред сре ди ће мо се на две гру пе: гру пу ко ја ис ти че 
вер ске при го во ре про тив вак ци ни са ња као и на гру пу ко ја се не сла же са 
на уч ним об ја шње њем ко ри сно сти вак ци ни са ња а ко је под у пи ру и др жа ве. 
Је су ли зах те ви за ува жа ва њем ових про тив ни ка вак ци ни са ња уте ме ље ни 
на ау то но ми ји ко ју тре ба по што ва ти? Асвелд је пру жи ла од го вор ко ји ће мо 
пре и спи та ти. Пе то по гла вље пру жа од го вор на пи та ње за што је др жав на 
ин тер вен ци ја ко ја огра ни ча ва ау то но ми ју по је ди на ца, а бу ду ћи да је ов де 
реч о де ци за пра во је реч о ау то но ми ји њи хо вих ро ди те ља, ле ги тим на.

2. СУ КО БЉЕ НЕ ВРЕД НО СТИ КОД ВАК ЦИ НИ СА ЊА 

Рас пра ва о вак ци ни са њу мо же се по сма тра ти као „так ми че ње” из ме ђу 
кон ку рент них етич ких на че ла или вред но сти.10 Вред но сти ко је се спо ми њу 

6 Mic hael H. Sha pi ro, “Up da ting Con sti tu ti o nal Doc tri ne: An Ex ten ded Re spon se to the 
Cri ti que of Com pul sory Vac ci na tion”, Yale Jo ur nal of He alth Po licy, Law, and Et hics 1/2012, 131.

7 Кон вен ци ја је усво је на 20. но вем бра 1989. на 44. за се да њу Оп ште скуп шти не. Ре-
зо лу ци ја бр. 44/25. Вид. чл. 5.

8 Про пи ти ва ла се устав ност чла на ка 8., 26., 28., 32., 40., 76., 77. и 78. Za ko na o zaš ti ti 
pu čan stva od za ra znih bo le sti, Na rod ne no vi ne, br. 79/2007, 113/2008, 43/2009 22/2014 – RU SRH. 

9 Pra vil nik o na či nu pro vo đe nja imu ni za ci je, se ro pro fi lak se, ke mo pro fi lak se pro tiv za ra-
znih bo le sti te o oso ba ma ko je se pod vr ga va ju toj ob ve zi, Na rod ne no vi ne, br. 103/2013. Ustav ni 
Sud Re pu bli ke Hr vat ske U-II-4387/2011 U-II-4632/2011 od 30. 01. 2014.

10 R. Fi eld, A. Ca plan, 111.
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у овом кон тек сту у ве ли кој су ме ри на дах ну те прин ци па ли стич ком стру јом 
у би о е ти ци, на ро чи то ра дом То ма Бо шам па (Tom Be a uc hamp) и Џеј мса Чај л-
дре са (Ja mes Chil dress).11 Са ма по ја ва би о е ти ке ве за на је уз мо рал не су ко бе 
ко ји су при сут ни у под руч ју здрав ства и у би о ме ди цин ским на у ка ма.12 Све 
до не дав но уну тар би о е ти ке13 јав но здрав стве на про бле ма ти ка ко ја се од но си 
на „ко лек тив не ин те ре се, пра ва и оба ве зе” те на „дру штве ну од го вор ност 
за шти те и под сти ца ња здра вља це ло куп ног ста нов ни штва” па та ко и на 
пре вен тив ну ме ди ци ну – би ла је по при лич но за не ма ре на.14

Вред но сти или на че ла ко је су код оба ве зног вак ци ни са ња укљу че не у 
су коб је су по је ди нач на ау то но ми ја као и њој су прот ста вље не вред но сти 
ко је мо гу пру жи ти пот по ру др жав ној ин тер вен ци ји: до бро чин ство, не шко-
дљи вост, па тер на ли зам и на че ло ко ри сно сти.15 За кљу чак о то ме ка ко би 
мо рал ни де лат ни ци тре ба ли по сту па ти до но си се раз ма тра њем и урав но те-
же њем раз ли чи тих вред но сти и ин те ре са.16„У слу ча ју су ко ба тре ба про на ћи 
не ку пра ву ме ру, хар мо ни ју или не ку вр сту рав но те же – у су прот ном, јед на 
нор ма ће на про сто пре ваг ну ти над дру гом.”17

У ве зи с оба ве зним вак ци ни са њем, етич ки иза зов са сто ји се у оце њи-
ва њу „ре ла тив не ва жно сти су пр от ста вље не вред но сти ко ја је над вла да на” 

11 Sérgio de Ca stro Les sa, José Gar ro fe Dórea, “Bi o et hics and Mass Child hood Vac ci na tion”, 
Rev. Bioét. 2/2013, 228. „Циљ тих на че ла био је у пр вом ре ду озна чи ти окви ре ева лу а тив них 
прет по став ки кроз ко је се де сти ли ра ла мо рал ност и на тај се на чин љу ди ма раз ли чи тог 
по ре кла да ва ла за јед нич ка и упо тре бљи ва гру па стан дар да за раз ми шља ње о ра зним мо-
рал ним про бле ми ма у би о ме ди цин ским на у ка ма.” (пре вод ау то ра) Tom L. Be a uc hamp, „Na če la 
u bi o e ti ci”, Druš tve na is tra ži va nja 3–4/1996, 533.

12 S. de Ca stro Les sa, J. Ga rof fe Do rea, 228.
13 О од но су би о е ти ка и пра ва ви ди оп шир ни је: Мар ко Трај ко вић, Дра ги ша Дра кић, 

„Би о е ти ка као ху ма на цр та оп ште и кри вич но-прав не те о ри је”, Збор ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду 1/2014, 137.-151.

14 S. de Ca stro Les sa, J. Ga rof fe Do rea, 228.
По је ди ни ау то ри ис ти чу и не при клад ност прин ци па ли зма за ана ли зу јав но здрав стве-

них рад њи, на ро чи то у кон тек сту ана ли зе ин ди ви ду ал них рад њи по пут вак ци ни са ња ко је 
има ју ва жан ути цај на јав но здра вље. (Ibid., 231.–232.)

Но у зад ње вре ме по ја ви ли су се ра до ви ко ји успе шно ко ри сте би о е тич ка на че ла или 
вред но сти у кон тек сту оба ве зног вак ци ни са ња. Вид. R. Fi eld, A. Ca plan, 2008., Lot te Asveld, 
“Mass-Vac ci na tion Pro gram mes and the Va lue of Re spect for Au to nomy”, Bi o et hics 5/2008.

Бо шамп и Чај лдрес спо ми њу вак ци ни са ње у књи зи Prin ci ples of Bi o me di cal Et hics на 
ви ше ме ста, на стр. 48., 56., 168., 173., 251. и 313. Tom L. Be a uc hamp, Ja mes F. Chil dress, Prin ci ples 
of Bi o me di cal Et hics, 5th edn., Ox ford Uni ver sity Press, New York 2001.

15 Упор. R. Fi eld, A. Ca plan, 111.
16 S. de Ca stro Les sa, J. Ga rof fe Do rea, 229.
17 Са ми ау то ри не пра ве раз ли ку из ме ђу пра ви ла и на че ла: „У на шем при сту пу на че-

ла и пра ви ла не тре ба схва ти ти ни као прак тич на пра ви ла ни као не у пит не про пи се. Они 
су пре нор ме ко је увек оба ве зу ју осим у слу ча ју кад су су прот ни оба ве за ма сро че ним у не ком 
дру гом мо рал ном на че лу или пра ви лу.” (пре вод ау то ра) T. Be a uc hamp, 535.
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и „ка рак те ри сти ка и окол но сти” оних ко ји су у оба ве зи да се вак ци ни шу.18 
Оба ве за вак ци ни са ња мо же се оправ да но про пи са ти ис пу ње њем од ре ђе них 
пред у сло ва и ако је на тај на чин мо гу ће оства ри ти циљ сва ког иму ни за циј-
ског про гра ма – ко лек тив ни иму ни тет (тзв. иму ни тет ста да).19

У кон тек сту вак ци ни са ња, ме ђу на че ли ма би о ме ди цин ске ети ке ко је 
на во де Бо шамп и Чај лдрес, на су прот вред но сти ау то но ми је ко ја под у пи ре 
„спо соб ност до но ше ња од лу ка не за ви сних ли ца” на ла зе се до бро чин ство, 
не шко дљи вост и пра вед ност. 20 До бро чин ство се де фи ни ше као „мо рал ни 
им пе ра тив де ло ва ти у ко рист дру гих”. То је по зи тив на оба ве за на де ло ва ње 
у од ре ђе ним окол но сти ма као што су при ско чи ти у по моћ љу ди ма у не во љи 
или спре чи ти ште ту.21 Пре ма ре чи ма Бошампa, до бро чин ство је „скуп на-
че ла ко ја зах те ва ју да спре чи мо ште ту, омо гу ћи мо до бро бит и од ме ри мо 
до бро бит у од но су на опа сност и це ну”.22 До бро чин ство мо же би ти по себ но 
од но сно усме ре но на од ре ђе ну гру пу по је ди на ца, нпр. де цу и не моћ не. За 
ле ка ре то је „тра ди ци о нал но хи по крат ско на че ло”.23 Ле ка ри има ју етич ку 
об ве зу да де лу ју с по себ ним до бро чин ством пре ма па ци јен ти ма. До бро чин-
ство мо же би ти и „оп шта оба ве за” де ло ва ња пре ма сви ма. 

Не шко дљи вост „зах те ва да се дру ги ма не на но си зло”.24 Та ко здрав стве-
ни рад ни ци усва ја ју етич ко на че ло не чи ни ти ште ту сво јим па ци јен ти ма: 
pri mum non no ce re.25 Ово на че ло под ра зу ме ва ду жност не за ви сну од по ку-
ша ја ства ра ња до бро би ти. Оно не по кри ва са мо по зи тив не рад ње ко ји ма се 
на но си зло дру ги ма, не го и про пу шта ња.26 Пра вед ност се де фи ни ше као 
„скуп на че ла ко ја зах те ва ју рав но мер ну и по ште ну рас по де лу до бро би ти, 
опа сност и це не”.27 У кон тек сту вак ци ни са ња, она под ра зу ме ва да вак ци не 
бу ду до ступ не сви ма ко ји ма су по треб не и да сви до при но се оства ре њу ко-
лек тив ног иму ни те та „ко је ће за шти ти ти оне ко ји оста ну не вак ци ни са ни” 
због свог уз ра ста или ме ди цин ских раз ло га.28

18 R. Fi eld, A. Ca plan, 134.
19 Ibid., 111.
20 T. Be a uc hamp, 533. Упор. R. Fi eld, A. Ca plan, 115.
21 R. Fi eld, A. Ca plan, 134.
22 T. Be a uc hamp, 533.
23 Iva Sor ta Bi la jac, „In for mi ra ni pri sta nak – kon cep tu al ni, em pi rij ski i nor ma tiv ni pro ble-

mi”, Me di ci na Flu mi nen sis 1/2011, 41.
24 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 113.
25 S. de Ca stro Les sa, J. Ga rof fe Do rea, 229.
26 R. Fi eld, A. Ca plan, 115.
27 Be a uc hamp, 533.
28 E. Malm qu ist et al., 19. О пра вед но сти ви ди та ко ђе Iva na Tu cak “Le gal and Et hi cal 

Ju sti fi ca tion of Com pen sa tion Re gar ding Com pul sory Vac ci na tion In ju ri es”, In ter di sci pli nary 
Ma na ge ment Re se arch XII (eds. Ur ban Bac her et al.), Fa culty of Eco no mics in Osi jek, Osi jek 2016, 
783.–800.
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Го ре спо ме ну тим на че ли ма тре ба до да ти као ре ле вант не за на шу про-
бле ма ти ку па тер на ли зам и на че ло ко ри сно сти. Кад је по сре ди па те р на ли зам, 
Ро берт Филд (Ro bert Fi eld) и Ар тур Ке плин (Art hur Ca plan) де фи ни шу га 
као при ме ну до бро чин ства да би се над вла да ла ау то но ми ја од ре ђе ног по је-
дин ца. Та ко по сту па ју ле ка ри ко ји пру жа ју или ус кра ћу ју од ре ђе ни трет ман 
па ци јен ту про тив но ње го вим же ља ма по сту па ју ћи у скла ду са соп стве ним 
ви ђе њем па ци јен то вог нај бо љег ин те ре са. Па тер на ли зам да кле озна ча ва 
„спољ ну про це ну” – „нај бо љег ко нач ног ис хо да за па ци јен та”.29 Џо ел Фајн-
берг (Joel Fe in berg) де фи ни ше прав ни па тер на ли зам као на че ло „ко је при-
зна је по тре бу спре чи ти са мо на не се ну ште ту као ле ги ти ми зи ра ју ћи раз лог 
за при сил но за ко но дав ство”.30

Раз ло зи за пре вла да ва ње ау то но ми је, с об зи ром на ста тус ко ји она да нас 
ужи ва у са вре ме ној ме ди ци ни и пра ву, мо ра ју би ти озбиљ ни. Од свих на ве-
де них нај при сут ни ји у оправ да њу оба ве зе вак ци ни са ња је зах тев ко ри сно сти 
за нај ве ћи део ста нов ни штва. Код јав но здрав стве них про гра ма по пут вак-
ци ни са ња ко ји су на мет ну ти по је дин цу, за ко но да вац је све стан да ће вак ци-
ни са ње од ре ђе ним по је дин ци ма про у зро ко ва ти ште ту, али ту ме ру сма тра 
оправ да ном бу ду ћи да ће вак ци ни са њем на ста ла ште та би ти знат но ма ња 
од укуп не ко ри сти ко ја ти ме на ста је за нај ве ћи део ста нов ни штва.31 Као што 
је то већ ис так ну то, по је ди нац сво јим не вак ци ни са њем не на но си ште ту 
са мо се би, не го до при но си и сма ње њу ко лек тив ног иму ни те та и та ко омо гу-
ћа ва на ста нак ште те за дру ге. Сто га ће мо у на став ку ра да нај пре ела бо ри-
ра ти кон цепт ау то но ми је, за тим на че ло ште те и на кра ју при ка за ти ва жност 
сва ког од ових на че ла у кон тек сту оба ве зног вак ци ни са ња.

3. АУ ТО НО МИ ЈА

Про тив ни ци уво ђе ња оба ве зног вакцни са ња по зи ва ју се на на че ло при-
сут но и у ети ци и у пра ву, а реч је о то ме да спо соб не од ра сле осо бе мо гу 
од лу чи ва ти о свом те лу па чак и од би ти ме ди цин ски трет ман ко ји је очи то 
пре по руч љив.32 Ри зи ци, па та ко и они по ве за ни с нус по ја ва ма вак ци на, не 

29 R. Fi eld, A. Ca plan, 134.
30 Joel Fe in berg, The Mo ral Li mits of the Cri mi nal Law Vol. 3: Harm to Self, Ox ford Uni-

ver sity Press USA, New Edi tion, New York – Ox ford 1986, 8.
Па тер на ли стич ко оправ да ње сма тра се сла би јим од на че ла ко ри сно сти, али је и да ље 

при сут но. При ме ра ра ди, при хва та ју га Бо шамп и Чај лдрес. Вид. E. Malm qu ist et al., 22.
31 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 168.
32 У САД-у про тив ни ци вак ци ни са ња под но си ли су устав не ту жбе про тив ове прак-

се на осно ву за шти те ин ди ви ду ал не ау то но ми је ко ју јам чи XIV. аманд ман на Устав САД-а 
(сло бо да не мо же би ти од у зе та без пра вич ног по ступ ка. R. Fi eld, A. Ca plan, 123.). Прем да 
је Вр хов ни суд при знао пре ви ше од сто ти ну го ди на да по је дин ци мо гу би ти под врг ну ти 
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мо гу се на мет ну ти по је дин ци ма без њи хо вог при стан ка.33 Vo len ti not fit in ju ria. 
О оба ве зном вак ци ни са њу де це, због чи ње ни це да се де чи јој ау то но ми ји 
не при да је по себ на ва жност, обич но се рас пра вља с гле ди шта ро ди тељ ске 
ау то но ми је.34 

Реч ау то но ми ја по ти че од грч ке ре чи „au tos” ко ја зна чи „сам” и „no mos” 
у зна че њу „пра ви ла”. До слов це зна чи би ти свој за ко но да вац.35 Из вор но се 
од но си ла на „са мо у пра вља ње” не за ви сних гра до ва др жа ва36 да би се по сте-
пе но про ши ри ла на по је дин це.37 Из раз ау то но ми ја ни је јед но зна чан ни у 
обич ном је зи ку ни ти у фи ло зо фи ји.38 Не по сто ји је дин стве на кон цеп ци ја 
ау то но ми је те се „етич ка те жи на” раз ли чи тих кон цеп ци ја ин ди ви ду ал не 
ау то но ми је раз ли ку је.39

Бо шамп и Чај лдрес на во де не ка од ње них мно го број них зна че ња: „са-
мо у пра ва, пра ва сло бо де, при ват ност, лич ни из бор, сло бо да во ље, узрок 
соп стве ног по на ша ња и би ти соп стве на лич ност.”40 Ау то ри ис ти чу да све 
кон цеп ци је ау то но ми је под ра зу ме ва ју сле де ће усло ве: сло бо ду но си о ца, ње-
го ву „не за ви сност од кон тро ли шу ћих ути ца ја” и огра ни че ња дру гих41, „спо-
соб ност по је дин ца за на мер но де ло ва ње” и раз у ме ва ње ефе ка та соп стве них 
рад њи.42

Ли це сма ње не ау то но ми је ли це је ко је или кон тро ли шу дру га ли ца или 
ли це чи је су спо соб но сти раз у ме ва ња нео д го ва ра ју ће што спре ча ва сва ки 

мно го број ним огра ни че њи ма за оп ште до бро (Вид. Ja cob son v. Mas sac hu setts 1905. 197 U.S. 
11., R. Fi eld, A. Ca plan, 123., L. Asveld, 246.).

Пре ма Фле ни ген, љу ди су овла шће ни до но си ти „ме ди цин ске од лу ке ко је се ти чу са мо 
њих на осно ву сво јих вер ских или фи ло зоф ских уве ре ња”, али не и оне ко ји на ме ћу ште ту 
дру ги ма (Jes si ca Fla ni gan, “A De fen ce of Com pul sory Vac ci na tion”, HEC Fo rum 1/2014, 19.). 
Мо гу од би ти и ме ди цин ске трет ма не ко ји би им спа си ли жи вот. У аме рич ком пра ву то по-
твр ђу ју слу ча је ви по пут Bar tling v. Su per i or Co urt. 1984. 163 Cal. App. 3d 186, 209 Cal. Rp tr. 
220 (Cal. App. 2 Dist.). R. Fi eld, A. Ca plan, 113.

Кри тич ко ис пи ти ва ње пра ва на од би ја ње ме ди цин ског трет ма на у Хр ват ској ви ди у 
Kse ni ja Tur ko vić, „Pra vo na od bi ja nje me di cin skog tret ma na u Re pu bli ci Hr vat skoj”, Me di ci na 
Flu mi nen sis 2/ 2008, 158.–170.

33 R. Fi eld, A. Ca plan, 113.
34 Ту се ин тер вен ци ја мо же ви де ти као ин стан ца за шти те тре ћих стра на (нај ја че 

оправ да ње вак ци ни са ња): ро ди тељ ске же ље мо ра ју усту пи ти ме сто за шти ти њи хо ве де це 
и ши ре за јед ни це.

35 J. Fe in be rg, 27.
36 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 57.
37 Ibid., 58.
38 Ibid.
39 Ono ra O’Ne ill, “So me Li mits of In for med Con sent”, J Med Et hics 29/2003, 4.
40 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 58.
41 R. Fi eld, A. Ca plan, 113.
42 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 58.–59., Vi da Je re mić, „In for mi ra ni pri sta nak: ko mu ni ka ci ja 

iz me đu li ječ ni ka i bo le sni ka”, JA HR 7/2013, 528.
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сми сле ни из бор и де ло ва ње у скла ду са соп стве ним пла но ви ма.43 Ли ца чи јој 
се ау то но ми ји да нас при да је ма ња ва жност (по себ но у ве зи с вак ци ни са њем) 
је су, као што је то већ ис так ну то, де ца, али и за тво ре ни ци те при пад ни ци 
од ре ђе них про фе си ја по пут здрав стве них рад ни ка и вој ни ка.44

По што ва ње ау то но ми је под ра зу ме ва „по што ва ње спо соб но сти до но-
ше ња од лу ка не за ви сних ли ца”.45 Зах тев за по што ва њем не чи је ау то но ми је 
на ла зи се да кле у јав ној сфе ри, увек је упу ћен пре ма не ком дру гом46 и за-
сни ва се на „дру штве ном при зна њу вред но сти по што ва ња ау то но ми је”.47 
Бо шамп и Чај лдрес ис ти чу је као јед но од че ти ри на че ла ко ја сма тра ју основ-
ним за би о ме ди цин ску ети ку, прем да ау то но ми ју на во де пр ву, ис пред на че ла 
не шко дљи во сти, до бро чин ства, и пра вед но сти, из ри чи то ка жу да је то са мо 
на бра ја ње, а не ре до след њи хо ве ва жно сти. Ау то но ми ја за њих не ма пр вен-
ство у од но су на сва дру га на че ла и не сма тра ју да ау то но ми ја над вла да ва 
све дру ге мо рал не об зи ре: „Же ли мо ство ри ти кон цеп ци ју по што ва ња ау то-
но ми је ко ја ни је ис кљу чи во ин ди ви ду а ли стич ка (не за не ма ру је со ци јал ну 
при ро ду по је ди на ца и учи нак по је ди нач них из бо ра и рад њи на дру ге), ни ти 
пре те ра но усред сре ђе ну на ра зум (за не ма ру ју ћи емо ци је) и не у пот пу но сти 
ле га ли стич ку (на гла ша ва ју ћи за кон ска пра ва, и ума њу ју ћи ва жност дру-
штве не прак се)”.48

Слич но пој мо ви ма не га тив не и по зи тив не сло бо де, ау то но ми ја се мо же 
ис ка за ти као не га тив на и по зи тив на оба ве за49 од но сно као да има спољ ни и 
уну тра шњи аспект.50 „Спољ на ау то но ми ја” или „не га тив на оба ве за” од но си 
се на сло бо ду од кон тр о ли шу ћих ути ца ја дру гих.51 „Уну тра шња ау то но ми-
ја” од но си се на „спо соб ност по је ди на ца да за и ста де лу ју пре ма соп стве ним 
мо рал ним уве ре њи ма”. Уну тра шња ау то но ми ја „укљу чу је раз ми шља ње о 
соп стве ном де ло ва њу, чи ји ис ход ефи ка сно од ре ђу је то де ло ва ње”.52 

Ау то но ми ја као по зи тив на оба ве за, ис ти чу Бо шамп и Чај лдрес, оба ве-
зу је по је дин це и да про ши ре оп ци је ко је су до ступ не дру ги ма, да по мог ну 
дру ги ма у оства ри ва њу њи хо вих ци ље ва. За здрав стве не рад ни ке то зна чи 
„са оп шти ти ин фор ма ци је, тра жи ти и оси гу ра ти раз у ме ва ње и до бро вољ ност 
као и под сти ца ти на од го ва ра ју ће до но ше ње од лу ка”.53 На овом ме сту ва жно 

43 Be a uc hamp, Chil dress, 58.
44 O. O’Neil, 5, R. Fi eld, A. Ca plan, 118.
45 T. Be a uc hamp, 533.
46 L. Asveld, 251.
47 Ibid., 246.
48 Пре вод ау то ра. T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 57.
49 Ibid., 64.
50 L. Asveld, 248.
51 Упор. L. Asveld, 248., T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 64.
52 L. Asveld, 248.
53 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 64.
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је ука за ти на раз ли ку из ме ђу ау то но ми је и спо соб но сти (com pe ten ce). Прем да 
ова два пој ма има ју раз ли чи то зна че ње, кри те ри ју ми ау то ном ног и спо соб ног 
ли ца су „за па њу ју ће слич ни”.54 Ау то но ми ја озна ча ва са мо у пра вља ње (sel f– 
go ver nan ce) док спо соб ност „мо гућ ност оба ви ти за да так или низ за да та ка”.55

Ка да је реч о ле ги тим но сти раз ло га за од би ја ње вак ци ни са ња, Асвелд 
ис ти че да ле ги тим ност зах те ва за ви си од то га мо гу ли се сма тра ти за и ста 
ау то ном ним зах те ви ма.56 Пре ма Асвелд, „За и ста ау то ном ни зах те ви су они 
за ко је се мо же до ка за ти да се на ла зе у не чи јем иден ти те ту (лич на при ча) и 
ком па ти бил ни су, у не ким кључ ним аспек ти ма, с окол ним со ци о кул тур ним 
при ча ма, укљу чу ју ћи и на уч не”.57 У ве зи с вак ци ни са њем, зах тев за по што-
ва њем не чи је ау то но ми је мо же се са сто ја ти у то ме да дру ги при хва те чи ње-
ни цу да по је ди нац не же ли би ти вак ци ни сан, од но сно не же ли вак ци ни са ти 
сво је де те. Раз ло зи ко је по је ди нац ну ди мо ра ју би ти та кви да их дру ги мо гу 
при зна ти као но р ма тив не, од но сно мо ра ју по ти ца ти из иден ти те та ко ји де ле 
сви чла но ви за јед ни це.58

4. НА ЧЕ ЛО ШТЕ ТЕ

Огра ни че ње сло бо де ро ди те ља – по је ди на ца да не вак ци ни шу сво је 
де те ра ди оп штег до бра мо же се за сни ва ти на ути ли та ри зму, мо рал ној фи-
ло зо фи ји 19. ве ка чи ји су нај по зна ти ји пред став ни ци из тог вре ме на Џе ре ми 
Бен там (Je remy Bent ham)59 и Џон Стју арт Мил (John Stu art Mill). Бен там, 
уте ме љи вач мо дер ног ути ли та ри зма, сма трао је да дру штво тре ба ор га ни-
зо ва ти та ко да до во ди до оства ре ња „нај ве ће сре ће нај ве ћег мо гу ћег бро ја 
љу ди”.60 За Ми ла у раз ви је ни јим дру штви ма упра во за шти та сло бо де до при-
но си мак си ми за ци ји сре ће.61 Мил је по ста вио на че ло ште те 1859. го ди не у 
књи зи О сло бо ди (On Li berty), а оно је то ком вре ме на по ста ло јед но од нај-
ва жни јих на че ла у со ци јал ној по ли ти ци и за ко но дав ству,62 као и фи ло зоф ски 

54 Ibid., 72.
55 Ibid.
56 L. Asveld, 251.
57 Ibid.
58 Ibid.
59 „Бен та мо ва вер зи ја ути ли та ри зма је сте да се ис прав ност или по гре шност од ре ђе них 

рад њи мо же про су ђи ва ти пре ма њи хо вим по сле ди ца ма у сми слу про из вод ње за до вољ ства или 
бо ла.” Au sten Gar wo od-Go wers, “The Right to Bo dily Se cu rity vis – a- vis the Ne eds of Ot hers”, 
Au to nomy and Hu man Rights in He alth Ca re, An In ter na ti o nal Pe r spec ti ve (eds. D. N. We is stub, 
G. Díaz Pin tos), Sprin ger, Dor drecht 2008, 392.

60 Ibid.
61 A. Ga r wo od-Go wers, 392.
62 Сил вер мен и Меј то огра ни ча ва ју на САД. „На че ло ште те шти ти не чи је вр ше ње 

ау то но ми је, али исто вре ме но при зна је да не чи је вр ше ње ау то но ми је мо же за пре ти ти сло бо ди 
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те мељ пра ва на са мо о дре ђе ње у суд ским од лу ка ма у ан гло а ме рич ком пра ву.63 
Са мо де ло О сло бо ди убра ја се ме ђу нај ци ти ра ни ја де ла из по ли тич ке фи ло-
зо фи је о прав ној при ме ни мо рал но сти.64 Реч је о Ми ло вој по све ти „од бра ни 
сло бо де по је дин ца” од „нео прав да них” „са мо вољ них” и „пре те ра них” огра-
ни че ња.65 Ово на че ло пру жа ли бе рал ни од го вор на пи та ње: „Шта др жа ва 
мо же ле ги тим но зах те ва ти од по је дин ца”66 и ре дов но се упо тре бља ва у ис пи-
ти ва њу јав но здрав стве ног пра ва.67 

Мил је као пред мет свог ра да озна чио „гра ђан ску” или „дру штве ну 
сло бо ду”, од но сно од ре ђе ње ле ги тим не вла сти дру штва над по је дин цем, а не 
„сло бо ду во ље”.68 Сре ди шња вред ност у ње го вом при сту пу овом про бле му 
је сте чо век као ра зум ни де лат ник ко ји по се ду је спо соб ност за ау то но ми ју.69 
На че ло ште те при ме њу је се на спо соб не од ра сле осо бе, „ово уче ње (је) за-
ми шље но да се при ме ни са мо на људ ска би ћа ко ја су по сти гла зре лост у 
раз во ју сво јих спо соб но сти”.70 Од но си се на осо бе ко је су спо соб не „ра ци о-
нал но оце ни ти ко ри сти и те ре те сво јих рад њи при ужи ва њу ау то но ми је”.71 
То зна чи да се не при ме њу је на де цу.72

За Ми ла раз ло зи за вред но ва ње ау то но ми је „кон се квент ни” су (con se-
qu en ti al).73 Сма трао је да дру штво тре ба да до пу сти по је дин ци ма да се раз-
ви ја ју пре ма соп стве ним уве ре њи ма све док то не ути че на сло бо де дру гих 
љу ди.74 Као ути ли та ри ста сма трао је да сло бо ду ко ја не слу жи „оп штој сре ћи” 
или „бла го ста њу” не тре ба шти ти ти.75 Мил од ба цу је сва ки об лик па тер на-

дру ге осо бе да уре ди свој соп стве ни жи вот и вред но сти.” (пре вод ау то ра) Ross D. Sil ver man, 
Tho mas May, “Pri va te Cho i ce Ve r sus Pu blic He alth: Re li gion, Mo ra lity, and Child hood Vac ci na-
tion Law”, Md. L. J. Ra ce Re lig. Gen der & Class 1/2001, 510., 513.

63 Ja mes Munby, “Rhe to ric and Re a lity: The Li mi ta ti ons of Pa ti ent Self-De ter mi na tion in 
Con tem po rary En glish Law”, J. Con temp. He alth L. & Pol’y 14/ 1997–1998, 316.

64 Kent Gre e na walt, “Le gal En for ce ment of Mo ra lity”, J. Crim. L. & Cri mi no logy 3/1994–
1995, 715.

65 Je de di ah Purdy, Neil S. Si e gel, “The Li berty of Free Ri ders: The Mi ni mum Co ve ra ge 
Pro vi sion, Mill’s “Harm Prin ci ple” and Ame ri can So cial Mo ra lity”, Ame ri can Jo ur nal of Law & 
Me di ci ne 2-3/2012, 383.

66 Ibid., 382-387.
67 R. Sil ver man, T. May, 520.–521. Ау то ри пи шу ра до ве у ко ји ма се огра ни ча ва ју на 

мо рал ну ва ља ност др жав не ин тер вен ци је (оба ве зно вак ци ни са ње) на осно ву на че ла ште те 
(Ibid., 505.).

68 John Stu art Mill, O slo bo di (prev. Je le na Ko va če vić, Du brav ka Mi ću no vić), Be o grad 
1988, 35.

69 R. Sil ver man, T. May, 518.
70 J. S. Mill (1988), 44.
71 R. Sil ver man, T. May, 519.–520.
72 Ibid.
73 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 64.
74 Ibid.
75 A. Ga r wo od-Go wers, 393.
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ли зма76 као основ др жав ног упли та ња у сло бо ду по је дин ца. По је ди нац тре ба 
да ужи ва нео гра ни че ну лич ну ау то но ми ју при из во ђе њу рад њи ко је се ти чу 
са мо ње га (self-re gar ding acts).77 До бро бит са мог по је дин ца не мо же би ти раз-
лог на ме та ња при си ле.78 Мил је ди но оправ да но огра ни че ње сло бо де из бо ра 
по је дин ца про на ла зи у за шти ти ши ре за јед ни це.79 На че ло ште те прет по ста вља 
зах тев уз др жа ва ња од рад њи ко је мо гу ди рект но на не ти дру ги ма ште ту.80

„(...) је ди ни циљ ра ди ко га чо ве чан ство, би ло по је ди нач но или као це ли-
на, има пра во да се ме ша у сло бо ду де ло ва ња би ло ког сво га чла на (је) 
– са мо од бра на, те да је ди на свр ха ра ди ко је власт мо же с пра вом да се 
ко ри сти про тив во ље би ло ко га чла на јед не ци ви ли зо ва не за јед ни це, 
је сте да спре чи по вре де дру гих. Вла сти то до бро чла на дру штва, би ло 
фи зич ко или мо рал но, ни је до вољ но оправ да ње. Члан за јед ни це се не 
мо же с пра вом при си ли ти да учи ни или не учи ни не што за то што ће 
то би ти бо ље за ње га и што ће га усре ћи ти, или што би по ми шље њу 
дру гих то би ло му дро или пак пра вил но. То су ва ља ни раз ло зи да му 
се жа ли мо, да се рас пра вља мо с њим, да га убе ђу је мо (...) Да би то би ло 
оправ да но, по на ша ње од ко га же ли мо да га од вра ти мо мо ра ло би би ти 
сра чу на то на то да учи ни зло не ко ме дру гом. Је ди но по на ша ње по је-
дин ца због ко га је он од го во ран дру штву је сте оно ко је се ти че дру гих. 
У по на ша њу ко је се ти че са мо ње га са мог, ње го ва не за ви сност је, на-
рав но, ап со лут на. Над са мим со бом, над сво јим те лом и ду хом, по је ди-
нац је су ве рен.”81

Жи вот у дру штву зах те ва од по је дин ца по што ва ње од ре ђе них ин те ре-
са дру гих љу ди ко је Мил на зи ва пра ви ма, при том је не ва жно је су ли та пра ва 
од ре ђе на из ри чи тим прав ним од ред ба ма или „пре ћут ним спо ра зу мом”.82 На 
по на ша ње ко је се ти че ин те ре са са мог по је дин ца, дру штво мо же из ра зи ти 
сво је нео до бра ва ње пу тем „са ве та, упут ста ва, уве ра ва ња” као и из бе га ва њем 
тог по је дин ца.83

Да су ми ра мо, у лич ни до мен убра ја ју се од лу ке ко је „по нај пре и не по-
сред но ути чу са мо на ин те ре се њи хо вих до но си ла ца” (sel f–re gar ding de ci sion).84 
Из ван тог до ме на су од лу ке ко је „не по сред но” и „по нај пре” ути чу на ин те ре се 

76 J. Purdy, N. Si e gel, 382.
77 Ibid., 382.–387
78 Ibid.
79 Ibid.
80 K. Gre e na walt, 471.
81 J. S. Mill (1988), 43.
82 Ibid., 105.
83 Ibid., 123.
84 J. Fe in berg, 56.
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дру гих осо ба (ot her-re gar ding de ci son).85 Но, „ни ко ни је остр во”.86 Сва ка од-
лу ка, ис ти че Фајн берг, има ин ди рект не учин ке на дру ге. За то је не из бе жно 
по сто ја ње „си ве зо не” у ко јој је те шко од ре ди ти у ко ју гру пу од ре ђе ни слу-
ча је ви при па да ју. Но, ка ко то ис ти че Фајн бе рг, то је ка рак те ри стич но и за 
мно ге дру ге ди стинк ци је. Тре ба па жљи во раз ли ко ва ти по на ша ња ко ја се 
при мар но ти чу са мог по је дин ца и ко ја са мо ин ди рект но ути чу на ин те ре се 
дру гих и она ко ја на дру ге има ју ди рек тан ути цај. Ка да се не би по што ва ла 
та раз ли ка, то би оправ да ло ин тер вен ци ју у сва ко под руч је жи во та и обез-
вре ди ло иде ју ау то но ми је.87

Мил да је да нас до бро по знат при мер по је дин ца за ко јег ис ти че да не 
мо же би ти ка жњен са мо због чи ње ни це да је у ал ко хо ли са ном ста њу, ме ђу-
тим си ту а ци ја је бит но дру га чи ја и ка жња ва ње је оправ да но ка да је реч о 
вој ни ку или по ли цај цу на ду жно сти. У том слу ча ју по на ша ње је из до ме на 
сло бо де пре шло у до мен мо рал но сти или пра ва.88 За Ми ла је да кле свој-
стве но „ка те го рич ко од ба ци ва ње па тер на ли зма и услов но од ба ци ва ње ко је 
је ујед но и услов но при хва та ње ме ђу за ви сно сти као осно ва прав не при си ле 
по је дин ца”.89 „Под руч је ме ђу за ви сно сти” ме сто је где су ин те ре си дру гих 
им пли ци ра ни не са мо чи ње њем не го и не чи ње њем.90 Као што по је ди нац 
мо же на не ти зло дру ги ма не са мо сво јим рад ња ма не го и сво јим про пу сти-
ма и та ко се сма тра ти оправ да но од го вор ним за по вре ду,91 др жа ва мо же 
ле ги тим но не са мо да тра жи уз др жа ва ња не го и од ре ђе не по зи тив не рад ње 
(па та ко и по зи тив ну рад њу вак ци ни са ња): „све до че ње на су ду”, „по ште но 
уче ство ва ње у за јед нич кој од бра ни”, „спа ша ва ње жи во та свог бли жњег или 
од бра на не за шти ће ног од зло у по тре бе”. За све на бро ја но дру штво га мо же 
по зва ти на од го вор ност. 92

У кон тек сту вак ци ни са ња на ме ће се пи та ње ко ли ко је озбиљ на прет ња 
од не вак ци ни са ња и је су ли опа сно сти од тог по је ди нач ног чи на од би ја ња 
вак ци ни са ња у пот пу но сти ин ди ви ду ал не.93 На че ло ште те би ло је под сти-
цај за аме рич ки Вр хов ни суд при на стан ку још ва же ћег пре се да на о оба ве-
зном вак ци ни са њу Ja cob son v. Mas sac hu setts94 ко ји је по ста вио те ме ље за 

85 Ibid.
86 Ibid.
87 R. Sil ver man, T. May, 512.
88 John Stu art Mill, On Li berty, Ba toc he Bo ok Kitche ner (1859) 2001, 75.–76.
89 J. Purdy, N. Si e gel, 387.
90 Ibid., 385.
91 J. S. Mill (2001), 15. 
92 Ibid., 14.–15., 45.
93 R. Sil ver man, T. May, 512.
94 R. Fi eld, A. Ca plan, 115.
Аме рич ки Вр хов ни суд у по зна том je слу ча ју Roe v. Wa de у ко јем је од лу чи вао о пра-

ву же не на по ба чај, а ко ји је уте ме љио пра во при ват но сти (XIV. аманд ман), ис та као да 
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јав но здрав стве не за ко не у САД-у.95 Слу чај се од но сио на опи ра ње вак ци ни-
са њу од ра сле осо бе, Хенингa Јак обсонa (Hen ning Ja cob son), швед ског еми-
гран та ко ји се про ти вио уве де ној оба ве зи вак ци ни са ња у то ку епи де ми је 
ве ли ких бо ги ња од ко је су 1902. у Mas sac hu set tsu умр ле 284 осо бе.96 Пр во-
сте пе ни суд осу дио га је на пла ћа ње ка зне од пет до ла ра.97 

Ја коб сон је до вео у пи та ње устав ност ове оба ве зе као „нео прав да ног, 
ар би трар ног и не при ја тељ ског пре ма уро ђе ном пра ву сва ког чо ве ка да во ди 
бри гу о свом те лу и здра вљу на на чин ко ји он сма тра нај бо љим”.98 Вр хов ни 
суд зах тев је оце нио нео сно ва ним и по твр дио над ле жност др жа ва у окви ру 
тзв. по ли циј ских овла шће ња99 на ства ра ње та квих оба ве за у ко ји ма је за-
шти та јав ног здра вља из над по је ди нач них ин те ре са. Пре ма че сто ци ти ра ним 
ре чи ма су ди је Џо на Ма р ша ла Ха р ла на (John Mar shall Har lan):100

„Сло бо да ко ју Устав Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва пру жа сви ма ко ји 
пот па да ју под ње го ву ју рис дик ци ју не под ра зу ме ва ап со лут но пра во 
свих да бу ду увек и у свим окол но сти ма пот пу но сло бод ни од огра ни-
че ња. По сто је мно го број на огра ни че ња ко ји ма је због оп штег до бра 
сва ка осо ба ну жно под врг ну та. Уре ђе но дру штво ко је јам чи си гур ност 
сво јим чла но ви ма не мо же по сто ја ти на не ким дру гим те ме љи ма.”101

„На те ме љу на че ла са мо од бра не, од из у зет не ва жно сти, за јед ни ца има 
пра во да се за шти ти од епи де ми је бо ле сти ко ја угро жа ва си гур ност 
ње них чла но ва.”102

Хар ла но ва рас пра ва уте ме ље на је на суд ском при хва та њу ва жно сти и 
ва ља но сти вак ци ни са ња као ме то да бо р бе про тив за ра зних бо ле сти.103 Од-
лу ка за ко но дав ца ни је би ла под ло жна суд ском по ни ште њу и због „ја ке пот по ре 
у ис ку ству ове и дру гих зе ма ља”.104 Тај је слу чај ва жан прем да је про гла сио 

слу чај Ja cob son v. Mas sac hu setts ис кљу чу је „нео гра ни че но пра во” по је дин ца да чи ни све 
што же ли са сво јим те лом. Al lan J. Ja cobs, “Ne e dles and No te bo oks: The Li mits of Re qu i ring 
Im mu ni za tion for School At ten dan ce”, Ha mli ne L. Rev. 33/ 2010, 187.

95 M. Sha pi ro, 87.
96 Wendy E. Par met, “In for med Con sent and Pu blic He alth: Are They Com pa ti ble When it 

Co mes to Vac ci nes?” Jo ur nal of He alth Ca re Law & Po licy 1/ 2005, 71.
97 J. Hod ge, L. Go stin, 855.
98 Ja cob son v. Mas sac hu setts, 197 U. S., 14 нав. пре ма J. Hod ge, L. Go stin, 855.
99 Из раз „по ли циј ска овла шће ња” од но си се на „ши ро ка овла шће ња су ве ре не др жа ве 

да уре ђу је пи та ња ко ја ути чу на здра вље, си гур ност, и оп шту до бро бит јав но сти”. J. Hod ge, 
L. Go stin, 855.

100 Ibid., R. Sil ver man, T. May, 57.
101 Ja cob son v. Mas sac hu setts, 197 U. S. 24., нав. пре ма J. Hod ge, L. Go stin, 855.
102 Ja cob son v. Mas sac hu setts, 197 U. S. 11, 12.–13., нав. пре ма W. Pa r met, 71.
103 W. Par met, 79.
104 Ja cob son v. Mas sac hu setts, 197 U. S. 35., нав. пре ма W. Par met, 79.
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оба ве зу уво ђе ња вак ци ни са ња устав ном исто вре ме но је по ста вио и огра ни-
че ња вла сти др жа ва да учи не оба ве зним све вак ци не.105 

За кљу чак ко ји про из ла зи из слу ча ја Ja cob son v. Mas sac hu setts је сте да 
вак ци не ко је се же ле уве сти као оба ве зне мо ра ју про ћи „тест рав но те же” (a 
ba lan cing test),106 мо ра би ти ре чи о сра змер ном од го во ру на јав но здрав стве ну 
ну жност. 107 Пре ма Џеј мсу Хо џу (Ja mes Hod ge) и Ло рен су Го сти ну (Law ren ce 
Go stin), Ja cob son је од ре дио огра ни че ња др жав ним овла шће њи ма. Ову оба-
ве зу мо гу ће је уве сти ако су ис пу ње не сле де ће прет по став ке, тј. мо ра по сто-
ја ти: „јав но здрав стве на ну жност”, „ра зу ман од нос из ме ђу јав но здрав стве не 
ин тер вен ци је и оства ре ња ле ги тим них јав но здрав стве них ци ље ва”, ме ра 
мо ра би ти сра змер на опа сно сти ко ја пре ти и тре ба до пу сти ти ме ди цин ска 
из у зе ћа за оне по је дин це ко ји би вак ци ни са њем пре тр пе ли ште ту.108

То би зна чи ло да др жа ва не мо же ле ги тим но про пи са ти вак ци ни са ње 
про тив свих бо ле сти за ко је по сто је вак ци не. Мо же ли се на че ло ште те при-
ме ни ти и на оне бо ле сти про тив ко јих је вак ци ни са ње при мар но усме ре но 
на за шти ту са мог по је дин ца ко ји се вак ци ни ше, а не ши ре за јед ни це?109 То 
је на ро чи то ва жно утвр ди ти он да ка да је при ро да бо ле сти и опа сно сти ко је 
од ње пре те спор на.110

Та ко се на ме ће пи та ње уво ђе ња оба ве зе вак ци ни са ња за бо ле сти ко је 
се не мо гу пре не ти уо би ча је ним ме ђу људ ским кон так ти ма не го по пут пол-
но пре но си вих бо ле сти на ста ју ри зич ним по на ша њем по је дин ца. У но ви јим 
ра до ви ма то је по ста ло ва жна те ма мо рал них и устав но прав них рас пра ва. 
Ко ји би би ли устав ни осно ви за на ме та ње ове ду жно сти? На ро чи то је кон-
тро верз но уво ђе ње но вих вак ци на про тив ХПВ-а.111 На ме ће се пи та ње је ли 
за шти та тре ћих ли ца до вољ но сна жан раз лог оправ да ња при си ле код вак ци-
ни са ња про тив ове пол но пре но си ве бо ле сти.112 По зна то је да ви рус ХПВ-а 
мо же до ве сти до ра ка цер вик са ко ји је дру ги нај че шћи узрок ра ка ме ђу же-
на ма на свет ском ни воу.113 То је раз лог за што је до ступ ност вак ци не на ве ла 

105 A. Ja cobs, 174.–176.
106 Ibid., 171.
107 A. Ja cobs, 201.
108 J. Hod ge, L. Go stin, 855.
Ову ин тер пре та ци ју Хо џа и Го сти на ci ti ra ju број ни дру ги ау то ри. При ме ра ра ди, M. 

Sha pi ro (108.) па ра фра зи ра ау то ре да је то би ла пр ва суд ска уоп ште на из ја ва о устав ним 
огра ни че њи ма вла де. Та пред ло же на че ти ри стан дар да прем да су до пу шта ла јав но здрав-
стве ну ин тер вен ци ју, зах те ва ла су рас прав ни по сту пак ра ди за шти те сло бо де.

109 Вид. I. Tu cak, 783–800.
110 R. Fi eld, A. Ca plan, 113.
111 По чет на се рас пра ва во ди ла око вак ци на Гар да сил про из во ђа ча Мерц ка. Вак ци ну 

је одо бри ла аме рич ка Аген ци ја за хра ну и ле ко ве у ју ну 2006. Ibid., 112.
112 Mel lo, M. M., “Ra ti o na li zing Vac ci ne In jury Com pen sa tion”, Bi o et hics 1/2008, 3., E. 

Malm qu ist et al.; 22.
113 У САД-у је 2006. за бе ле же но 9710 но вих слу ча је ва и 3700 смр ти (R. Fi eld, A. Ca plan, 

120.). У зе мља ма у раз во ју си ту а ци ја је још го ра (E. Malm qu ist et al., 19.).
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мно ге да за го ва ра ју оба ве зно вак ци ни са ње де вој чи ца про тив ове зло ћуд не 
бо ле сти.114 Бу ду ћи да је ефи ка сност вак ци не про тив ХПВ-а огра ни че на на 
по је дин це ко ји ни су би ли из ло же ни бо ле сти и да не ма учин ка код акут не 
ин фек ци је, иму ни за ци ју тре ба спро ве сти пре не го што де вој чи це уђу у пол ни 
жи вот, пре по ру ка је у је да на е стој или два на е стој го ди ни.115

Оста ви мо ли по стра ни про бле ме ве за не за уво ђе ње свих но вих вак ци на, 
ри зи ке ве за не уз њи хо ву си гур ност и ефи ка сност као и кли нич ко ис ку ство 
с вак ци ном,116 вак ци ни са ње про тив ове бо ле сти по ве за но је и с ни зом дру гих 
прав них и етич ких про бле ма. Ме ђу њи ма је сва ка ко и то да та бо лест не мо ра 
би ти смр то но сна бу ду ћи да по сто је и успе шне ал тер на тив не ме то де пре вен-
ци је ра ка цер вик са.117 Но као нај ва жни је тре ба на ве сти да бо ра вак у школ ској 
сре ди ни не по ве ћа ва мо гућ ност за ра зе, бо лест не ути че на спо соб ност по ха-
ђа ња на ста ве, те кар ци ном не на сту па у школ ском уз ра сту де вој чи ца не го 
је по треб но низ го ди на на кон за ра зе да би се бо лест раз ви ла.118 Ова је чи ње-
ни ца на ро чи то ва жна у аме рич ком прав ном си сте му бу ду ћи да је у тој зе мљи 
при си ла у ве зи с вак ци ни са њем по сред на: на и ме, вак ци ни са ње је оба ве зно 
за то што је у свим др жа ва ма услов упи са у при ват не и др жав не шко ле.119

Код вак ци не про тив ХПВ по ста вља се и пи та ње за шти те јед на ко сти и 
пра вед но сти. Реч је о бо ле сти ко ја углав ном штет но ути че на же не. Прем да 
се овом бо ле сти мо гу за ра зи ти при пад ни ци оба по ла, код му шка ра ца кли нич-
ка па то ло ги ја ни је ко нач но утвр ђе на.120 Тре ба ју ли се сто га вак ци ни са ти при-
пад ни ци оба по ла? При сут на су и дру га по ве за на спор на по ли тич ка пи та ња, 
на ро чи то о мо гућ но сти ути ца ја вак ци ни са ња на ра но упу шта ње де це у пол не 
од но се, што мо же би ти у ко ли зи ји с по ро дич ним вред но сти ма.121 Мо ра мо се 
сло жи ти с ау то ри ма ко ји ис ти чу да уво ђе ње вак ци ни са ња про тив ове бо ле-
сти не мо же про ћи „тест рав но те же” из слу ча ја Ja cob son v. Mas sac hu setts.122

У овом кон тек сту ва жно је спо ме ну ти да се и хр ват ски Устав ни суд 
во дио за шти том тре ћих ли ца и др жав ним ин те ре си ма ка да је по др жао устав-
ност За ко на о за шти ти ста нов ни штва про тив за ра зних бо ле сти:

114 A. Ja cobs, 181.–184.
115 То  је пре по ру ка аме рич ког Са ве то дав ног од бо ра за иму ни за ци ју при Ми ни стар ству 

здра вља и со ци јал не бри ге. R. Fi eld, A. Ca plan 112., E. Malm qu ist et al., 20.
116 A. Ja cobs, 192., R. Fi eld, A. Ca plan, 112. И кад су по сре ди до бро вољ не вак ци не, уво ђе-

ње ви со ко ри зич них вак ци на оправ да но је са мо код ви со ко ри зич них бо ле сти. M. Sha pi ro, 100.
117 Па па-тест је за слу жан за сма ње ње смрт но сти од ра ка цер вик са за ви ше од 50% у 

пе ри о ду од 1982 до 2002. R. Fi eld, A. Ca plan, 120.
118 A. Ja cobs, 174.–176., R. Fi eld, A. Ca plan, 120.
119 A. Ja bobs, 192.Вид. Zucht v. King, 260 U. S. 174 (1922).
120 A. Ja cobs, 174.–176., R. Fi eld, A. Ca plan, 120.
121 A. Ja cobs, 174.–176., R. Fi eld, A. Ca plan, 112.
122 A. Ja cobs, 192.
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„У скла ду с на ве де ним, од би ја њем вак ци ни са ња ро ди те љи угро жа ва ју 
здра вље соп стве не де це, здра вље дру гих ли ца ко је због ме ди цин ских 
кон тра ин ди ка ци ја ни су вак ци ни са на и ли ца код ко јих вак ци ни са њем 
ни је по стиг ну та за до во ља ва ју ћа за шти та (ни јед но вак ци ни са ње не шти ти 
100% вак ци ни са них ли ца), те им ти ме ус кра ћу ју пра во на здрав жи вот. 
С тим у ве зи, ра ди оси гу ра ња на ве де ног пра ва, оправ да но је за ко ном 
оба ве за ти гра ђа не на вак ци ни са ње про тив бо ле сти чи је је спре ча ва ње 
од ин те ре са за Ре пу бли ку Хр ват ску.”123

Устав ни суд је та ко ђе од ре дио да вакцни са ње де це ни је оба ве за не го 
пра во ко је им је др жа ва ду жна оси гу ра ти на осно ву чла на 24. Кон вен ци је о 
пра ви ма де те та.124

5. ПРО ТИВ НИ ЦИ ВАК ЦИ НИ СА ЊА

У прет ход ним по гла вљи ма ви де ли смо да се при си ла ко јом се ути че на 
ау то но ми ју по је дин ца сма тра етич ки про бле ма тич ном и тра жи сна жно (ар гу-
мен то ва но) оправ да ње.125 Циљ овог по гла вља је да се утвр ди ко ји су то до-
вољ но сна жни раз ло зи за пре вла да ва ње ау то но ми је по је дин ца код оба ве зног 
вак ци ни са ња.126 При том ће мо се у од ре ђе ном сми слу осло ни ти на ра ни је 
раз ма тра ње ове про бле ма ти ке Асвел до ве, на ро чи то на ње но за па жа ње да 
про тив ни ци вак ци ни са ња ни су хо мо ге на гру па. Асвелд ис ти че да про тив-
ни ци вак ци ни са ња ко ји се по зи ва ју на за шти ту ау то но ми је ни су хо мо ге ни 
те их де ли у три гру пе. У пр ву гру пи спа да ју они ко ји се по зи ва ју на вер ску 
сло бо ду; у дру гу они ко ји сле де ло ги ку тзв. сло бод них ја ха ча; а у тре ћу гру-
пу спа да ју они ко ји сум ња ју у на уч но об ја шње ње ри зи ка бо ле сти. Пре ма 
овој зад њој гру пи ри зи ци ко ји да нас по је дин ци ма пре те од бо ле сти про тив 
ко јих је про пи са но вак ци ни са ње ре дов но су пре у ве ли ча ни, док се ума њу ју 
опа сно сти од са мог вак ци ни са ња.127 

Са ма Асвелд ис ти че да се че сто пре пли ћу мо ти ви про тив ни ка вак ци-
ни са ња. То је ре дов но ви дљи во и у тврд ња ма под но си о ца пред ло га за оце ну 
устав но сти про пи са ко ји уво де оба ве зе вак ци ни са ња, па та ко и кад је по сре-
ди под но си лац хр ват ског пред ло га за оце ну устав но сти за ко на ко ји про пи-
су је оба ве зу вак ци ни са ња. У овом ра ду усред сре ди ће мо се на при го во ре 
ко ји се за сни ва ју на вер ским сло бо да ма и при го во ре усме ре не на на уч но 

123 Рје ше ње Устав ног су да Ре пу бли ке Хр ват ске. Тач ка 6.3. (пре вод ау то ра). 
124 Ibid., тач ка 6.3. 
125 E. Malm qu ist et al., 21.–22.
126 Ibid., 22.
127 L. Asveld, 247., 254.
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об ја шње ње ко ри сно сти вак ци ни са ња, од но сно при го во ре про тив са ме на у ке. 
Мо гу ли се та кви при го во ри вак ци ни са њу сма тра ти ле ги тим ним? С би о е тич-
ког ста но ви шта, Асвелд, ка ко би их оце ни ла, слу жи се кон цеп том на ра тив не 
ау то но ми је из ве де ним из кон цеп та на ра тив ног иден ти те та (nar ra ti ve iden tity) 
Ма ри је Шехт ман (Marya Schec htman).128 Кон цепт на ра тив не ау то но ми је по-
ста вља по себ не зах те ве за по што ва ње ау то но ми је у дру штве ном кон тек сту.129 
Шехт ман пред ла же при ме ну два ју огра ни че ња за уста но вља ва ње ва ља но сти 
лич них при ча (of per so nal nar ra ti ves) – огра ни че ње об ли ко ва ња или из ра-
жа ва ња (the Ar ti cu la tion Con stra int) и огра ни че ње ствар но сти (the Re a lity 
Con stra int).130 

Кад је реч о огра ни че њу из ра жа ва ња, Шехт ман тра жи да зах те ви за 
ау то но ми јом бу ду ис кре ни и ве ро до стој ни да ба рем на из глед од го ва ра ју 
иден ти те ту по је дин ца.131 Огра ни че ње об ли ко ва ња или из ра жа ва ња „зах те ва 
да је ли це спо соб но да об ја сни шта ра ди и за што то ра ди. Дру ги би тре ба ло 
да мо гу да пре по зна ју кон зи стент ну, ко хе рент ну при чу ко ја да је сми сао 
одво је ном до га ђа ју”.132 

Огра ни че ња ствар но сти су да „зах те ви тре ба да од го ва ра ју за јед нич ком 
осе ћа ју ствар но сти уну тар дру штва или за јед ни це”.133 Раз ли чи та по и ма ња 
ствар но сти ни су јед на ко вред на.134 Без по сто ја ња „основ ног спо ра зу ма о 
основ ним аспек ти ма ствар но сти” ме ђу љу ди ма, ис ти че Асвелд, не би смо 
би ли ра зу мљи ви јед ни дру ги ма.135 То се од но си ка ко на „чи ње ни це” та ко и 
на „прак се тра га ња за исти ном”. Асвелд опи су је на у ку као „ин сти ту ци о на-
ли зо ван на чин тра га ња за зна њем”. На у ка под ра зу ме ва оп ште при хва ће не 
ме то де за пру жа ње тач ног опи са ствар но сти.136 

5.1. Про тив ни ци вак ци ни са ња ко ји се по зи ва ју  
на вер ске сло бо де

Тре ба ли у слу ча ју по зи ва ња на вер ске сло бо де по што ва ти ау то но ми ју 
ро ди те ља и до пу сти ти не вак ци ни са ње де це (ба рем у окви ру ин сти ту та при-
го во ра са ве сти) или због ште те ко ја ти ме мо же на ста ти дру гим по је дин ци ма 
или дру штву у це ли ни – от кло ни ти та кву мо гућ ност? Не ки про тив ни ци 
вак ци ни са ња по зи ва ју се на вер ске сло бо де, чи ја за шти та у да на шње вре ме 

128 Ibid., 245.
129 Ibid., 256.
130 Ibid., 245.
131 Ibid., 256.
132 Пре вод ау то ра. Ibid., 249.
133 Ibid., 249.
134 Ibid., 250.
135 Ibid., 250.
136 Ibid., 250.
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у де мо крат ским прав ним си сте ми ма има ис так ну то ме сто.137 У да на шњим 
устав ним по ре ци ма очи то је да ужи ва ње не ких за јам че них пра ва мо же би ти 
„штет но” за дру ге љу де. Све сни смо, ис ти че Џе си ка Фле ни ген (Jes si ca Fla-
ni gan), да, при ме ра ра ди, пра во по је дин ца на сло бо ду из ра жа ва ња мо же 
на не ти ште ту дру гим по је дин ци ма, или да пра во на сло бо ду удру жи ва ња 
мо же спре чи ти по је дин це да по ста ну чла но ви од ре ђе них удру же ња.138 То је 
раз лог за што по је ди не др жа ве ко је има ју про гра ме оба ве зног вак ци ни са ња 
до пу шта ју ко ри шће ње при го во ра са ве сти.139 

Они ко ји се по зи ва ју на вер ске сло бо де обич но сма тра ју да здра вље 
до ла зи од Бо га.140 Осла ња ју се на ар гу мен те да је бо лест „при род на по ја ва” 
или „део Бож јег пла на”141 па да је вак ци ни са ње чин не по ве ре ња.142 Због тих 
раз ло га мо гу сма тра ти да ни су од го вор ни за не вак ци ни са ње и све по сле ди-
це ко је из то га мо гу про и за ћи и за њих са ме и за дру ге.143

Њи хо ва вер ска уве ре ња су не за ви сна од на у ке.144 С аспек та за шти те 
ау то но ми је, пре ма ми шље њу Асвел до ве, је ди но ови при го во ри ко ји се за сни-
ва ју на кр ше њу вер ских сло бо да, за слу жу ју ува жа ва ње.145 Њи хо ви су зах те-
ви ве за ни уз њи хов иден ти тет „ду бо ко ре ли ги о зне осо бе”.146 Асвелд сма тра 
да ау то но ми ју тих по је ди на ца тре ба по што ва ти чак и он да ка да под ра зу ме-
ва „бла го по ве ћа ње ри зи ка на мет ну тих дру ги ма”.147 У овом слу ча ју ја сно је 
да је ау то но ми ја су прот на на че ли ма не шко дљи во сти и сло бо де од ште те, 
бу ду ћи да су дру ги љу ди и за јед ни ца угро же ни њи хо вим од би ја њем вак ци-
ни са ња.148

Упра во на тим осно ви ма Фле ни ген од би ја оправ да ност њи хо вих тврд-
њи. По је дин ци ни су овла шће ни да на ме ћу ри зи ке и на но се ште ту дру ги ма,149 

137 За ни мљив при каз од но са би о е ти ке и ре ли ги је ви ди у: Ми лош Мар ја но вић, „Би о-
ети ка и ре ли ги ја: Од на стан ка би о е ти ке до свет ског ето са”, Збор ник Ра до ва Прав ног фа кул-
те та у Но вом Са ду 4/2014, 57-68.

138 J. Fla ni gan, 17.
139 Та ко је, на при мер, по чет ком ове го ди не че шки Устав ни суд до пу стио при го вор 

са ве сти код вак ци ни са ња. “Co urt Un der mi nes Man da tory Czech Vac ci na tion Re gi me”.
http://www.czech.cz/en/Li fe-Work/Co urt-un der mi nes-man da tory-Czech-vac ci na tion-re gim. 

17. 07. 2016.
140 L. Asveld, 247.
141 J. Fla ni gan, 10.
142 L. Asveld, 247.
143 J. Fla ni gan, 10.
144 L. Asveld, 254.
145 Ibid., 245., 256.
146 Ibid., 252., 257.
147 Ibid., 246.
148 Asveld ис ти че ка ко раз ли чи та дру штва има ју раз ли чи та ре ше ња за овај су коб. Ibid., 

252.–253.
149 J. Fla ni gan, 10.
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ни ти ка рак те ри за ци ја ште та ко је ти ме на ста ју дру ги ма не мо же би ти „бла го 
по ве ћа ње ри зи ка”, бу ду ћи да су у зад ње вре ме до бро по пра ће не епи де ми је 
бо ле сти у за јед ни ца ма где је сто па вак ци ни са но сти би ла ни ска.150

Прем да, ис ти че Фле ни ген, љу ди не ма ју пра во не би ти по вре ђе ни због 
при род них по ја ва, да нас ка да је по зна то да се за ра зне бо ле сти мо гу спре чи-
ти иму ни за ци јом, пре нос бо ле сти не мо же се ви ше јед но став но при пи са ти 
при род ним узро ци ма не го и они ма ко ји су спре чи ли иму ни за ци ју. Прем да 
је са вре ме на иму ни за ци ја на ста ла до ста ка сно, љу ди ма је мно го пре био 
по знат на чин пре но са бо ле сти. Та ко су по зна ти, ис ти че Фле ни ген, исто риј-
ски слу ча је ви ко ри шће ња бо ле сти као оруж ја. Исто риј ска је исти на да су 
бри тан ски вој ни ци у 18. ве ку да ва ли по кри ва че за ра же не ве ли ким бо ги ња ма 
аме рич ким ста ро се де о ци ма. Ти ме су, ис ти че Фле ни ген, гру бо пре кр ши ли 
пра ва пле мен ских чла но ва. 

По пут ових зло на мер них пре но са бо ле сти, чак и слу ча је ви пре но са 
бо ле сти без та квих не ху ма них мо ти ва мо гу би ти по гре шни. Фле ни ген на-
во ди при ме ре ли ца ко је не хат но за ра зи не ин фор ми са ног парт не ра пол ном 
бо ле шћу или ком па ни је ко ја, при мје ра ра ди, из ло жи за по сле не кан це ро ге ним 
хе ми ка ли ја ма. Ка ко то ис ти че ау тор ка у оба слу ча ја по вре ђе на су пра ва љу-
ди на око ли ну сло бод ну од бо ле сти, прем да љу ди не ма ју пра во на за шти ту 
од ра ка или пол них бо ле сти.

Уко ли ко се вра ти мо на про бле ма ти ку оба ве зног вак ци ни са ња де це, 
при мет но је да раз ли чи та дру штва има ју раз ли чи та ре ше ња за овај спор.151 
Као од го вор на пи та ње кр ши ли др жа ва на ме та њем оба ве зе вак ци ни са ња, 
ко ја су су прот на ве р ској прак си од ре ђе них гру па, сло бо ду ве р ског из ра жа-
ва ња (Free Exer ci se Cla u se) из пр вог аманд ма на на Устав САД-а у аме рич ком 
устав ном пра ву ре ле вант ним се сма тра Prin ce v. Mas sac hu setts из 1944.: 152

„Пра во на сло бод но ис по ља ва ње ре ли ги је не укљу чу је сло бо ду из ла-
га ња за јед ни це или де те та за ра зној бо ле сти или по то њег бо ле сти или смр ти 
(...) др жа ва има ши рок спек тар овла шће ња за огра ни ча ва ње ро ди тељ ских 
сло бо да и ау то ри те та у пи та њи ма ко је ути чу на до бро бит де те та; и (...) то 
укљу чу је, у од ре ђе ној ме ри, пи та ње са ве сти и вер ских уве ре ња.”

Prin ce да кле ја сно упу ћу је на на че ло ште те у при зна њу ши ро ких др жав-
них овла шће ња ра ди за шти те јав но сти.153 Ме ђу тим, у пред ме ту Princе 

150 Та ко је у Хр ват ској од де цем бра 2014. до ју на 2015. у ром ској по пу ла ци ји, ко ја има 
ни жи об у хват вак ци ни са них у од но су на оста так ста нов ни штва, за бе ле же но ви ше од 200 
обо ле лих и 50 хо спи та ли зо ва них због ма лих бо ги ња. 

Ta ma ra Po lji čan, Ber nard Ka ić, „Ci je plje nje – pra vo sva kog dje te ta”, Zaš ti ta naj bo ljeg in te-
re sa dje te ta, Zbor nik pri op će nja s Go diš nje kon fe ren ci je i Te mat skog sa stan ka Mre že pra vo bra-
ni te lja za dje cu Ju go i stoč ne Eu ro pe (ur. Iva na Mi las Kla rić, Ester Rad mi lo), Za greb 2015, 65.

151 Вид. L. Asveld, 253.
152 J. Hod ge, L. Go stin, 858.
153 R. Sil ver man, T. May, 511.
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Вр хов ни суд сво ју од лу ку те ме љи и на кон цеп ци ји pa rens pa tri ae ко ја оправ-
да ва др жав но упли та ње на осно ву „по тен ци јал не ште те” за од ре ђе но ли це 
а не за це лу за јед ни цу. Суд је при знао ја ку pa rens pa tri ae власт због за шти-
те де це чак и ка да је то су прот но вер ским уве ре њи ма њи хо вих ро ди те ља.154 
Pa rens pa tri ae је при мер „не скри вље ног (non bla ma ble) па тер на ли зма” реч је 
о ста ром али још ва же ћем на че лу ан гло а ме рич ког пра ва пре ма ко јем др жа-
ва има „су ве ре ну моћ ста ра тељ ства” над ма ло лет ни ци ма и оста лим прав но 
не спо соб ним ли ци ма због за шти те њи хо вих ин те ре са.155 Пре ма Су ду: „Ро-
ди те љи мо гу би ти сло бод ни да са ми по ста ну му че ни ци (на осно ву сво јих 
вер ских увје ре ња, прим. И. Т.). Али из то га не сле ди да су сло бод ни (...) да 
учи не сво ју де цу му че ни ци ма”.156 Но ва жно је на по ме ну ти ка ко у САД-у 
прем да се, што по ка зу је и Prin ce, сма тра устав ним при си ли ти по је дин це да 
вакцни шу де цу про тив но њи хо вим вер ским уве ре њи ма, го то во све др жа ве 
јам че пра во на вер ска из у зе ћа.157

Мо ти ви оних ко ји се про ти ве вак ци ни са њу мо гу се су ми ра ти на сле де ћи 
на чин: Љу ди под стак ну ти вер ским мо ти ви ма при хва та ју слу жбе не вер зи је 
јав но здрав стве них вла сти, али сма тра ју да је пра во по што ва ња ау то но ми је 
јед но од њи хо вих пра ва ко је им до пу шта ле ги тим но од би ја ње вак ци ни са ња.158 
Они се пре ма то ме раз ли ку ју од гру пе чи је ће мо при го во ре раз мо три ти у 
сле де ћем по гла вљу, а ко је Асвелд озна ча ва као „оне ко ји има ју раз ли чи то 
схва та ње ри зи ка”. Та гру па про тив ни ка вак ци ни са ња не при хва та слу жбе на 
об ја шње ња ко ри сно сти вак ци ни са ња.159

5.2. При го во ри про тив вак ци ни са ња уте ме ље ни  
на сум њи у на у ку

У овом пот по гла вљу ис тра жи ће мо оправ да ност ар гу ме на та ко ји су уте-
ме ље ни на сум њи у на уч не исти не. Раз ви так би о ме ди цин ских тех но ло ги ја 
ста вио је иза зо ве не са мо пред за ко но дав ца не го и устав не су до ве ко ји су се 
на шли у по ло жа ју да мо ра ју да до но се од лу ке „о на у ци и у на у ци”.160 Бу ду ћи 
да људ ска ве ро ва ња ни су не по гре ши ва, скеп ти ци зам кад су по сре ди на уч не 
исти не па та ко и у ве зи с вак ци ни са њем за пра во је по же љан.161 Сум ња у по-
сто је ће на уч не исти не до ве ла је мно ге на уч ни ке до но вих и ре во лу ци о нар них 
от кри ћа: 

154 Ibid.
155 J. Fe in berg, 6.
156 R. Sil ver man, T. May, 505.
157 J. Hod ge, L. Go stin, 859.
158 L. Asveld, 247.
159 Ibid.
160 M. Sha pi ro, 92.–93.
161 Ibid., 89.
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„На у ка не би тре ба ло да твр ди да ње на от кри ћа има ју свој ство из ве сно-
сти. То оста вља ап со лут ну исти ну дру гим под руч ји ма, као што су ма-
те ма ти ка, ло ги ка и ре ли ги ја (...). Да кле, са ми на уч ни ци тре ба да бу ду 
скеп тич ни пре ма кри ти ка ма оно га што се већ сма тра ус по ста вље ним. 
Та кав је уме ре ни кон зер ва ти зам ра ци о на лан и че сто не из бе жан. Те рет 
до ка за, на по чет ку, с пра вом је на кри ти ча ри ма при хва ће них на уч них 
тврд њи, осим ако су те тврд ње ап сурд не (што је рет ко слу чај). Са сво је 
стра не, на уч ни ци по пут Зе мел вај са, Мар ша ла и Во ре на та ко ђе су има-
ли пра во јер ни су узи ма ли утвр ђе не ства ри као си гур не”.162

Но ка кву уло гу у утвр ђи ва њу на уч них исти на мо гу има ти за ко но дав ци 
или су ди је устав ног су да? Гре шке струч ња ка пре ко на уч них ис тра жи ва ња 
ре дов но утвр ђу ју дру ги струч ња ци.163 Као што је то већ ис так ну то у увод-
ном по гла вљу, за ко но дав ци су вр ло ра но при хва ти ли и по др жа ли на уч не 
тврд ње о вак ци ни са њу као ну жној ме ри за за шти ту од смр то но сних за ра зних 
бо ле сти. У кон тек сту устав ног су до ва ња по ста вља се пи та ње тре ба ју ли су-
ди је у тим пи та њи ма по др жа ти за ко но дав ца или се мо ра ју са ми упу сти ти у 
ис тра жи ва ње сло же них на уч них зах те ва. То под ра зу ме ва ис пи ти ва ње основ-
них устав них вред но сти ко је су са став ни део на ци о нал ног иден ти те та, од-
но сно ис пи ти ва ње у уста ву са др жа не хи је рар хи је вред но сти.164

У Ре пу бли ци Хр ват ској пред ла га чи оце не устав но сти За ко на о за шти ти 
ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти (Za ko na o zaš ti ti pu čan stva pro tiv za ra znih 
bo le sti) до ве ли су у пи та ње на уч не тврд ње о вак ци ни са њу, ис ти чу ћи не га тив-
не по сле ди це вак ци ни са ња за по је дин це као и до ступ ност јед на ко ефи ка сних 
или ефи ка сни јих ал тер на тив них ме то да за шти те од бо ле сти. Мо же мо ре ћи 
да пре ма пред ла га чи ма оце не устав но сти За ко на вак ци ни са ње за пра во кр ши 
јед но од основ них на че ла би о е ти ке – на че ло не шко дљи во сти.165 

„Пред ла га чи сма тра ју да су ‚не ка од оба ве зних вак ци на у Ре пу бли ци 
Хр ват ској по ка за ла зна чај не не га тив не учин ке‘. При то ме се по зи ва ју 
на ре зул та те вак ци ни са ња про тив од ре ђе них бо ле сти оба вља них у ра-
зним зе мља ма, ко је по је ди нач не слу ча је ве пред ла га чи из ри чи то на во де 
у свом пред ло гу, ис ти чу ћи:
‚(...) – При ли ком вак ци на ци је ути че се на људ ски иму но ло шки си стем, 
а што ства ра мо гућ ност обо ље ња упра во од бо ле сти про тив ко јих се 
вр ши вак ци на ци ја.

162 Ibid.
163 Ibid., 129.
164 Ibid., 108.
165 L. Asveld, 253. 



– 70-их го ди на про шлог ве ка де ца су при ма ла 10 вак ци на пре по ла ска 
у основ ну шко лу, док се да нас број вак ци на ви ше стру ко по ве ћао те се 
ко ри сте и ви ше на мен ске вак ци не ко је су на ме ње не за су зби ја ње ве ћег 
бро ја бо ле сти.‘ (...)”166

Про тив ни ци вак ци ни са ња на осно ву сум ње у на у ку ре дов но има ју тзв. 
ал тер на тив ни жи вот ни стил па и ме то де ко је пред ла жу за за шти ту од за ра-
зних бо ле сти иду у том сме ру:167

„У обра зло же њу пред ло га под но си лац (…) ис ти че да се људ ски ор га ни-
зам ефи ка сни је и уз ма њи ри зик шти ти од за ра зних бо ле сти, раз ви ја њем 
при род ног иму ни те та пу тем раз ли чи тих не кон вен ци о нал них по сту па-
ка (ме ди та ци је, енер ги за ци је, му зи ко те ра пи је) и при род ним на чи ном 
жи во та, упо тре бом при род них про из во да (по себ но пче ли њих про из во да), 
не го оба ве зном иму ни за ци јом.”168 

Мо гу ли се та кви при го во ри вак ци ни са њу сма тра ти ле ги тим ним? Кон-
фликт из ме ђу оних ко ји при зна ју ко ри сност вак ци ни са ња и оних ко ји у то 
сум ња ју сво ди се на раз ли чи ту пер цеп ци ју ствар но сти.169 Ва ља ност лич них 
при ча мо ра за до во љи ти услов ствар но сти (the re a li tiy con stra int).170 „Зах те ви 
мо ра ју од го ва ра ти за јед нич ком осе ћа ју за ре ал ност у за јед ни ци. Са др жај 
зах те ва мо ра од го ва ра ти об ли ку ( form fe a tu res) на уч не прак се.” Асвелд ис-
ти че да ау то но ми ја не шти ти до но ше ње би ло ка квог из бо ра, из бор мо ра 
би ти ис пра ван.171 Ис пра ван у сми слу да од го ва ра „за јед нич ком осе ћа ју за 
ре ал ност у за јед ни ци”.172

Та ко и хр ват ски Устав ни суд ис ти че да ро ди те љи не ма ју пра во од би ти 
вак ци ни са ње за то што је то „по гре шан из бор”.173 За „осве тља ва ње све та” ну-
жна је на уч на ме то до ло ги ја.174 На у ка је по ста ла ре ле вант ни део на ше ствар-
но сти. Осла ња ње на не на уч не ме то де за шти те од бо ле сти да нас се не сма тра 
из ра зом ау то но ми је ко ју тре ба за шти ти под сва ку це ну. Исто та ко ис ти че се 
да су ис кри вља ва ња ин фор ма ци ја о штет но сти вак ци ни са ња при сут на на 
ни зу ин тер нет стра ни ца про тив ни ка вак ци ни са ња па та ко и у пред ло гу за 
оце ну устав но сти хр ват ског иму ни за циј ског про гра ма – ла ко до ка зи ва. На и ме, 

166 Рје ше ње Устав ног су да Ре пу бли ке Хр ват ске. Тач ка 6.1. (пре вод ау то ра).
167 L. Asveld, 253.
168 Рје ше ње Устав ног су да Ре пу бли ке Хр ват ске. Тач ка 6.2. (пре вод ау то ра).
169 L. Asveld, 254.
170 Ibid., 257.
171 Ibid., 246.
172 Ibid., 257.
173 Рје ше ње Устав ног су да Ре пу бли ке Хр ват ске. Тач ка 6.3. 
174 M. Sha pi ro, 89.

Др Ива на Ту цак, Ограничења аутономије у јавном здравству: обавезно... (стр. 621–645)

642



у Хр ват ској као и у ве ћи ни са вре ме них др жа ва штет не по сле ди це вак ци ни-
са ња ре дов но се пра те.

На че ло не шко дљи во сти код вак ци ни са ња су прот ста вље но је на че лу 
до бро чин ства и ко ри сно сти. У про гра ми ма ма сов не иму ни за ци је до ла зи до 
за ма гљи ва ња гра ни ца из ме ђу ових на че ла.175 Вак ци ни са ње као и оста ли ле-
ко ви мо же про из ве сти од ре ђе не не же ље не по сле ди це.176 Нор ме до бро чин ства 
та да на ме ћу то ли ко ја ке оба ве зе ко је над вла да ва ју оба ве зе не шко дљи во сти.177 
Та да рад ња ко јом се по сту па ло у скла ду с на че лом до бро чин ства кр ши на-
че ло не шко дљи во сти.178

„Пре ма слу жбе ним по да ци ма у Хр ват ској се сва ке го ди не све у куп но 
при ја ви око 150 до 200 нус по ја ва на вак ци не из про гра ма оба ве зног вак ци-
ни са ња.”179 Оне се нај че шће сво де на ло кал не ре ак ци је: „ло кал на осе тљи вост, 
оте кли на или цр ве ни ло”, по ви ше на тем пе ра ту ра, а опа сност од оста лих по-
сле ди ца не знат на је.180 Оба ве зе до бро чин ства мо гу та да зах те ва ти ис пу ње ње 
зах те ва на че ла ко ри сно сти.181 Код вак ци ни са ња се због укуп не ко ри сти ко ја 
про из ла зи за дру штва из та квих про гра ма не шко дљи во сти не да је пред ност.182

Хр ват ски Устав ни суд је о мо гућ но сти оце не свр хо ви то сти на уч них 
тврд њи из нео ја сан став у ре ше њу о вак ци ни са њу:

„Ко нач но, Устав ни суд сма тра по треб ним на гла си ти да је у кон крет ном 
слу ча ју реч о струч ном (ме ди цин ском) пи та њу, а не о пи та њу оства ри-
ва ња јам ства на сло бо ду са ве сти, уве ре ња, ми шље ња и ве ро и спо ве сти 
у сми слу чла на 40. Уста ва и чла на 9. Кон вен ци је.
Има ју ћи то у ви ду, Устав ни се суд не мо же упу шта ти у ис пи ти ва ње 
ње го ве свр хо ви то сти са струч ног, ме ди цин ског аспек та.”183

6. ЗА КЉУ ЧАК

Да на шње прав не, фи ло зоф ске и дру штве не бор бе око оба ве зног вак ци-
ни са ња по ка зу ју ва жност утвр ђи ва ња гра ни ца др жа ва да при си ле на иму-
ни за ци ју де це. Вред но сти или на че ла ко је су код оба ве зног вак ци ни са ња 
укљу че не у су коб је су по је ди нач на ау то но ми ја те њој су прот ста вље не: 

175 S. de Ca stro Les sa, J. Ga rof fe Do rea, 229.
176 R. Fi eld, A. Ca plan, 115.
177 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 168.
178 S. de Ca stro Les sa, J. Ga rof fe Do rea, 229.
179 T. Po lji čan, B. Ka ić, 67. (пре вод ау то ра).
180 T. Po lji čan, B. Ka ić, 67.
181 T. Be a uc hamp, J. Chil dress, 168.
182 Ibid.
183 Рје ше ње Устав ног су да Ре пу бли ке Хр ват ске. Тач ка 6.5.1. (пре вод ау то ра).

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2016

643



644

до бро чин ство, не шко дљи вост, па тер на ли зам и на че ло ко ри сно сти.184 Спор 
ко ји по сто ји из ме ђу про тив ни ка и за го вор ни ка оба ве зног вак ци ни са ња та ко 
се мо же при ка за ти као спор око пр вен ства ових вред но сти.185 Тра га се за 
ком про ми сом из ме ђу јав но здрав стве них ко ри сти и кр ше ња по је ди нач них и 
ро ди тељ ских сло бо да.186 Раз ли чи те гру пе опи ру се оно ме што ви де као при-
сил но па тер на ли стич ко ле че ње.187 У овом ра ду усред сре ди ли смо се на при-
го во ре ко ји се за сни ва ју на вер ским сло бо да ма и при го во ре усме ре не на на-
уч но об ја шње ње ко ри сно сти вак ци ни са ња, од но сно при го во ре про тив са ме 
на у ке. По ку ша ли смо да од го во ри мо на пи та ње мо гу ли ти при го во ри вак-
ци ни са њу да се сма тра ју ле ги тим ним.

За ко но дав ство у ве ли ком бро ју др жа ва ко је про пи су је ову оба ве зу по-
ка зу је да др жа ва мо же над вла да ти по је ди нач на уве ре ња у ко рист за шти те 
оп штег до бра. Али, ка ко то ис ти че Рос Сил вер мен (Ross Sil ver man), и да ље 
оста је пи та ње је су ли ти прав ни те ме љи мо рал но оправ да ни „у кон тек сту 
ли бе рал ног, устав ног по ли тич ког си сте ма.”188 Ово пи та ње ни је са мо пи та ње 
су ко ба раз ли чи тих етич ких и прав них вред но сти. На уч но об ја шње ње по-
ста ло је слу жбе но об ја шње ње на шег све та. У ве зи са за ра зним бо ле сти ма 
ста но ви шта на уч ни ка ре дов но под у пи ру др жав не вла де, та ко да дру штве ни 
из бор на чи на оба вља ња иму ни за ци је под ра зу ме ва по сту па ња у скла ду с 
до ступ ним на уч ним до ка зи ма.189 Раз ви так би о ме ди цин ских тех но ло ги ја 
ста вио је иза зо ве не са мо пред за ко но дав ца не го и устав не су до ве ко ји су се 
на шли у по ло жа ју да мо ра ју до но си ти од лу ке о на уч ним исти на ма ис пи ти-
ва њем основ них устав них вред но сти.

184 Уп. R. Fi eld, A. Ca plan, 111.
185 Ibid., 113.
186 J. Hod ge, L. Go stin, 834.
187 R. Sil ver man, T. May, 509.
188 Ibid.
189 A. Ja cobs, 174.–176.
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Au to nomy Li mi ta ti ons in Pu blic He alth Law:  
Com pul sory Child hood Vac ci na tion

Abstract: It ne eds to be stres sed that the op po nents of com pul sory vac ci na-
tion pro gram mes for chil dren, which are no wa days pre fer red by many sta tes, are 
not una ni mo us in the ir ar gu ments aga inst such po li ci es. Sin ce its very be gin nings, 
this pre ven ti ve me di cal me a su re has, among ot her things, in du ced ’sci en ti fic ob-
jec ti ons’ to its ef fec ti ve ness and sa fety, con sci en ti o us ob jec ti ons (of re li gi o us and 
phi lo sop hi cal ori gin) and ob jec ti ons to re stric ti ons im po sed by the sta te with 
re spect to hu man fre e doms and bo dily in te grity. The pur po se of this pa per is to 
pro vi de a cri ti cal over vi ew of et hi cal and le gal is su es re la ted to com pul sory vac-
ci na tion. For so me ti me now sci en ti fic cir cles ha ve been pre oc cu pied with the 
is sue if the be ne fits of com pul sory vac ci na tion can pre vail over all the pro blems 
ca u sed the reby.

The pa per is al so ai med at set ting a li mit on the sta te in ter fe ren ce with per-
so nal au to nomy and pa ren tal fre e doms. This is sue ha ve bro a der po li ti cal and 
so cial re per cus si ons which are re flec ted in le gi sla ti ve and ju di cial di scus si ons. 
In ad di tion, spe cial light is shed on the re a sons be hind the Ru ling of the Con sti-
tu ti o nal Co urt of the Re pu blic of Cro a tia of 30 Ja nu ary 2014 di smis sing the ap-
pli ca tion for ini ti a tion of the pro ce du re for as ses sment of com pli an ce of par ti cu lar 
pro vi si ons of the Act on the Pro tec tion of the Po pu la tion aga inst Com mu ni ca ble 
Di se a ses with the Con sti tu tion.

Keywords: au to nomy, harm prin ci ple, com pul sory vac ci na tion, be ne fi cen ce, 
non ma le fi cen ce. 

Да тум при је ма ра да: 05.10.2016. 




