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РИМ СКО IUS LI BE RO RUM У КОН ТЕК СТУ  
ДА НА ШЊЕ ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ  

ДР ЖА ВЕ СР БИ ЈЕ1

Сажетак: Пра во по осно ву де це (ius li be ro rum) ко је под ра зу ме ва оба-
ве зу ра ђа ња у бра ку, скло пље ном по прав ним про пи си ма – пр ви пут је де-
фи ни са но у вре ме вла да ви не им пе ра то ра Ав гу ста. Он до но си „ка ду кар не 
за ко не“ као спе ци фи чан од го вор рим ске др жа ве на све оп ште опа да ње мо-
ра ла и по ро дич них вред но сти у Ри му. Крај њи циљ „ка ду кар них за ко на“ им-
пе ра то ра Ав гу ста је био де мо граф ски и исти се ни је мо гао по сти ћи без 
до но ше ња ни за нор ми, ко је су за ла зи ле у број не до ме не пра ва и жи во та, 
огра ни ча ва ју ћи лич ну сло бо ду по је дин ца у ин те ре су ви ших ци ље ва. 

„Пра во по осно ву де це“ бар као иде ја, над жи ве ло је Рим ску им пе ри ју, 
до жи вља ва ју ћи раз ли чи те тран сфор ма ци је. И по ред то га, што је ово пра во 
би ло фор мал но уки ну то у вре ме вла да ви не Кон стан ти на, има ло је ути ца ја 
на прав ни и дру штве ни жи вот ка сни јих европ ских др жа ва. И Вла да Ре пу-
бли ке Ср би је, пре ко свог над ле жног ми ни стар ства се опре де ли ла за ме ре 
под сти ца ња ра ђа ња де це и од го ва ра ју ћих при ви ле ги ја мај ка ма и по ро ди ца-
ма са ви ше де це. Ти ме би тре ба ло да се убла жи де мо граф ски про блем у 
др жа ви Ср би ји. У овим ме ра ма се мо же на ћи ли ни ја по ве зи ва ња са рим ским 
ius li be ro rum јер крај њи циљ и ка ду кар них за ко на био је де мо граф ски. Да нас 
је за у зет ве о ма флек си би лан став у по гле ду про пи са ко ји ма се огра ни ча ва ју 
лич не сло бо де по је ди на ца за рад ви ших ин те ре са (оп стан ка др жа ве). То и 
не тре ба да чу ди ка да се зна да пра во ро ди те ља по осно ву ро ђе ња де те та, 
да нас има раз ли чи ту ко но та ци ју. Уме сто на зи ва „пра во по осно ву де це“, 
да нас се то на зи ва „на док на дом“ ко ја при па да ро ди те љи ма ко ји се од лу че 
за по том ство. На док на ду да је др жа ва, ко јој је у ин те ре су да ра ђа ње де це, до-
ве де до за у ста вља ња не га тив них де мо граф ских трен до ва у др жа ви Ср би ји. 

1 Рад је по све ћен Про јек ту „Би о ме ди ци на и за шти та жи вот не сре ди не“ ко ји фи нан-
си ра Ми ни стар ство Ре пу бли ке Ср би је 
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Не ма са мо на зив ius li be ro rum дру га чи ју ко но та ци ју већ се да нас и по јам 
„ро ди те ља“ раз ли ку је. У рим ском дру штву ро ди тељ је мо гао би ти са мо 
отац, док се да нас тај по јам ти че оба ро ди те ља, ка ко оца, та ко и мај ке. 
Оти шло се да ље, па та ко да нас „ро ди те љи“ мо гу би ти ка ко два му шкар ца 
(ко ји ма ће де те ро ди ти „су ро гат“ мај ка) та ко и две же не (од ко јих ће се 
јед на од лу чи ти за ван те ле сну оплод њу ка ко би ро ди ла де те).

Кључнеречи: де ца, оп ста нак др жа ве, ви ши циљ, при ви ле ги је, лич на 
сло бо да, сто па на та ли те та.

УВОД

Оп ште је по зна то да је од нај ра ни јих да на људ ске исто ри је, по ро ди ца 
те мељ сва ког дру штва, чи ју ста бил ност чи не де ца (ро ђе на у тој по ро ди ци 
или усво је на); у њи хо вом по ди за њу на ла зи се те мељ ма те риј лне и мо рал не 
трај но сти др жа ве. У су прот ном, пре ти из у ми ра ње ка ко по ро ди це, та ко и 
са ме др жа ве у це ли ни. Да су брач на де ца до но си ла Ри мља ни ма мно го број не 
по год но сти и при ви ле ги је, до ка зу је упра во рим ска уста но ва ius li be ro rum, 
као скуп при ви ле ги ја за ро ди те ље по осно ву де це. Ко ре не овог пра ва на ла-
зи мо још у пр вим да ни ма сту па ња Ри мља на на исто риј ску по зор ни цу (у 
вре ме кра ље ва), али је оно пр ви пут ја сно де фи ни са но у прин ци па ту, кроз 
тзв. „ка ду кар но за ко но дав ство“ им пе ра то ра Ав гу ста. Ав густ је, као му дар 
вла дар, до бро знао да је по ро ди ца са де цом стуб сва ког дру штва и да тре ба 
на ћи на чи на, па ако тре ба и на те ра ти по је дин це да не што учи не за оп шту 
ствар – за очу ва ње и про спе ри тет рим ске др жа ве. Има ти што ви ше де це зна-
чи ло је бо гат ство јед не др жа ве – јер је то би ло у скла ду са vir tus (вр ли ном) 
на ко ји се гле да ло као нај бит ни ји основ рим ског дру штва у ства ра њу и тра-
ја њу Рим ске им пе ри је. „Vir tus ae ter na in tem po ra du rat – вр ли на ве чи то тра је“ 
го во ри ли су ста ри Ри мља ни, док су „но ви“ Ри мља ни из вре ме на Ав гу ста 
го во ри ли „Vir tus post num mos – па ре па вр ли на“. Да би спа сио по ро дич ни 
мо рал ко ји је био по ра жен но вим по гле ди ма на жи вот, Ав густ је за кон ским 
пу тем санк ци о ни сао це ли бат (не жен ство) и бра ко ве без де це (or bi) ко ји су у 
вре ме ње го ве вла да ви не, све број ни ји.

По след њих го ди на се и Ре пу бли ка Ср би ја озбиљ но су о ча ва са драма-
тич ном де мо граф ском сли ком где је сто па смрт но сти ве ћа од сто пе ра ђа ња. 
Фла грант на де по пу ли за ци ја зе мље (сма ње ње ста нов ни штва) озбиљ но пре ти 
да угро зи оп ста нак на ше др жа ве ко ја је ина че у за че љу европ ских др жа ва 
по бро ју ро ђе не де це; по ста је мо ста рач ко дру штво. По ред ни ске сто пе на та-
ли те та, све до ци смо и ви со ке сто пе исе ља ва ња мла дих љу ди, без ко јих не ма 
по ве ћа ња на та ли те та. 
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1. ПО ПУ ЛА ЦИ О НА ПО ЛИ ТИ КА РИМ СКЕ ДР ЖА ВЕ

У вре ме ка да је рим ска др жа ва би ла у на ста ја њу, због еко ном ског на-
прет ка др жа ве, а и ка сни је, ка да је рим ска др жа ва би ла у нај ве ћем успо ну, 
ду го ни је би ло ни ко ме до пу ште но да се од рек не искон ске оба ве зе да има 
де цу и да се оже ни. Ри мља ни су од нај ра ни јих да на шти ти ли де те још док 
је у мај чи ној утро би о че му све до чи по се бан ста ра тељ (cu ra tor ven tris).2 
Има ти што ви ше де це зна чи ло је бо гат ство рим ске др жа ве. Та кво по на ша ње 
је омо гу ћи ло Ри мља ни ма да од ма лог бро ја на по чет ку – не гу ју ћи брак и 
ра ђа ју ћи де цу – број ча но над ма ше све та да шње на ро де.“ Има по да та ка да је 
Рим у вре ме pax ro ma na био број ча но, пр ви пра ви ве ле град у исто ри ји (имао 
је бли зу ми ли он ста нов ни ка) и ни је дан дру ги град за ду го ни је мо гао да му 
кон ку ри ше (осим Кон стан ти но по ља, ко ји је про из вод исте ци ви ли за ци је). 
Лон дон ће тек 1811. го ди не има ти ми ли он и три ста хи ља да ста нов ни ка“.3 
Та си ту а ци ја ће се дра стич но про ме ни ти услед по ли тич ке и еко ном ске кри-
зе ко ја је за хва ти ла рим ску др жа ву и ко ја ће до ве сти до ко нач не про па сти 
рим ске др жа ве.4

1.1. По пу ла ци о на по ли ти ка Ри ма у пе ри о ду кра љев ства

У пе ри о ду ко ји по зна је об лик ор га ни зо ва ња љу ди кроз генс, вре ме ном 
ће се до го ди ти да генс као про из вод на и по ли тич ка зе јед ни ца по чи ње да гу би 
на ва жно сти. Рас па дом ген са на ста је кон сор ци јум као по ро дич на за дру га 
ста рог рим ског дру штва ко ји се ја вља у два об ли ка: нај пре као по ро дич на 
за јед ни ца аг на та, а по том као по ро дич на за јед ни ца крв них срод ни ка као 
про из вод на је ди ни ца, с при ват ном сво ји ном над сред стви ма за про из вод њу. 
С об зи ром да је имо ви на ре дов ни пра ти лац по ро ди це, тре ба ло је обез бе ди-
ти су бје кат ко ји ће про ду жи ти име по ро ди це и са чу ва ти ње ну имо ви ну. 
По себ но, због па ган ског ве ро ва ња да је ве ли ка не сре ћа за јед ну по ро ди цу 
уко ли ко би иста из у мр ла. Иа ко у Ул пи ја но вим Ре гу ла ма сто ји на чел ни став 
да су ста ре ши не сво јих по ро ди ца ка ко „отац по ро ди це, та ко и мај ка по ро ди це“,5 
појaм „ро ди те ља“ (pa rens) дугo се у рим ској исто ри ји од но сио са мо на пре-
тка му шког по том ка (отац, де да, пра де да), из раз ло га што су са мо они мо гли 
ста ја ти на че ло по ро ди це, тј. са мо су они мо гли има ти уло гу pa ter fa mi li as-а, 
ко ји има очин ску власт (pa tria po te stas). У рим ском па три јар хал ном дру штву, 

2 Ми ро слав Ми ло ше вић, Рим ско пра во, Бе о град 2005, 85. 
3 Oбрад Ста но је вић, Рим ско пра во, Бе о град 2007, 69. 
4 „Вид.“ На та ша Де ре тић“, „Кра так осврт на ре ша ва ње де мо граф ских про бле ма у 

Рим ској др жа ви“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 2/2009, 413-435.
5 Ul pi a nus Reg. IV,1: Sui iu ris sunt fa mi li a rum su a rum, id est pa ter fa mi li ae, ite mqu ae 

ma ter fa mi li ae. „Нав. пре ма“: Књи га Ре гу ла, пре вод А. Ро мац, 1987,31. 
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мај ка ни је има ла ста тус ро ди те ља, иа ко је ва жи ло пра ви ло да је „мај ку увек 
мо гу ће по у зда но утвр ди ти“,6 за раз ли ку од оца за ко га су би ле пред ви ђе не 
са мо не ке прет по став ке, као што је она, да се сва ко де те ко је је ро ди ла уда-
та же на сма тра си ном или кћер ком ње ног му жа, док се не до ка же су прот но 
– „отац је онај на ко га ука зу је брак“.7 

Од нај ра ни јих да на у рим ском дру штву оби чај је био да се не до ста так 
при род не ре ге не ра ци је јед не по ро ди це, ко јој пре ти из у ми ра ње, на док на ди 
ве штач ком ре ге не ра ци јом – усво је њем. Тим пу тем се уста но вља ва ла очин-
ска власт ка ко над стра ним ли цем (над ту ђим де те том) што се зва ло adop tio, 
та ко и над осо бом ко ја је ли це свог пра ва (adro ga tio). Ко ли ки је зна чај при да-
ван усво је њу ја сно је из прак се да је о то ме кон сул то ва на ши ра дру штве на 
за јед ни ца (скуп шти на), а не са мо по ро ди ца; усво је ње је до зво ља ва но са мо 
оно ме ко ни је имао брач них по то ма ка и ко их с об зи ром на го ди не ста ро сти, 
ве ро ват но ви ше ни је ни мо гао до би ти. 

У пе ри о ду кра љев ства, пи та ња из по ро дич ног пра ва ре гу ли са на су по ред 
оби ча ја и тзв. „кра љев ским за ко ни ма“. О то ме нам пру жа до каз Ди о ни си је 
ко ји го во ре ћи о Ро му ло вим за ко ни ма ка же: „Ро мул је оцу пре дао пот пу ну 
власт над си ном и то до жи вот но; „пра во жи во та и смр ти“ (ius vi tae ac ne cis) 
до пу шта ло му је да си на ба ци у там ни цу, да га из ба ци из по ро ди це, да га 
ве за ног при ну ди на по љо при вред не ра до ве или да га уби је...Та ко ђе је оцу 
би ло до пу ште но да про да си на...шт а ви ше, отац је све до тре ће про да је сти-
цао све оно што би син за ра дио...по сле тре ће про да је син се осло ба ђао оца.“8 
Ро му лу се та ко ђе при пи су је још јед на од ред ба из кра љев ских за ко на ко ја се 
ти че при хва та ња и из ла га ња тек ро ђе не де це. Та ко је отац по ро ди це (pa ter 
fa mi li as) по свом на хо ђе њу од лу чи вао да ли ће при зна ти де цу ко ју му је ње-
го ва же на, или же не ње го вих си но ва ро ди ла, или ће их из ло жи ти ван ку ће 
(на фо ру му), пре пу шта ју ћи их оно ме ко же ли да их узме.9 Из ла жу ћи их ван 
ку ће, осу ђи вао их је на смрт или у нај бо љем слу ча ју, на роп ство.10 Вре ме ном 
је очин ска власт ипак све де на у не ке окви ре, та ко што је Ро мул од ре дио да 
је отац ду жан да при хва ти сву му шко ро ђе ну де цу и пр во ро ђе ну кћи, из у зев 
„на ка зне де це“.11 На кра ју је ро ди тељ ско пра во пот пу но ко ри го ва но у сми слу 
да је отац по ро ди це мо рао да при хва ти сву де цу ро ђе ну у ње го вој по ро ди ци 
чи ме је ко нач но огра ни че на евен ту ал на са мо во ља оца. Да је и др жа ва би ла 

6 D. 2,4,5.: „... ma ter sem per cer ta est“.
7 D. 2,4,5... „pa ter ve ro is est qu em nup ti ae de mo strant „
8 Di o ni siys, An ti qu i ta tes Ro ma ne II, 26,27. 
9 „Вид.“ На та ша Де ре тић, „Да ли је пра во из ла га ња и про да је де це (ius ex po nen di) ван-

вре мен ска ка те го ри ја“. Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци, 2015, 
475-486.

10 Пјер Гри мал, Рим ска ци ви ли за ци ја, Бе о град 1969, 109.
11 Di o ni si us, II, 15, 2.
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за ин те ре со ва на за му шко по том ство, гле да ју ћи у њи ма рат ни ке, до каз је и 
од ред ба, на вод но до не та у вре ма кра ља Ту ла Хо сти ли ја, „ко јом се пру жа 
др жав на по моћ оцу ко ме се ро де три си на: по моћ се огле да ла у то ме што је 
та квом оцу из јав них сред ста ва из да ва на хра на ри на све до пу но лет ства де це“.12

1.2. По пу ла ци о на по ли ти ка Ри ма у пе ри о ду ре пу бли ке

Вре ме ре пу бли ке, ро ма ни сти уо би ча је но опи су ју као пе ри од од пет ве-
ко ва у ко ме су се де си ле нај ду бље про ме не у те ри то ри ји, дру штве ној струк-
ту ри, др жав ном уре ђе њу, при вре ди и по себ но мо ра лу та да шњег дру штва.13 
По сле ве ли ког те ри то ри јал ног ши ре ња и уну тра шњих су ко ба, на пу шта се 
по ла ко ста ра струк ту ра вла сти на сле ђе на из вре ме на ка да је Рим био са мо 
po lis (град). По ли ти ча ри с по чет ка ре пу бли ке су би ли „Ри мља ни ста рог ко-
ва, кон зер ва тив них по гле да и стро гих мо рал них на че ла“.14 Они о др жа ви 
бри ну као о сво јој по ро ди ци. За сни ва ли су по ро ди це са че сти тим и мо рал ним 
же на ма о че му све до че за пи си о њи хо вим су пру га ма, ти па же не као Кор не-
ли ја, мај ка бра ће Гра ха, ко ја ка да је тр го вац по ку шао да јој про да дра го ка ме-
ње, по ка за ла на сво је си но ве и ре кла: „ово су мо ји дра гу љи“. Та ква че сти тост 
и мо рал ни жи вот углед них љу ди по ста ће од пра ви ла – из у зе так, ка ко је 
од ми цао пе ри од ре пу бли ке. Рим ско дру штво ће све ви ше по ста ја ти ко рум пи-
ра но дру штво.15 Ко руп ци ја је за хва ти ла све по ре дру штва, чи ме су до ве де не 
у пи та ње те мељ не вред но сти ста рог рим ског дру штва.16 Рим ско дру штво 
до жи вља ва ко ре ни те про ме не и ве о ма ди на мич не пре о бра жа је не са мо у 
еко ном ској, већ и у ши рој дру штве ној струк ту ри; то је из ме ђу оста лог има ло 
за по сле ди цу и про ме ње не од но се у по ро ди ци. Уме сто ста рог па три јар хал ног 
на чи на жи во та, где се др жа ло до „обра за и ча сти“ на сце ну по ла ко сту па ју 
дру ге вред но сти. 

Вре ме ном се на пу шта ста ро по и ма ње по ро ди це, ко ја тре ба да бу де стуб 
сва ког дру штва и у ко јој је тре ба ло да бу де што ви ше де це, јер су де ца бо гат-
ство јед не др жа ве. Са да се бо гат ство тра жи у ма те ри јал ним ства ри ма; оне 
чи не љу де моћ ним и ути цај ним, а не де ца. Пр во бит на ис кљу чи ва и до ми нант-
на уло га ше фа по ро ди це пре ма свим чла но ви ма сво је по ро ди це, па и де ци, 
вре ме ном се све ла на рав но пра ван, то ле ран тан и из над све га мо ра лан од нос. 
Сла бље ње вла сти ше фа по ро ди це то ком ре пу бли ке, има ло је за по сле ди цу 

12 Ан те Ро мац, Из во ри рим ског пра ва, За греб 1973, 14: Di o ni siys, 3, 22, 10: Lex la ta est...
iu bens si cui tri gem ni ni na sce ren tur fi lii, ei de pu bli co ali men ta ad pu ber ta tem usque sup pe di ta ri.

13 О. Ста но је вић, 39.
14 Дра го мир Стој че вић, Ан те Ро мац, Dic ta et re gu lae iu ris, Бе о град 1984, 560.
15 „Вид.“ На та ша Де ре тић, „Суп тил на и нео до љи ва при ма мљи вост ко руп ци је у по ли-

тич ким кру го ви ма Ри ма“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 3/2017, 767-790.
16 Re in hard Cim mer mann (Ци мер ман), The Law of Obli ga ti ons – Ro man Fo un da ti ons of 

the Ci vi lan Tra di ti ons, Ox ford – Ka pe Town 1995, 651.
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да је нај пре би ло огра ни че но пра во на од ба ци ва ње но во ро ђен ча ди, да би на 
кра ју би ло и уки ну то. Во ди ло се ра чу на и о то ме да ли се де те ро ди ло у брач-
ној за јед ни ци или у ван брач ној. Та ко, за кон не при зна је да је де те за че то у 
за ко ни том бра ку уко ли ко се ро ди у је да на е стом ме се цу на кон смр ти свог 
оца, јер За кон XII та бли ца у ста ву 4. стрикт но про пи су је да се де те мо же 
ро ди ти у де се том али не у је да на е стом ме се цу по сле му же вље ве смр ти. Ти ме 
се на ње га ни је мо гло при ме ни ти на че ло: „In fans con cep tus pro iam na to ha be tur“, 
уста но ва „за че тог, а не ро ђе ног де те та“ ко је се има ло сма тра ти ро ђе ним уко-
ли ко се ро ди у де се том ме се цу по сле смр ти оца. 

1.3. По пу ла ци о на по ли ти ка Ри ма у прин ци па ту

На кон ду го го ди шњих гра ђан ских ра то ва с им пе ра то ром Ав гу стом от по-
чи ње „пе ри од уну тра шњег ми ра и про спе ри те та“ („pax ro ma na“ – рим ски мир 
у тра ја њу од два ве ка); то је пе ри од у зна ку при вред ног и кул тур ног на прет ка. 
У вре ме ка да Ри мља ни по ста ју го спо да ри све та, де ша ва ју се зна чај не про-
ме не у укуп ним дру штве ним од но си ма. Од гра да др жа ве (по ли са) ство ре но 
је цар ство. Про цес го ми ла ња ве ли ког бо гат ства и ве ли ког бро ја ро бо ва у 
ру ка ма по је ди на ца, за по чет кра јем ре пу бли ке, окон чан је у прин ци па ту. По-
ро ди це се све ви ше бо га те; при хва та ју се но ви оби ча ји ко ји ће вре ме ном пот-
пу но за ме ни ти ста ре оби ча је; но ве на ви ке све ви ше во де у раз ват и не мо рал. 
Сла би по ро дич на чвр сти на и стро гост по ро дич ног мо ра ла. Ста ра ре ли ги ја 
гу би ути цај, ра ђа ју се но ви по гле ди на свет ко ји је из не дрио до та да не по зна-
ту ре ли ги ју ко ја је би ла но ва и ни је још за го спо да ри ла све том – хри шћан ство. 

Рим ско ста нов ни штво је у вре ме Ав гу ста пре по ло вље но, не са мо због 
ми ну лог гра ђан ског ра та већ и због еко ном ске кри зе. Љу ди су се не ра до од-
лу чи ва ли на за сни ва ње по ро ди це, ли ша ва ли се све сно по том ства, а ти ме 
оне мо гу ћа ва ли при род ну ре ге не ра ци ју дру штва. „Чи та ви де ло ви Цар ства, 
на ро чи то они из ло же ни упа ди ма не при ја те ља су опу сте ли. Опа да ње бро ја 
ста нов ни ка ви ше је по го ди ло град не го се ло. Ар хе о ло зи су от кри ли да су 
кра јем тре ћег ве ка не ки гра до ви спа ли на те ри то ри ју ко ја ни је из но си ла ни 
де се ти део не ка да шњег град ског под руч ја.“17 По себ но су би ле угро же не по-
ро ди це нај бо га ти јих Ри мља на, сло бод но ро ђе них, ко ји су пла ше ћи се за сво је 
бо гат ство, не ра до за кљу чи ва ли бра ко ве и та ко оста ја ли без ле ги тим них на-
след ни ка. Из тих ви ших сло је ва рим ског дру штва ре гру то ван је вла да ју ћи 
ка дар, по мо ћу ко га је им пе ра тор Ав густ обез бе ђи вао до ми на ци ју „чи сто крв-
них“ Ри мља на над кон гло ме ра том раз ли чи тих на ро да ко ји су ушли у са став 
Рим ског цар ства. Упра во тој Ав гу сто вој „узда ни ци“ пре ти ло је из у ми ра ње. 
Др жа ва, од но сно им пе ра тор Ав густ је при мо ран да ин тер ве ни ше јер се сма-

17 О. Ста но је вић, 88.
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тра ло да јав не по сло ве не мо гу до стој но оба вља ти „мо рал но про па ла и ока-
ља на ли ца“, а та ква су она ли ца ко ја се ни су мо гла на зва ти не чи јим му жем 
или оцем.18 Ав густ до но си за ко не ко ји ма је хтео да под стак не имућ не ста нов-
ни ке Ри ма на скла па ње бра ко ва и ра ђа ње де це. То су тзв. „ка ду кар ни за ко ни“ 
у ко ји ула зе: Lex Iu lia de adul te ri is – За кон о пре љу би; Lex Iu lia et Pa pia Pop pa ea 
– За кон о ра ђа њу по том ства и Lex Iu lia de ma ri tan dis or di ni bus ко ји се ба ви 
пре вас ход но бра ком. Ав густ је та ко за кон ским пу тем санк ци о ни сао це ли бат 
(не жен ство) и бра ко ве без де це (or bi) ко ји су све ви ше узи ма ли ма ха. До но-
ше њем на ве де них за ко на пре вас ход но се же ле ло по ди за ње угле да и до сто-
јан ства бра ка, па је у том сми слу про гла ше но за кљу че ње бра ка за при мар ну 
оба ве зу сва ког Ри мља ни на из ви ших сло је ва дру штва. Же лео се мо рал ни 
пре по род дру штва, али „рим ској мо рал но про па лој и те ле сно де гра ди ра ној 
на ци ји ви ше ни је би ло ле ка“.19

За ко ном Lex Iu lia et Pa pia Pop pa ea, Ав густ је же лео да по ве ћа број брач-
не де це, али не број брач не де це „обич них смрт ни ка“ већ брач не де це при-
пад ни ка нај ви ших сло је ва рим ског дру штва. За то њи ма упу ћу је пре ко ре; без 
ми ло сти и са жа ље ња по зи ва се на њи хов не до ста так па три о ти зма и њи хов 
его и зам, тра же ћи чак да уко ли ко не про ме не сво је по на ша ње, бу ду под ве де ни 
под иста пра ви ла ко ја ва же за Ве стал ке. Ка да апе ло ва ње на ра зум и ср ца бо-
га тих Ри мља на ни је уро ди ло пло дом, Ав густ је за кон ским пу тем на мет нуо 
за кљу че ње бра ка и ра ђа ње ле ги тим них на след ни ка у што ве ћем бро ју. Све-
стан да ће би ти из и гра ва ња за ко на, фа во ри зо вао је пот ка зи ва че, обе ћа ва ју ћи 
им ви со ке на гра де По твр ђе њу Та ци та, ти но ви чу ва ри за ко на „пот ка зи ва чи“, 
рев но сно су при ја вљи ва ли има ња вла сни ка без на след ни ка, има ња љу ди 
ко ји ни су има ли пра ва ро ди те ља за то што су оста ли без де це, та ко да су мно-
ги имућ ни Ри мља ни у Ри му и у Ита ли ји, сво јим има њем пла ти ли њи хо ву 
по хле пу.20 

Ко ли ко је Ав густ био оку пи ран иде јом да на те ра Ри мља не да се по ви-
ну ју од ред ба ма на ве де ног за ко на, мо жда нај сли ко ви ти је по ка зу је при мер ко ји 
је од Ка си ја пре у зео исто ри чар Омо. Им пе ра тор Ав густ је у јед ном од сво јих 
го во ра на Фо ру му, оку пље не Ри мља не прет ход но по де лио на две гру пе: ма-
ло број не оче ве по ро ди ца с јед не, и не же ње у им по зант ном бро ју, с дру ге 
стра не. На кон хва ло спе ва оче ви ма фа ми ли ја што су се по ко ри ли ње го вим 
за ко ни ма и што су „уве ћа ли до мо ви ну на ра шта јем гра ђа на, чи ме су оси гу-
ра ли Ри мља ни ма ду ги низ по то ма ка“, обра тио се пре кор ним ре чи ма, дру гој 
гру пи оку пље них гра ђа на: „Осе ћам чуд ну не у год ност пре ма ва ма ко је не 

18 Гли го ри је Гер шић, Си стем рим ско га при ват но га пра ва, Бе о град 1882, 214. 
19 Дра го љуб Аран ђе ло вић, Рас пра ве из при ват ног пра ва – Је дан рим ски за кон про тив 

ма то рих мо ма ка, Бе о град 1913, 159.
20 Та цит, Ана ли, III, 28. (Pu bli je Cor ne li je Ta cit, Ab ex ces su di vi Au gu sti – An na les), Пре вод, 

Љ. Цре па јац, Бе о град, 1970). 
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знам ка ко да на зо вем. Љу ди? Ви не чи ни те ни јед но људ ско де ло. Гра ђа ни? 
Уко ли ко би то би ло ва ма пре пу ште но, ви би сте град оста ви ли да про пад не. 
Ри мља ни? Ви што се тру ди те да то уни шти те. Али ко год ви би ли, ка кво 
год би ло име ко јим би сте хте ли да бу де те на зва ни, ме ни се не ће сма њи ти 
јед но из у зет но осе ћа ње.. „.21

То за ди ра ње у лич не сло бо де по је ди на ца, на и шло је на ве ли ки от пор. 
Вла да ју ћи слој рим ског дру штва то га до ба ни је био до ра стао за дат ку ко ји 
је пред њим по ста вљен. Су ви ше су би ли окре ну ти се би и сво јим лич ним 
за до вољ стви ма, да би раз ми шља ли о оп штем ин те ре су. Но ва ге не ра ци ја 
Ри мља на бит но се раз ли ко ва ла од Ри мља на из вре ме на Ре пу бли ке ко ји су 
су шти ну бра ка ви де ли у по том ству. Да је та ко, ја сно про из и ла зи из од го во ра 
рим ског гра ђа ни на ко ји на пи та ње цен зо ра при за кљу че њу бра ка, од го ва ра 
„Uxo rem ne li be ro rum proc re an do rum ha bes“ – же ним се да бих имао де це; 
тек на кон до би ја ња по тврд ног од го во ра, цен зор је при зна вао брак ле ги тим-
ним (ma tri mo ni um iu stum).22

Иа ко по сто ји од нај ра ни јих да на, „пр ви пут на из ри чит за кон ски на чин, 
у ин те ре су одр жа ва ња дру штва, де фи ни ше се ius li be ro rum (пра во по осно ву 
де це) ко је под ра зу ме ва ра ђа ње де це у бра ку скло пље ном пре ма про пи си ма 
за ко на“.23 Очи то је, да је циљ ове уста но ве по ве ћа ње на та ли те та уз фа во ри-
зо ва ње за ко ни те за јед ни це. Ван брач на за јед ни ца (con cu bi nat), иа ко то ле ри-
са на, ни је омо гу ћа ва ла ван брач ној де ци да ути чу на ста тус ро ди те ља; са мо 
су из у зет но мај ци, уко ли ко је спа да ла у ка те го ри ју „ча сних“ ли бер тин ки 
(ослобођеницa), ко ја је би ла кон ку би на па тро на, при зна ван ius li be ro rum. 
Осло бо ђе ник Ла тин је мо гао да стек не рим ско гра ђан ство, уко ли ко би, уз 
дру ге усло ве до ка зао да се оже нио ра ди де це и до ка же пред па тро ном или 
управ ни ком про вин ци је да има де те од го ди не да на ста ро сти.24

Пра во по осно ву де це (ius li be ro rum) се у рим ској др жа ви мо гло сте ћи, 
али је мо гло би ти и до де ље но за слу жним по је дин ци ма, од стра не се на та или 
им пе ра то ра. Са прак сом до де ле ius li be ro rum-а по че ло се већ у до ба Ав гу ста. 
Сти ца ње и до де ла ius li be ro rum-а је пред ста вља ло из у зет но ве ли ку при ви-
ле ги ју из раз ло га што су пра ва ко ја су се сти ца ла по осно ву ро ди тељ ства, 
од но сно, по осно ву по том ства, има ла од раз на не ко ли ко обла сти. У обла сти 
ту тор ства – с об зи ром да је же на на кон пу но лет ства и да ље би ла под ту-
тор ством (tu te la mu li e rum), од ње се зах те ва ло да има де цу ка ко би би ла 
осло бо ђе на од ту тор ства.25 Да би сте кла ову при ви ле ги ју сло бод но ро ђе на же на 

21 „Нав. пре ма“. Leon Ho mo (Омо), Pro blems so ci ax de Ju dis ed d’a pre zent, Па риз 1922, 250.
22 Гај Све то ни је Тран квил, Два на ест рим ских ца ре ва – Ју ли је Це зар, Бе о град 2003,52.
23 „Вид“. Ми ла Јо ва но вић, Ав гу сто во брач но за ко но дав ство (ка ду кар ни за ко ни), необја-

вље на док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град, 1994. 
24 Ga i us, Inst. I, 29. 
25 Ga i us, Inst. I, 145. 
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(in ge nua) мо ра ла је да ро ди тро је де це, а осло бо ђе ни ца (li ber ti na) че тво ро 
де це.26

У обла сти на сле ђи ва ња – као на гра ду за оже ње не љу де и за оче ве фа ми-
ли ја, Lex Iu lia et Pa pia Pop pa ea је од ре дио да све што је у јед ном те ста мен ту 
за ве шта но нео же ње ним и не у да тим ли ци ма – при па да у те ста мен ту спо ме-
ну тим на след ни ци ма или ле га та ри ма ко ји има ју де цу; а ако та квих не ма, 
он да др жа ви.27 У по гле ду ме ђу соб ног на сле ђи ва ња су пру жни ка, Ул пи јан у 
Ре гу ла ма на во ди да је јед но за јед нич ко де те би ло до вољ но су пру жни ци ма 
за сти ца ње пу не ca pa ci tas у ме ђу соб ним од но си ма.28 Су пру жни ци ко ји ни су 
има ли де це, мо гли су да на сле де са мо по ло ви ну на сле ђа. У пе ри о ду прин-
ци па та, мај ке ко ји ма је би ло при зна то ius li be ro rum, ни су са мо осло ба ђа не 
ту тор ства, већ су сти ца ле и мо гућ но ост да на сле де сво ју де цу.29

И у обла сти оба вља ња др жав них функ ци ја – ius li be ro rum је био од зна-
ча ја јер је омо гу ћа вао му шкар ци ма за у зи ма ње нај ви ших јав них функ ци ја. 
Ко ће би ти кон зул или гу вер нер про вин ци је, ни је за ви си ло са мо од то га ко 
је ста ри ји или чу ве ни ји по по ре клу, већ и од то га да ли спа да у ка те го ри ју 
pa tres; да ли је по тен ци јал ни пре тен дент на ви со ку функ ци ју оже њен и има 
брач ну де цу. Мно ги рим ски пи сци, ме ђу њи ма и Све то ни је, пру жа ју до ка зе 
о то ме да је Ав густ оче ве по ро ди ца че сто хва лио и нов ча но на гра ђи вао.30 
При то ме, пред ност су има ли они са ви ше де це над кан ди да ти ма са ма њим 
бро јем де це; од но сно, пред ност је да ва на оном са јед ним де те том од оног ко 
де це уоп ште не ма.31 Да се ни је увек тра жио услов – ве ћи број де це, мо же нам 
као до каз по слу жи ти че сто ци ти ра на Га је ва ре че ни ца: „да ни је без де це (si ne 
li be ris) онај ко јед ног си на или кћер има“.32

Отац са ius li be ro rum по Ав гу сто вом брач ном за ко но дав ству, мо гао се 
осло бо ди ти не ких јав них оба ве за (ex cu sa tio), укљу чив ши и оба вља ње ту-
тор ства. Та ко, рим ски гра ђа нин ко ји је жи вео у Ри му, уко ли ко је имао тро је 
де це, осло ба ђан је од тзв. mu ne ra pu bli ca (јав не ду жно сти да бу де ту тор); ако 
jе жи вео у Ита ли ји или про вин ци ји тре ба ло је да има че тво ро де це.33

26 Pa u lus, Sent. 4, 9, 1
27 Д. Аран ђе ло вић, 157. 
28 Ul pi a nus, Reg. 16, 1а. 
29 У вре ме вла да ви не Ха дри ја на до нет је Se na tus con sul tum Tar tu li a num ко ји пред ста-

вља по че так ре фор ми ius li be ro rum-а. Ти ме је из ме ње но до та да шње пра ви ло да је мај ка 
мо гла да на сле ди сво ју де цу са мо ако је из ме ђу њих по сто ја ла аг нат ска ве за, тј. ако су би ли 
под ре ђе ни jедној очин ској вла сти. Ју сти ни јан је на кра ју уки нуо услов да мај ка мо ра да има 
ius li be ro rum да би на сле ди ла сво ју де цу. „Нав. пре ма“. А. Ро мац, Реч ник рим ског пра ва, 
За греб 1975, 507.

30 Све то ни је, Ав густ, 46.
31 Гај Пли ни је Мла ђи, Пи сма (пре вод: А. Вил хар, Бе о град 1982, VII, 16).
32 D. 59, 16, 148. 
33 А. Ро мац, 507. 
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Ius li be ro rum као скуп при ви ле ги ја мо гао је би ти до де љен и не ко ме ко 
не ма де це или их не ма у до вољ ном бро ју (тро је, од но сно че тво ро).34 Пр ва 
осо ба ко јој је би ло до зво ље но то пра во, прет по ста вља се, би ла је упра во 
Ав гу сто ва су пру га, Ли ви ја ко ја ни је има ла са њим де це.35 Се нат јој је до де-
лио по ме ну то пра во не са мо због то га што су је ува жа ва ли, већ пре ма не ким 
тврд ња ма, ви ше из же ље да се до дво ре Ав гу сту. 

Ав гу стов на след ник Ти бе ри је (14-37. год. н.е.) ви дев ши да су „пот ка зи-
ва чи“ из вре ме на Ав гу ста пра во зло за др жа ву, од лу чу је се да коц ком иза-
бе ре пет бив ших кон зу ла и исто то ли ко цен зо ра, са за дат ком да спре че ис-
фор си ра ну при ме ну за ко на. Уно си не ке но ви не, али по твр ђе њу Та ци та, 
Ти бе ри је пре ки да са Ав гу сто вом прак сом по ма га ња оче ва се ви ше де це, 
ко ји су му се обра ћа ли за по моћ.36 Као при мер да је ка сни је опет до де љи ван 
ius li be ro rum, у из во ри ма се на во ди Кла у ди је во на гра ђи ва ње же на ко је су 
гра ди ле бро до ве; њи ма је до де љи ва но по ме ну то пра во не за ви сно од то га да 
ли су уда те или не.37 На кон вла да ви не Кла у ди ја не ма по у зда них по да та ка о 
ин ди ви ду ал ном до де љи ва њу ius li be ro rum-а. Пли ни је Мла ђи све до чи о до-
де ли ius li be ro rum-а у до ба вла да ви не Тра ја на (98-17. год. н.е.). Као при мер, 
да је при ви ле ги ја пра ва ро ди те ља са тро је де це (ко ја је би ла основ за до де-
љи ва ње ви со ких др жав них функ ци ја) мо гла би ти и до де ље на, мо же да по-
слу жи и прак са ца ра Тра ја на: он је то пра во до де лио Пли ни ју Мла ђем и 
Све то ни ју Тран кви лу ко ји су за у зи ма ли ви со ке по ло жа је у др жа ви.38 У вре-
ме вла да ви не Ха дри ја на (117-138. год. н. е.) до не та је кон сти ту ци ја (SC 
Tеrtulianum) ко јом се же ни до пу шта, да под од ре ђе ним усло ви ма, уко ли ко 
има тро је, или че тво ро де це, мо же да бу де ин те стат ски на след ник сво јој де ци. 
Па ул у ве зи са овим се нат ским ми шље њем ка же да „ius li be ro rum има мај ка 
ко ја тро је де це има, или их је има ла, као и она ко ја ни ти их је има ла ни ти 
их има; има их ако су де ца жи ва, не ма их ако их је из гу би ла; а не ма их ни ти 
их је има ла она ко ја је цар ском ми ло шћу по ме ну то пра во сте кла“.39 

34 Dion Cas si us, Hi sto ria Ro ma num, 55,2,5-6. – пру жа по дат ке из ко јих про из и ла зи да 
се ius li be ro rum мо гао до де ли ти и му шкар ци ма и же на ма, по је ди ном ли цу или гру пи ли ца, 
трај но или при вре ме но, ми ло шћу (in via gra ti o sa) се на та, од но сно им пе ра то ра. 

35 Ли ви ја је има ла два си на из прет ход ног бра ка; са Ав гу стом ни је има ла де це (ако се 
из у зме њи хо во за јед нич ко де те ко је је ра но умр ло). Ав густ је из прет ход ног бра ка (са Скри-
бо ни јом) имао са мо јед но де те, Ју ли ју, ко ју је уда вао три пу та и при то ме усва јао уну ке. 
Ав густ је уз јед ну за ко ни ту кћер имао и два усво је ни ка, Га ја и Лу ци ја (де цу Ју ли је и Агри пе). 
Ти ме је био ис пу њен фор мал ни услов да има тро је де це да би био на вла сти. Иа ко је то би ло 
без зна ча ја с об зи ром да је им пе ра тор био из над за ко на. „Нав. пре ма“. Све то ни је, Ав густ, 63. 

36 Та цит, Ана ли, III, 28.
37 Све то ни је, Кла у ди је, 19.
38 Пли ни је Мла ђи, Пи сма, 2,13,8.
39 Pa u lus, Sent. 4,9,9.
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1.4. По пу ла ци о на по ли ти ка Ри ма у до ми на ту

Иде ја „пра ва по осно ву де це“ до жи вља ва раз ли чи ту тран сфор ма ци ју и 
у пост кла сич ном пе ри о ду. Пр ви хри шћан ски цар Кон стан тин, до ла ском на 
власт (324-337. год. н.е.) ге не рал но уки да санк ци је за нео же ње не и су пру-
жни ке без де це и свим ли ци ма при зна је ius li be ro rum, без об зи ра ко ји су 
ста тус та ли ца има ла у дру штву и без об зи ра на број де це.40 Ти ме и да ље 
ни је би ло ко нач но ре ше но пи та ње ius li be ro rum-а, с об зи ром на чи ње ни цу 
да се у из во ри ма мо гу про на ћи по да ци ко ји го во ре о то ме ка ко су им пе ра-
то ру и на кон 320. го ди не упу ћи ва не мол бе за до де лу ius li be ro rum-а. Та ко су 
Хо но ри је и Те о до си је, 410. го ди не до не ли кон сти ту ци ју De iu re li be ro rum 
ко јом су, из ме ђу оста лог, уки ну ли ius li be ro rum у фор ми да га сви ма до де-
љу ју.41 По ме ну ту кон сти ту ци ју је пре у зео и Ју сти ни јан,42 ко ји при сту па 
уки да њу ско ро свих пре о ста лих огра ни че ња у брач ним од но си ма, ко је су 
уве ли ка ду кар ни за ко ни. Та ко, део Ју сти ни ја но ве ко ди фи ка ци је под на зи вом 
Co dex, са др жи кон сти ту ци ју ко јом се уки да оба ве за да ва ња одо бре ња од 
стра не им пе ра то ра за брак са бив шим глу ми ца ма.43 По ме ну том кон сти ту-
ци јом Ју сти ни јан ве ћи ни же на ни ског ран га до пу шта брак са при пад ни ци ма 
ви ших сло је ва,44 при че му за бра на и да ље ва жи за про сти тут ке.45 Увод ни 
део No vel lae са др жи и две кон сти ту ци је ко је су у ве зи са брач ним за бра на ма: 
пр ва кон сти ту ци ја до пу шта брак се на тор ском ре ду оба по ла са осло бо ђе ни-
ци ма (Nov. 78,3) и дру га кон сти ту ци ја же на ма ни ског ран га до пу шта брак 
са при пад ни ци ма ви ших сло је ва дру штва (Nov. 117, 6). 

2. РИМ СКО IUS LI BE RO RUM У КОН ТЕК СТУ ДА НА ШЊЕ  
ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ ДР ЖА ВЕ СР БИ ЈЕ

Моћ не Рим ске им пе ри је не ма одав но, али и да нас сва ко озби љан је све-
стан да је ра ђа ње де це и њи хо во по ди за ње, те мељ „ма те ри јал не и мо рал не 
трај но сти др жа ве“. Ра ђа ње де це је и да нас лан ча ни про цес ко ји по вла чи за 
со бом и пи та ње оп стан ка бра ка и по ро ди це, а ти ме и чи та вог дру штва. Иа ко 
се зна да је ре про дук ци ја ста нов ни штва од ве ли ког зна ча ја за де мо граф ски 

40 По себ ном кон сти ту ци јом из 320. го ди не н. е. (C. Th.VI II,,16,1: De in fir man dis ce li ba tus 
et or bi ta tus) би ло је пред ви ђе но да „они ко ји ма је по ста ром пра ву, као нео же ње ни ма за кон 
пре тио ка зна ма, да бу ду сло бод ни и да та ко жи ве и да се по мог ну убра ја њем у оне ко ји су 
брак скло пи ли, те да сви јед на ко стек ну по ло жај ка кав за слу жу ју“.

41 C.Th.VI II,17,3.
42 C.8,58(59),1,2.
43 C. 1,4,33,2; C, 5, 4, 29).
44 C. 1,4, 33, 2.
45 C. 5, 4, 15.
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раз вој јед не зе мље, да нас је ра ђа ње де це да ле ко ис под по тре ба про стог об на-
вља ња ста нов ни штва (не обез бе ђу је се ни про ста ре про дук ци ја). С јед не 
стра не су љу ди ко ји не же ле брак, ни су за ни ка кво „ве зи ва ње“, и с дру ге 
стра не, све че шћа по ја ва су бра ко ви без де це, са мо хра не мај ке, оче ви са де-
цом без су пру ге, су ро гат мај ке. Та кав тренд у све ту на ла зи мо и у соп стве ном 
окру же њу. 

Да на шњи де мо граф ски раз вој Ре пу бли ке Ср би је има пу но ано ма ли ја, 
па пи та ње сма ње ња ста нов ни штва и ње го вог ин тен зив ног ста ре ња пре ти да 
озбиљ но угро зи оп шти дру штве ни и еко ном ски раз вој са да шњих и бу ду ћих 
ге не ра ци ја. Ср би ја има не га тив ни на та ли тет ду го го ди на уна зад. Пре ма 
ста ти стич ким по да ци ма у Ср би ји је од 2007. до 2017. про сеч но ро ђе но 66.900 
бе ба, а умр ло 102.500 љу ди. Раз ло зи де по пу ли за ци је др жа ве су мно го број ни, 
по чев од ми ну лих ра то ва ко ји су од не ли огро ман број на шег ста нов ни штва, 
у ста ро сној до би ка да су мо гли да бу ду ро ди те љи. Ових да на, на свим ма ни-
фе ста ци ја ма где се обе ле жа ва сто го ди на од за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, 
ис ти че се по ра жа ва ју ћи по да так да је др жа ва Ср би ја та да из гу би ла 28% 
це ле по пу ла ци је (1,2 ми ли о на ста нов ни ка). Он да је усле дио Дру ги свет ски 
рат, па гра ђан ски рат и бом бар до ва ње Ср би је де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка, што се за вр ши ло ка та стро фал ним еко ном ским, со ци јал ним и дру штве-
ним ста њем. Све то, уз сто пу смрт но сти од три де сет хи ља да ста нов ни ка го-
ди шње, као и од се ље них у „нај бо љим“ го ди на ма – до ве ло је до фра пант ног 
сма ње ња ста нов ни штва др жа ве Ср би је. И да нас смо све до ци но вих „ра то ва“ 
ко ји се во де у гла ва ма по тен ци јал них ро ди те ља, да ли за сно ва ти по ро ди цу 
или не и да ли у њој из ро ди ти де цу. А раз ло зи пре ми шља ња су ма те ри јал не 
не во ље скоп ча не са „ин ди ви ду а ли змом“, не за по сле но шћу, не за до во ља ва ју ћим 
еко ном ским стан дар дом, стам бе ним про бле мом, еман ци па ци јом, не на ла же-
њем аде кват ног парт не ра итд. 

У др жа ви Ср би ји су по ро ди ца и од но си у њој, до жи ве ли огром ну тран-
сфор ма ци ју. За о ста лу аграр ну др жа ву, ка ква је би ла пре Дру гог свет ског 
ра та, сме ни ла је ин ду стри ја ли зо ва на и ур ба ни зо ва на др жа ва у ко јој је за жи-
вео нов, мо де ран на чин жи во та, а ти ме и но ви по гле ди на свет. Ур ба ни за ци ја 
и ин ду стри ја ли за ци ја на овим про сто ри ма од и гра ла се у ве о ма крат ком ро ку 
(за све га не ко ли ко де це ни ја), за раз ли ку од дру гих европ ских др жа ва где је 
тај про цес тра јао ве ко ви ма. По сле ди це свих тих де ша ва ња тр пи да нас чи та во 
дру штво. Су прот но уста ље ним па три јар хал ним оби ча ји ма – уста ли ли су се 
ту ђи кул тур но-умет нич ки са др жа ји, ко ји има ју и те ка ко ути ца ја на фор ми-
ра ње све сти о зна ча ју по ро ди це и де це ко ја тре ба да се ро де у њој. Све до ци 
смо при хва та ња на ви ка ко је све ви ше во де у раз врат и не мо рал. Грам зи вост 
и бо га ће ње пре ко но ћи је уни шти ло по ве ре ње, по ште ње и оста ле вр ли не 
на шег па три јар хал ног на ро да. 
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Де мо граф ски струч ња ци сва ко днев но опо ми њу да је по пу ла ци о на по-
ли ти ка др жа ве Ср би је ис под „цр ве не цр те“, што зна чи, да не ма ни про сте 
ре про дук ци је ста нов ни штва. По ре ђе ња ра ди, сва ко днев но се ис ти че алар-
ман тан по да так да је сто па при ра шта ја би ла пре ко 20%, (пе де се тих го ди на 
XX ве ка), а да нас је све га 2,2%. Већ је одав но кон ста то ва но да смо у са мом 
вр ху др жа ва ко је су свр ста не у ста рач ка дру штва. Си ту а ци ја је то ли ко алар-
мант на да је пи та ње ни је ли већ ка сно за би ло ка кав бо љи так у по гле ду 
по пу ла ци о не по ли ти ке др жа ве Ср би је. О де ци ко ја би би ла кру на јед ног 
успе шног бра ка раз ли чи то се раз ми шља из ви ше раз ло га: због раз ли чи тих 
ин те лек ту ал них и обра зов них ни воа су пру жни ка ко ји у брак сту па ју са раз-
ли чи тим вас пи та њем и гле ди шти ма; због не зре ло сти јед ног или оба су пру-
жни ка за уло гу ро ди те ља; због стам бе них и ма те ри јал но-еко ном ских те шко-
ћа; због пре за по сле но сти или не за по сле но сти ро ди те ља… 

На ше дру штво се ни је нај бо ље сна шло у овом вре ме ну тран зи ци је и 
нео ли бе рал не иде о ло ги је ко ја је, као са вре ме ни еко ном ско-по ли тич ки пра-
вац, из ме ђу оста лог, про тив цен тра ли стич ког усме ра ва ња др жав них ор га на. 
Др жа ва, од но сно др жав ни ор га ни не мо гу да за ди ру у ин тим ну сфе ру по је-
ди на ца. За сни ва ње по ро ди це и ра ђа ње де це у њој за ви си ис кљу чи во од во ље 
по је ди на ца. Оп шти ин те рес се не где за гу био па сва ки по је ди нац ра ди оно 
што са мо ње му од го ва ра. Мо де ран на чин жи во та је унео ко ре ни те про ме не 
у до жи вља ва њу по ро ди це; мла ди љу ди од у ста ју од за сни ва ња по ро ди це јер 
у њој не ви де „оа зу ми ра, већ те рет, а у де ци ви де око ве“. 

Кри ви ти же не за то што не же ле да бу ду мај ке и да ра ђа ју по том ство 
и ти ме до при не су спа са ва њу овог дру штва од из у ми ра ња, је крај ње не ко рект-
но. Же на на овим про сто ри ма је одав но еман ци по ва на и По ро дич ни за кон46 
јој да је мо гућ ност да сло бод но од лу чу је о ра ђа њу (чл. 5), а ако већ од лу чи да 
по ста не мај ка, он да мај ка и де те ужи ва ју по себ ну за кон ску за шти ту (чл. 5 
ст.2). Та ко пи ше у за ко ну, али је чи ње ни ца да же не све ка сни је по ста ју мај ке 
из ви ше раз ло га: због сти ца ња фи нан сиј ске си гур но сти, ка ри је ре, не до стат-
ка од го ва ра ју ћег парт не ра с ко јим ће по де ли ти уло гу ро ди те ља. Упра во због 
то га, не тре ба се чу ди ти тзв. „уго во ри ма о парт нер ству“, ко ји ма у по след ње 
вре ме при бе га ва ју ег зи стен ци јал но обез бе ђе не же не ко је, све сне да им от ку-
ца ва би о ло шки сат, не мо гав ши да на ђу по год ног парт не ра ко ји би био ро ди-
тељ њи хо вом де те ту, ска ла па ју са ду го го ди шим при ја те љем по ме ну ти уго-
вор. У том, за на ше при ли ке, не сва ки да шњем уго во ру, ко ји је уред но ове рен 
у су ду, до на тор (ко ји је у већ у за ко ни том бра ку) при зна је да је би о ло шки 
отац де те та, али да би о ло шкој мај ци пре пу шта ста ра ње о де те ту. „До на тор“ 
се од ри че сва ког ро ди тељ ског пра ва пре ма том де те ту, јер иста пра ва већ има 
у по сто је ћем ле ги тим ном бра ку са дру гом же ном.

46 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 18/2005, br. 72/2011, br. 6/2015.
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Др жа ва не спор но, тре ба да има флек си бил ни ји став и пре ма тзв. „су ро гат 
мај ци“ од но сно же ни ко ја је при ста ла да ро ди де те брач ном па ру с ко ји ма је 
за кљу чи ла уго вор; пар до би ја де те свог ге нет ског по ре кла, што при род ним 
пу тем ни је би ло мо гу ће оства ри ти.47 Су ро гат-мај ка је по де фи ни ци ји пу но-
лет на жен ска осо ба ко ја без на кна де или сти ца ња би ло ка кве имо вин ске или 
нов ча не или не ке дру ге ко ри сти но си ем бри он ко ји је за чет би о ме ди цин ски 
пот по мог ну том оплод њом, а по сле де вет ме се ци пре да је де те би о ло шким 
ро ди те љи ма.48 Ме ђу тим, та по чет на де фи ни ци ја су ро гат-мај ке се у по след-
ње вре ме у све ту пре тво ри ла у сво ју су прот ност и по ла ко на ла зи плод но тле 
и на овим на шим про сто ри ма. Ра ди се о то ме да имућ ни му шкар ци, оку пи-
ра ни ка ри је ром и ма те ри јал ним бла го ста њем, у не ким зре лим го ди на ма 
по же ле да као са мо хра ни ро ди те љи, или у до го во ру са сво јим парт не ром, 
има ју де цу. Тра же су ро гат мај ке, ко је би им омо гу ћи ле да се оства ре као 
ро ди те љи, а они пре ма њи ма не би има ли ни ка квих оба ве за, осим нов ча не 
на кна де за ко ју се до го во ре. Слич но ра де и имућ ни брач ни па ро ви ко ји пла-
ћа ју су ро гат мај ке да но се и ра ђа ју њи хо ву де цу и на тај на чин по ште де се бе 
све га оно га што труд но ћа и ства ра ње по ро ди це и брак са дру гом осо бом но си. 

Др жа ва тре ба да по мог не ра зним ме ра ма со ци јал не за шти те оним ро-
ди те љи ма ко ји из раз ло га бе де, си ро ма штва и бо ле сти не мо гу да се ста ра ју 
о сво јој де ци. Да њи хов по ло жај по бољ ша ју и та ко их осло бо де ег зи стен ци-
јал них про бле ма ка ко би сво ју па жњу усме ри ли на ра ђа ње и по ди за ње де це. 
По себ но, тре ба ста ти на пут прак си цен та ра за со ци јал ни рад, ко ји из го ре 
на ве де них ра ло га, ола ко узи ма ју де цу од би о ло шких ро ди те ља и да ју их у 
хра ни тељ ске по ро ди це, ко је по том оства ру ју мно го ве ће на кна де не го што 
је со ци јал на по моћ и деч ји до да так. Цен три за со ци јал ни рад тре ба ју да се 
по тру де да на ђу на чин да угро же ним по ро ди ца ма са ви ше де це по бољ ша ју 
усло ве жи во та и та ко де цу оста ве да ра сту уз би о ло шке ро ди те ље. 

Вла да Ре пу бли ке Ср би је, од но сно ње на над ле жна ми ни стар ства, су о че ни 
са тре нут ном алар мант ном си ту а ци јом по пи та њу на та ли те та, од лу чи ли су 
се на по ли ти ку ме ра за под сти цај на та ли те та. Јед на од тих ме ра су нај но ви-
је из ме не За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди це са де цом ко ји ва жи од 1. 
ју ла 2018. го ди не.49 У овим ме ра ма се мо же на ћи ли ни ја по ве зи ва ња са рим-
ским ius li be ro rum јер је крај њи циљ и ка ду кар них за ко на био де мо граф ски. 
Све оста ло је дру га чи је, јер ове ме ре не ма ју плу то крат ски ка рак тер као што 

47 „Вид.“ Гор да на Ко ва чек-Ста нић, По ро дич но прав ни аспек ти су ро гат-мај ке, Прав ни 
жи вот, 9/2001, 91.

48 Ши ром све та све су ро гат-мај ке мо ра ју да ис пу ња ва ју исте усло ве: тре ба да бу ду 
ста ре из ме ђу 18 и 35 го ди на, да има ју јед но или ви ше сво је де це, ако је уда та – њен су пруг 
мо ра да да пи са но одо бре ње за ова кав по сту пак, не сме да има кри ми но ге ну про шлост, мо ра 
да до ка же мо рал ну и пси хо ло шку зре лост, као и до бро фи зич ко здра вље. 

49 Слу жбе ни gласник РС, бр. 11/2017, бр. 50/2018. 
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су има ли ка ду кар ни за ко ни из вре ме на им пе ра то ра Ав гу ста, ко ји је хтео да 
имућ не љу де на те ра на за кљу че ње бра ка у ко ји ма би се ра ђа ло по том ство. 
Та да шње имућ не љу ди, уко ли ко би се оглу ши ли о сво ју оба ве зу за рад ви шег 
ци ља (очу ва ње др жа ве), су сти за ле су санк ци је лич не и имо вин ске при ро де.

По ме ну те из ме не За ко на о фи нан сиј ској по др шци по ро ди це са де цом 
су до не те с на дом да се уне се ви ше про ме на у по пу ла ци о ној по ли ти ци др жа-
ве али и да би се уна пре дио си стем со ци јал них да ва ња за по ро ди це са де цом. 
За кон је ме ђу тим на и шао на ла ви ну ко мен та ра и не го до ва ња са ви ше стра на. 
Не го до ва ле су мај ке са тро је и ви ше де це ко ја су ро ђе на пре 2018. го ди не, јер 
оне не до би ја ју ни ка кву на док на ду по осно ву ро ди тељ ства.50 По себ но је те жак 
по ло жај мај ки ко је има ју бо ле сно де те ро ђе но пре ја ну а ра 2018.; оне ни су 
овим за ко ном об у хва ће не иа ко се го ди на ма без у спе шно бо ре да до би ју ста-
тус „ро ди тељ – не го ва тељ“ и да се из јед на че у пра ви ма ко ја има хра ни тељ.51 

Но ви на овог За ко на је што је про ши рен круг же на ко је има ју пра во на 
на кна ду за вре ме по ро диљ ског од су ства. По ред же на ко је су у рад ном од но су, 
са да пра во на на кна ду има ју и же не ко је са мо стал но оба вља ју де лат ност, же не 
ко је су вла сни це по љо при вред ног га здин ства; же не ко је су рад но ан га жо ва не 
по осно ву при вре ме них и по вре ме них по сло ва, уго во ра о де лу и ау тор ског 
уго во ра; не за по сле не же не ко је су у пе ри о ду од 18 ме се ци, пре ро ђе ња де те та, 
оства ри ва ле при хо де; же на ко ја је усво ји тељ, хра ни тељ или ста ра тељ де те та; 
за по сле не же не ко је су у рад ни од нос сту пи ле на кон ро ђе ња де те та; мај ка ко ја 
је у пе ри о ду од 24 ме се ци пре ро ђе ња де те та би ла по љо при вред ни оси гу ра ник.

Ре а го ва ла је и По ве ре ни ца за за шти ту рав но прав но сти ко ја је под не ла 
пред лог за оце ну устав но сти од ре да ба За ко на ко ји ма су ума ње на пра ва же на 
ко је се ба ве по љо при вре дом. Оне су ста вље не у не јед нак по ло жај у од но су 
на оста ле за по сле не же не ко је при ма ју на кна ду за по ро диљ ско од су ство. 
Њи ма се тра жи ду жи рад ни стаж (24 ме се ци) ра ди оства ри ва ња пра ва на 
на док на ду, не го дру гим ка те го ри ја ма (18 ме се ци). Вр ло бр зо на кон то га, 
усле дио је про тест по кре та „Ма ме су за кон“, где је пред ло же на из ме на за ко на, 
ка ко би се ре ши ли про бле ми са ис пла том на кна де, ко ја у не ким слу ча је ви ма 
иде од не ко ли ко сто ти на до пар хи ља да ди на ра.52 По себ но је пи та ње ко ли ка 

50 Пра во на ро ди тељ ски до да так по овом за ко ну има ју де ца ро ђе на 1.ју ла 2018. и ка-
сни је, а за дру го, тре ће или че твр то де те ро ђе но од 25. XII 2017. 

51 То из раз ло га што бо ле сно де те до би ја на док на ду од др жа ве у ви си ни од 27 000 
ди на ра на име ту ђе не ге и по мо ћи, док хра ни те љи до би ја ју пла ту од 40 000 ди на ра, упла ћен 
стаж оси гу ра ња и пен зи ју.

52 Мно ге мај ке, већ пр вих да на при ме не но вог за ко на, уви де ле су да по ро диљ ску на-
кна ду не ће до би ја ти од по сло дав ца, већ ди рект но од др жа ве и то ско ро ме сец да на ка сни је. 
То зна чи, да ка да до би ју ре ше ње о бо ло ва њу, „по ро ди ље тре ба и да гла ду ју са све де цом 
пу на два ме се ца док им не стиг не пр ва пла та“, ка ко је из ја ви ла јед на од мај ки на про те сту. 
Уза луд су мај ке ука зи ва ле на још јед ну ано ма ли ју овог за ко на. Уме сто да им др жа ва обез бе ди 
бар ми ни мал ну за ра ду (24.800 дин.) оне ће при ма ти по ро диљ ску на кна ду у за ви сно сти од 
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је шан са да мла да мај ка у Ср би ји има ста лан по сао, ре дов на при ма ња чи та вих 
18 ме се ци и да у том пе ри о ду ни је би ло пре ки да или ума ње ња пла та. С пра-
вом се не го ду је, јер су овом од ред бом за ко на угро же не: све мај ке ко је не ма ју 
ве за них 18 ме се ци рад ног ста жа, мај ке ко је сту ди ра ју, мај ке ко је су ра ди ле 
не ко вре ме па до би ле от каз у тих 18 ме се ци... Нај ви ше су угро же не оне мај ке 
ко је су тек по че ле да ра де, ко је не ма ју шест ме се ци рад ног ста жа пре отва ра-
ња бо ло ва ња, за тим мај ке ко је су ра ди ле ма ње од 18 ме се ци, али и све мај ке 
ко је има ју ве ће пла те од три про сеч не пла те у Ср би ји; те же не са ви со ким 
при ма њи ма оста ју ус кра ће не за ве ли ки из нос нов ца то ком по ро диљ ског од-
су ства, јер ће до би ја ти ма њу на кна ду од пла те, то ком по ро диљ ског од су ства. 
То из раз ло га што по но вом За ко ну, без об зи ра на ви си ну за ра де, ни јед на 
мај ка не мо же да до би је ве ћи из нос од зби ра три про сеч не пла те. 

За ко но да вац је од ре дио фик сне из но се ко ји би тре ба ло да се ис пла ћу ју 
по осно ву ро ди тељ ства. Та ко ро ди те љи за пр во де те до би ја ју јед но крат ну по-
моћ од 100,000 ди на ра, за дру го де те 10. 000 ди на ра ме сеч но две го ди не, а за 
тре ће де те по 12.000 ди на ра ме сеч но де сет го ди на, а за че твр то де те 18.000 
ди на ра ме сеч но, та ко ђе де сет го ди на. По мет њу је иза зва ла од ред ба ко јом је 
про пи сан услов ко ји мо ра да се ис пу ни да би ро ди те љи до би ли но вац ко ји 
им по за ко ну при па да. По треб но је да им сва де ца бу ду уред но вак ци ни са на, 
као и да ре дов но иду у пред школ ску уста но ву или основ ну шко лу (ово ва жи 
за де цу ро ђе ну пре 2012. го ди не).53 Ове но ви не су ини ци ра ле још јед ну ини-
ци ја ти ву Устав ном су ду за по кре та ње по ступ ка оце не устав но сти чл. 25 ст. 
1-6 За ко на. На ве де ним од ред ба ма се уки да пра во на ро ди тељ ски до да так 
уко ли ко ма кар јед но од де це у по ро ди ци ни је при ми ло све оба ве зне вак ци не 
или не по ха ђа ре дов но шко лу или пред школ ски при прем ни про грам. Овом 
од ред бом су ди рект но по го ђе на де ца из нај у гро же ни јих ром ских по ро ди ца. 
У ве зи са ти ме у јав но сти има до ста ко мен та ра у ко ји ма се та циљ на гру па 
с пра вом осе ћа дис кри ми ни са ном.

то га ко ли ко су за ра ђи ва ле у по след њих 18 ме се ци пре од ла ска на по ро диљ ско од су ство, а 
не 12 ме се ци, ко ли ко је би ло пред ви ђе но ста рим за ко ном.. О на док на ди ко ја ће га ран то ва ти 
при сто јан жи вот мај ки са де цом, не ма ни го во ра, па не чу де ко мен та ри: „Др жа ва „сти му-
ли ше“ ра ђа ње – сма ње њем на кна да по ро ди ља ма“. То из раз ло га што по но вом за ко ну, же на 
ко ја за труд ни по сле шест ме се ци на рад ном ме сту, а при ма ла је пла ту 25.000 ди на ра, на 
по ро диљ ском од су ству ће при ма ти са мо 8000 ди на ра ме сеч но. То чак и ни је нај го ри при мер 
јер су се огла си ле по ро ди ље ко је ће при ми ти са мо хи ља ду ди на ра по ро диљ ске на док на де 
па сма тра ју ова кву бри гу др жа ве по ни жа ва ју ћом.

53 На ве де на ме ра се с јед не стра не, ти че све ро ђе не де це, а с дру ге стра не, ти че се шко ла 
и уста но ва здрав стве не за шти те. Сен ку на на ве де ну ме ру ба ца јед на до ста чуд на прак са: 
тра же не по твр де о вак ци на ци ји и ре дов ном по ха ђа њу пред школ ске уста но ве и шко ле, не 
мо гу се елек трон ским пу тем про сле ђи ва ти из ме ђу над ле жних слу жби, већ њих мо ра ју ро ди-
те љи лич но да до ста вља ју. Обе ћа на елек трон ска по ве за ност над ле жних слу жби ко ја је тре-
ба ло да, из ме ђу оста лог, олак ша ро ди те љи ма да оства ре сво је пра во на на кна ду по осно ву 
ро ди тељ ства, оста је мр тво сло во на па пи ру, бар за са да.
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ЗА КЉУ ЧАК

По ро ди ца и брак се да нас, у це лом све ту, па и код нас, на ла зи у ве ли кој 
кри зи и су о че на је са мно гим про бле ми ма. У да на шњој све оп штој кри зи 
(еко ном ској, мо рал ној, по ли тич кој...) не тре ба са мо ро ди те љи ма пре пу сти ти 
бри гу о по том ству. Др жа ва тре ба из јав них сред ста ва да из два ја нов ча на 
сред ства за ту на ме ну, јер је оп ште по зна та ствар да је бу дућ ност сва ког 
дру штва ко је те жи оп стан ку и на прет ку – не за ми сли ва без де це. Уза луд еко-
ном ски ус пе си др жа ве, ако не ма љу ди.

Над ле жни ор га ни др жа ве Ср би је, одав но ни су пре по зна ли зна чај по том-
ства за оп ста нак са ме др жа ве. То не по ка зи ва ње по себ не бри ге за соп стве не 
гра ђа не, ко је тра је го ди на ма уна зад, има ло је за по сле ди цу не за ин те ре со ва-
ност мла дих љу ди да за кљу чу ју бра ко ве или да у бра ку има ју јед но или дво је 
де це, а ве о ма рет ко ви ше од тог бро ја. Уз ве ли ки пад на та ли те та, при су тан је 
по раст исе ља ва ња ста нов ни штва. И прем да смо ми зе мља ко јој исе ља ва ње 
ни је стра но, оно је по след њих го ди на по при ми ло дра ма тич не раз ме ре. Све 
ви ше по је ди на ца али и чи та вих по ро ди ца се од лу чу је да по тра жи сре ћу у 
не ком дру гом де лу све та.54

Има ју ћи у ви ду да на шње де мо граф ске (не)при ли ке у ко ји ма се на шла 
Ре пу бли ка Ср би ја, ја сно је да се ме ре им пе ра то ра Ав гу ста не би „при ми ле“ 
на овим про сто ри ма. На род је то ли ко оси ро ма шио и огро ман број мла дих 
љу ди ни је фи нан сиј ски обез бе ђен, па др жа ва и не би има ла од ко га да на пла ти 
ка зну за не по што ва ње за кон ске од ред бе о оба ве зи за кљу че ња бра ка; уко ли ко 
би се та кав за кон и до нео. Пра во по осно ву ро ди тељ ства, од но сно ро ди тељ ски 
до да так, тре ба да бу де ис пла ћи ван без усло вља ва ња. Не мо же се ро ди тељ ски 
до да так убу ду ће усло вља ва ти вак ци на ци јом де те та, јер је то већ ре гу ли са но 
дру гим за ко ном (За ко ном о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти). 
Све је ви ше струч них љу ди ко ји ин си сти ра ју на чи ње ни ци да је то то ка зне-
на ме ра, а она се мо же до не ти са мо у ка зне ном по ступ ку. Ов де не по сто ји 
суд ски по сту пак, па је сход но то ме ова ме ра за кон ски не у те ме ље на. Уме сто 
ова кве ре пре сив не ме ре, др жа ва тре ба да учи ни све да ро ди те ље мо ти ви ше 
нај пре да се од лу че да ра ђа ју де цу, а по том да им олак ша „це ну ро ди тељ ства“ 
ка ко би они са ве сно и од го вор но бри ну ли о њи ма. Тре ба без ре зер вно на гра-
ди ти оне ко ји же ле и мо гу да ра ђа ју де цу и не ка жња ва ти оне ко ји не ви де 

54 У ве зи са тим про бле мом, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је фор ми ра ла „др жав ни тим за 
спре ча ва ње исе ља ва ња“ у окви ру Ко ор ди на ци о ног те ла за еко ном ске ми гра ци је. На пр вој 
сед ни ци ти ма за спре ча ва ње исе ља ва ња кон ста то ва но је „да ће др жа ва пру жи ти све усло ве 
ко ји су нео п ход ни да би мла ди оста ја ли и ства ра ли по ро ди це у сво јој зе мљи“. Кон ста то ва но 
је и да је Ср би ју у 21. ве ку на пу сти ло 654.000 љу ди, а са мо про шле го ди не 60. 000, нај ви ше 
мла дих из ме ђу 15 и 24. го ди не 
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се бе у уло зи ро ди те ља.55 Има ју ћи у ви ду „но ви не“ ко је је до нео го ре на ве де ни 
за кон о фи нан сиј ској по др шци ро ди те ља са де цом, чо век не мо же а да се не за-
пи та, за што је ме ња на прак са ко ја је ва жи ла до пре 15 го ди на ка да су же не 
при ма ле пу ну пла ту за вре ме по ро диљ ског од су ства. 

Уза луд де кла ра тив но про па ги ра ње по ли ти ке ра ђа ња, ако се за ко ни ма 
све ви ше огра ни ча ва ју пра ва же на, и до зво ља ва се по сло дав ци ма да у ин тер-
вју и ма за по сао по ред ин те ре со ва ња за струч ну спре му и рад но ис ку ство, же на 
бу де оба ве зно пи та на „да ли пла ни ра те де цу“, а да по том, ако же на пре кр ши 
да то обе ћа ње и ро ди де те, ти исти по сло дав ци рас ки да ју уго во ре са по ро ди-
ља ма. Др жа ва мо ра да на ђе на чин да се пре ста не са прак сом где је за по сле на 
же на ко ја хо ће да ра ђа, са мо „тро шак“. Не ка др жа ва тај „тро шак“ по сло дав цу 
на до ме сти на не ки дру ги на чин (не ком по ре ском олак ши цом, на при мер). 

Др жа ва се ни је озбиљ но по за ба ви ла још јед ним про бле мом. Сви зна мо 
да нам се ла из у ми ру; да су опу сте ла, да се га се шко ле јер не ма мла дог на ра-
шта ја. И уме сто да се по ро ди це са се ла фа во ри зу ју, оне се још ви ше де гра ди-
ра ју. Да се ко јим слу ча јем не ки им пе ра тор Ав густ по ја ви у ли ку не ког ми ни-
стра за ду же ног за пи та ња по пу ла ци о не по ли ти ке, он би на шао ре ше ње и за 
тај про блем. Он би на ве де не нов ча не из но се ко је др жа ва ис пла ћу је по осно ву 
ро ди тељ ства, удво стру чио, ако су ро ди те љи но во ро ђен че та вла сни ци ре ги-
стро ва ног по љо при вред ног га здин ства на се о ском под руч ју. Не би им про-
пи си вао оштри је усло ве од оста лих ка те гор ти ја ко је има ју пра во на на кна ду 
по осно ву ро ди тељ ства. 

Ка да већ го во ри мо о „бри зи“ др жа ве за де цу ко ја ће се ро ди ти, не мо же-
мо, а да се не освр не мо на из о ста лу бри гу др жа ве око де це раз ве де них ро ди-
те ља. Си стем је за та јио у пот пу но сти, јер је оста вио са мо хра ном ро ди те љу 
да на те ра свог до ју че ра шњег парт не ра да пла ти не ки ми зер ни из нос али мен-
та ци је. Иа ко је не пла ћа ње али мен та ци је кри вич но де ло, то ни је „упла ши ло“ 
не са ве сне ро ди те ље, ко је суд,углав ном са мо услов но осу ђу је. Ка да би до и ста 
не ко од тих, на зо ви ро ди те ља, ис ку сио ка зну за тво ра због то га, био би то 
на ук оста ли ма, да се мо ра по што ва ти оно што је за кон про пи сао. И на ша 
др жа ва у овом слу ча ју тре ба да сле ди прак су ве ћи не европ ских зе ма ља па 
да фор ми ра по се бан али мен та ци о ни фонд, из ко га се ис пла ћу ју из но си за 
али мен та ци ју, а по том над ле жни др жав ни ор га ни на пла ћу ју тај из нос од 
не са ве сног ро ди те ља. 

55 У на ла же њу ре ше ња про бле ма у ве зи са по пу ла ци о ном по ли ти ком, тре ба се освр-
ну ти и на не ка за ни мљи ва ре ше ња зе ма ља у окру же њу. Та ко је пре ми јер Ма ђар ске иза шао 
пред јав ност са иде јом ка ко ми сли да ре ши про блем не до вољ ног бро ја ро ђе не де це у сво јој 
др жа ви. Он је на ја вио сле де ћу ме ру: сва ка же на мла ђа од 40 го ди на ко ја се уда по пр ви пут 
до би ће кре дит у ви си ни од 31.417. евра ко ји ће мо ра ти да от пла ти за три го ди не. Ако ро ди 
још јед но де те, мо ра ће да от пла ти са мо тре ћи ну, а по сле тре ћег де те та не ће мо ра ти ни шта 
да вра ћа др жа ви. 
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Др жа ва мо ра ко нач но да ста ви на ци о нал ни или оп шти ин те рес ис пред 
пар ти ку лар них ин те ре са. Да ство ри усло ве да се у зе мљи Ср би ји ле по и ра до 
жи ви – та да ће се и ра ђа ти ви ше де це. Ако се то не ура ди и ако се де мо граф-
ски не опо ра ви на ци ја и не за у ста ве не га тив ни де мо граф ски трен до ви, про-
це не су да ће за 50 го ди на Ср би не ста ти као на род са свет ске по зор ни це (као 
што су не ста ли до са да мно ги ста ри на ро ди: Фе ни ча ни, Ста ри Ри мља ни, Хе-
ти ти, Ста ри Гр ци, ста ро пер сиј ски на ро ди...). С об зи ром на то ко јом бр зи ном 
се оси па ста нов ни штво Ср би је, „не ће би ти још пу но про сто ра за но ве по ку-
ша је и про ма ша је“, упо зо ра ва ју де мо гра фи.
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Ro man IusLiberorum in the Con text of cur rent  
Po pu la tion Po licy of the Re pu blic of Ser bia56

Abstract: The right ba sed on child birth (ius li be ro rum) which in vol ves the 
obli ga tion to be ar chil dren in mar ri a ges re gu la ted by le gal norms was first de fi ned 
du ring the re ign of Em pe ror Au gu stus. He pas sed a set of laws on mar ri a ge as a 
spe ci fic re spon se of the Ro man sta te to the ge ne ral dec li ne of mo rals and fa mily 
va lu es in Ro me. The ul ti ma te ob jec ti ve of the mar ri a ge laws in tro du ced by Em pe ror 
Au gu stus was a de mo grap hic one and it co uld not be ac hi e ved wit ho ut adop ting 
a set of norms, which in flu en ced nu me ro us do ma ins of law and li fe, re stric ting 
per so nal fre e doms of in di vi du als in the in te rest of hig her go als.

“The right ba sed on child birth” – at le ast as an idea – ou tli ved the Ro man 
Em pi re, ex pe ri en cing va ri o us tran sfor ma ti ons. Alt ho ugh this right was for mally 
abo lis hed du ring the re ign of Con stan ti ne, it exer ted in flu en ce on the le gal and 
so cial li fe of sub se qu ent Eu ro pean sta tes. The Go vern ment of the Re pu blic of Ser bia 
and its re le vant mi ni stry al so op ted for the me a su re of en co u ra ging child birth 
and gran ting pri vi le ges to mot hers and fa mi li es with se ve ral chil dren. This has 
been me ant to al le vi a te the de mo grap hic pro blem that Ser bia is fa ced with. The se 
me a su res can be seen as re la ted to the Ro man ius li be ro rum be ca u se the ul ti ma te 
goal of the fa mily laws was a de mo grap hic one. No wa days, a very fle xi ble vi ew is 
ta ken re gar ding the re gu la ti ons which re strict per so nal fre e doms of the in di vi dual 
on ac co unt of hig her in te rests (sur vi val of the sta te). This sho uld not co me as a 
sur pri se when we know that to day the pa rents’ right ba sed on child birth has a 
dif fe rent con no ta tion. In stead of the phra sing ‘the right ba sed on child birth’ it is 
no wa days re fer red to as an ‘al lo wan ce’ gran ted to the pa rents who de ci de to ha ve 
offspring. The al lo wan ce is gran ted by the sta te, who se goal is to stop ne ga ti ve 
de mo grap hic trends in the sta te of Ser bia by en co u ra ging child birth. It is not just 
the term ius li be ro rum that now has a dif fe rent con no ta tion, but the very no tion 
of a pa rent ap pe ars to be dif fe rent as well. In the Ro man so ci ety, only a fat her 
co uld be a pa rent, whe re as to day this con cept en com pas ses both pa rents, the 
mot her just as the fat her. A step furt her has even been ta ken, so that to day the term 
‘pa rents’ can al so imply two men (to whom a child is born by a sur ro ga te mot her) 

56 The pa per is de di ca ted to the pro ject en ti tled Bi o me di ci ne and En vi ron men tal Pro tec tion 
fi nan ced by the Mi ni stry of the Re pu blic of Ser bia
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or two wo men (one of whom will un der go in vi tro fer ti li sa tion in or der to ha ve a 
child).

Keywords: sur vi val of the sta te, a hig her ca u se, pri vi le ge, per so nal fre e dom, 
chil dren, birth ra te. 
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