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РЕ ЛИК ТИ ПР ВО БИТ НОГ ПО И МА ЊА  
ПРА ВИЧ НО СТИ, ПРАВ ДЕ И ПРА ВА  

У ПР ВИМ ДР ЖА ВА МА СТА РОГ ВЕ КА –  
ЈЕ ДАН ПРАВ НО-АН ТРО ПО ЛО ШКИ ПО ГЛЕД

Сажетак:Сва ар ха ич на дру штва по чи ва ла су на јед на ко сти и со ли дар-
но сти. Сва она из гра ди ла су ме ха ни зме ко ји ма су ре гу ли са ли по на ша ње уну тар 
дру штва, јер је то био услов оп стан ка. У та квим дру штви ма по сто ја ла је 
ар ха ич на пра вич ност, ко ја се ма ни фе сто ва ла кроз ега ли тар ност, со ли дар-
ност, али и ста тич ност и кон зер ва тив ност, а по чи ва ла је на оби ча ји ма ко ји 
су ва жи ли за све без из у зет ка. Са ра сло ја ва њем ар ха ич них дру шта ва, њи-
хо вим ши ре њем и по ве зи ва њем са дру гим за јед ни ца ма не ста је пр во бит не 
ко хе зи је и си гур но сти и по ла ко не ста је и она пр во бит на, ар ха ич на пра вич-
ност и усту па ме сто пој му прав де као ва па ју за из гу бље ном пра вич но шћу и 
јед на ко шћу. Рав но те жа ко ја је до та да кра си ла ар ха ич на дру штва и би ла 
иде ал но ста ње за јед ни це не по пра вљи во је на ру ше на.

Пи смо и на ста нак пр вих др жа ва до ве шће и до пр вих за ко ни ка чо ве чан-
ства. Пр ве др жа ва и њи хо ви вла да ри на шли су се из ме ђу ста рог и но вог. По-
вла шће ни сло је ви дик ти ра ли су но во пра во, спу та ва ју ћи оби ча је, при сва ја ју ћи 
при ви ле ги је за се бе ко је је пра во ве ри фи ко ва ло, док су си ро ма шни ји сло је ви 
дру штва че зну ли за про ху ја лим вре ме ни ма. Све су то древ ни за ко но дав ци 
вла да ри, ма кар ин стинк тив но, осе ћа ли, тра же ћи не ку злат ну сре ди ну ко ја 
је га ран то ва ла ред и мир у др жа ви. У Егип ту, бо ги ња Ма ’ат, ме ре ње ду ша и 
Књи га мр твих од бле сак су ар ха ич ног дру штва и древ них схва та ња, ко ја су се, 
уо ста лом, нај ду же и за др жа ла упра во ту. И твор ци кли но пи сних за ко ни ка 
на шли су пу те ве и стра те ги је да се ис ка жу као вла да ри ко ји во де ра чу на о 
свим сво јим по да ни ци ма. Од ред бе тих за ко ни ка ви ше не го о ма че му дру гом 
све до че о nтоме. Би ло да го во ре о соп стве ним за слу га ма, би ло да ис ка зу ју 
бри гу о ра њи вим сло је ви ма дру штва, би ло да бо га ти ма ус кра ћу ју од ре ђе не 
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при ви ле ги је за рад оп штег до бра, би ло да се окре ћу тра ди ци ји, би ло да шу рују 
са бо го ви ма или од ре ђу ју ме ре и на кна де, они се пре све га тру де да бу ду узор ни 
вла да ри свим сво јим по да ни ци ма, у пр ви план ста вља ју ћи вла да ви ну пра ва.

Кључнеречи: ар ха ич на дру штва, пра вич ност, прав да, пра во, кли но пи сни 
за ко ни ци.

1. УВОД

Про у ча ва ње ар ха ич них дру шта ва пред ста вља, углав ном, Си зи фов по-
сао, ко ји са со бом но си Тан та ло ве му ке и број не про бле ме ко ји ви се над 
ис тра жи ва њем као Да мо клов мач. 

Већ са мо де фи ни са ње пој ма ар ха ич на дру штва ни је јед но ста ван за да-
так. Овај по јам об у хва та све об ли ке људ ских за јед ни ца од на стан ка чо ве ка 
до ства ра ња пр вих др жа ва, а ово ње го во од ре ђе ње по зна ти је је под име ном 
пр во бит на за јед ни ца. То би у свом ис хо ди шту зна чи ло да на ста нак пр вих 
др жа ва у Ме со по та ми ји и Егип ту ујед но озна ча ва крај ар ха ич них дру шта ва. 
Исти ни за во љу, ра ђа ње пр ве др жа ве у Су ме ру је сте крај пр во бит не за јед ни це, 
јер је она од ре ђе на хро но ло шки и по че так Ста рог ве ка је сте њен ду шман и 
џе лат.1 Ме ђу тим, иа ко је пе ри од пр во бит не за јед ни це за вр шен, ар ха ич на дру-
штва су пре жи ве ла све до да на шњих да на. Сва ка она људ ска за јед ни ца ко ја 
по ве ћи ни сво јих од ли ка од у да ра од дру шта ва са др жав ном ор га ни за ци јом 
је сте ар ха ич но дру штво и сва ка та ква за јед ни ца и да ље пред ста вља ми ни-
ја тур ну ла бо ра то ри ју у ко јој ет но ло зи и ан тро по ло зи тра же и на ла зе ве зе са 
нај у да ље ни јом про шло шћу. Иа ко су по след ње де це ни је про шлог ве ка и прве 
де це ни је но вог ми ле ни ју ма пре зре ле уоп шта ва ња сва ке вр сте, ин си сти ра ју ћи 
на спе ци фич но сти ма сва ке људ ске за јед ни це, у тра га њу за са мим по ре клом 
дру штва не ми нов но ва ља ука за ти и на не ке за јед нич ке обра сце по на ша ња и 
про ми шља ња древ них љу ди ко ји ће до ве сти до уоб ли ча ва ња и раз во ја кул ту-
ре, а са мим тим и број них ап стракт них ка те го ри ја нео п ход них за оп ста нак не 
са мо сва ке по је ди нач не људ ске ску пи не, већ и чи та ве ци ви ли за ци је. Ме ђу 
та кве пој мо ве сва ка ко спа да ју пра вич ност, прав да и са мо пра во.2

1 Пјер Кла стр, Ар хе о ло ги ја на си ља, пре вод К. Ко прив шек, Но ви Сад 2004, 97.
2 Ови пој мо ви су го то во увек по ве за ни и ис пре пле та ни. Сли ко вит при мер пре ста вља-

ју грч ки ми то ви. На и ме, грч ка бо ги ња прав де, Ди ка, је кћер Зев са и бо ги ње Те ми де (The mis). 
The mis (Ура но ва и Ге и на ћер ка, дру га Зев со ва же на по ред Хе ре, ко ја оли ча ва ве чи та за ко не 
ко ји вла да ју у ко смо су) пер со ни фи ку је „оно што је про пи са но“, „пра нор му дру штва“, схвата-
ње о то ме шта је пра во, оби чај, ко ји про из ла зи из во ље Зев са. – Си ма Авра мо вић, „Gno me 
di ka i o ta te – пра во, прав да и пра вич ност у атин ској суд ни ци“, Пра во и прав да – 2013, (при-
ре ди ла Ј. Ха сан бе го вић), Бе о град 2014, 18. На по ме ни мо и то да је бо ги ња Ди ке има ла и 
се стре Eu no miu (за ко ни тост) и Ei re ne (мир), и да је ње на ћер ка би ла Hesychia (спо кој ство). 
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Људ ска би ћа су је дин стве на, јер са мо она од свих жи вих би ћа на Зе мљи 
има ју спо соб ност да ство ре и раз ви ја ју кул ту ру.3 На ка квом год ступ њу раз-
во ја би ли, удру же ни у за јед ни цу, ка кве год сло же но сти она би ла (хор да, род, 
брат ство, пле ме итд.)4, љу ди су има ли пред ста ву о то ме шта би под ра зу ме-
ва ли пра вич ност, прав да или пра во и то не због фи ло зоф ски на стро је ног 
ума, већ за то што је то био услов њи хо вог оп стан ка уте ме ље ног на ко хе зи-
о ном са гла сју и уни форм ном де ла њу. Жи вот у не при ја тељ ском окру же њу 
те рао је све људ ске за јед ни це да бу ду хо мо ге не из ну тра, да из гра де си стем 
пра ви ла по на ша ња ко ји је га ран то вао ко хе зи ју гру пе, ње ну са мо до вољ ност, 
ње ну со ли дар ност и ко ји јој је ство рио је дин ствен иден ти тет.5 Они су сва-
ка ко има ли од ре ђе не по тре бе и за до во ља ва ли су их уну тар за јед ни це, а да 
би то уоп ште би ло мо гу ће, мо ра ли су да има ју и раз ра ђе не ме ха ни зме за 
њи хо во за до во ља ва ње.6 Не бро је ни по ку ша ји по је ди на ца ис кри ста ли са ли су 
шта је то што је по за јед ни цу нај це лис ход ни је и она је то бес по го вор но при-
хва та ла, по на вља ла зна ју ћи уна пред да по зи ти ван ис ход не ће из о ста ти и 
та ко је на стао оби чај. Од оби ча ја као нај ва жни јих ре гу ла то ра по на ша ња у 
древ ним дру штви ма до на стан ка пра ва као ску па нор ми чи је по што ва ње 
га ран ту је пр во ор га ни зо ва но дру штво, а по том др жа ва, пут је био дуг и тр но-
вит, и све са мо не јед но сме ран, да би на кра ју, до вео до ан та го ни зма из ме ђу 
ова два пој ма. На том пу ту ста ја ла су три сте пе ни ка ко ја је тре ба ло пре ћи: 
пра вич ност, прав да и са мо пра во. За о гр ну те ми сте ри јом иско на, ма ко ли ко 
ме ђу соб но би ле раз ли чи те и уда ље не јед на од дру ге, све древ не људ ске за-
јед ни це раз ви ле су свест о пој мо ви ма пра вич но сти, прав де и пра ва, чи ни се 
баш тим ре дом.

Да би би ло ко ја за јед ни ца оп ста ла, она је мо ра ла да про на ђе на чин да 
се по стиг ну то је дин ство са чу ва и одр жи. Пр во бит на ега ли тар ност дру штва 
по чи ва ла је на кон зер ва тив но сти и љу бо мор ном очу ва њу сво је хо мо ге но сти. 
Рав но те жа уну тар дру штва мо ра ла се са чу ва ти по сва ку це ну. Ста тич ност 
за јед ни це је би ла је мац рав но те же у дру штву и си но ним за пра вич ност. И 

3 E. Adam son Ho e bel, „ The Na tu re of Cul tu re“, Man, Cul tu re and So ci ety, (ed. H. L. Sha pi ro), 
New York 1965, 168.:What is mo re, its con ti nu ity is sa fe gu ar ded by pu nis hment of tho se mem bers of 
a so ci ety who re fu se to fol low the pat terns for be ha vi or that are laid down for them in the cul tu re.

4 Ви ше о дру штве ној ор га ни за ци ји љу ди – G. Da vid Man del ba um, „So cial Gro u pings“, 
Man, Cul tu re and So ci ety, (ed. H. L. Sha pi ro), New York 1965, 287-289.

5 Во ји слав Ста ни ми ро вић, „Осврт на по је ди не чла но ве кли но пи сних за ко ни ка кроз 
при зму древ них оби ча ја и ве ро ва ња“, Иден ти тет ски пре о бра жај Ср би је – при ло зи про јек ту 
2019 – ко лек тив на мо но гра фи ја, Бе о град 2020, 39. ; G. D. Man del ba um, op. cit. 290.

6 По ме ни мо ов де са мо Ма ли нов ског (Ma li now ski) ко ји пре по зна је се дам основ них чо-
ве ко вих по тре ба и кул тур не ре ак ци је ко је во де њи хо вом за до во ље њу: 1. ме та бо ли зам (ин-
тен дан ту ра), 2. ре про дук ци ја (срод ство), 3. те ле сне удоб но сти (скло ни ште), 4. си гур ност 
(за шти та), 5. кре та ње (ак тив но сти), 6. рас те ње (вас пи та ње) и 7. здра вље (хи ги је на) – Бро ни слав 
Ма ли нов ски, Ма ги ја, на у ка и ре ли ги ја, пре вод с ен гле ског А. То до ро вић, Бе о град 1971, 326.
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то ни је пра вич ност ко ја се као ва пај за прав дом да је по је дин цу би ло из са-
ми ло сти или због све сти да је не ко ње го во пра во на ру ше но, као кон кре ти-
зо ва на прав да, већ ар хич на, пра вич ност за све, као из раз хо мо ге но сти и 
јед на ко сти. 

Још је Ари сто тел по де лио пре сту пе на оне ко ји по га ђа ју по је дин ца и оне 
ко ји се ти чу чи та ве за јед ни це.7 Ме ђу тим, у ар ха ич ним дру штви ма, крх ким 
и ра њи вим, сва ко од сту па ње од за цр та ног пу та, од уре ђе не ста зе оби ча ја и 
утвр ђе них и при хва ће них пра ви ла по на ша ња угро жа ва ло је и до во ди ло у 
пи та ње све оно на че му та за јед ни ца по чи ва и чи та ва за јед ни ца је ре а го ва ла, 
ис пра вља ју ћи кри во по сту па ње, вра ћа ју ћи га у рав но те жу. Ар ха ич на пра вич-
ност ва жи ла је за све, што да ље зна чи да ни ко, ама баш ни ко, ни је смео да 
кр ши утвр ђе на пра ви ла по на ша ња и да су сви, на не ки на чин, уче ство ва ли 
у ис пра вља њу гре шке и от кла ња њу по сле ди ца. Та кво дру штво са сво јим 
при ми тив ним пра вом би ло је да ле ко ефи ка сни је од би ло ког по сто је ћег 
прав ног си сте ма.

Це на на прет ка, це на ства ра ња све ве ћих дру шта ва и на кра ју др жа ве, 
би ће све сни или не све сни по ре ме ћај рав но те же. Све што се по том де ша ва ло 
у исто ри ји би ло је искре но или де ма го шко на сто ја ње да се она по вра ти. Скр-
на вље ње ове ар хич не пра вич но сти утр ло је пут иде ји прав де. По јам прав де 
по стао је крик за по врат ком пра вич но сти, јер се по ја ви ло оно од че га су све 
за јед ни це стре пе ле од иско на – не прав да. Оби чај као за лог очу ва ња ар ха ич-
них дру шта ва, оби чај као ма ни фе ста ци ја пр во бит не јед на ко сти и де мо кра-
тич но сти, устук ну ће пред на мет ну том но вом во љом, во љом вла да ју ће уз-
диг ну те ма њи не, оли че ној у пра ву. Оту да ве чи ти охо ли пре зир пра ва пре ма 
оби ча ју. При су ство оби ча ја увек је под се ћа ло пра во да и оно тре ба да ва жи 
за све, што у прак си ни ка да ни је био слу чај. За уз врат, пра во је де мон стри-
ра ло сво ју си ро ву сна гу ис ко ре њу ју ћи оби чај. 

2. ПРА ВИЧ НОСТ, ПРАВ ДА И ПРА ВО У СТА РОМ ЕГИП ТУ

Оно што је за по че то ра сло ја ва њем ар ха ич них дру шта ва, оно што је ели-
та уне ла са со бом у Ста ри век је за пра во рас та ка ње пр во бит не, ар ха ич не пра-
вич но сти, по ти ски ва ње оби ча ја, за ма шни је ства ра ње и об ли ко ва ње пра ва, 
али и бу ђе ње иде је прав де, на ро чи то код ни жих сло је ва дру штва. О то ме су 
пр ви вла да ри, а са мим тим и пр ве др жа ве ите ка ко мо ра ли да во де ра чу на.

Пр ве др жа ве и да ље су у се би но си ле од бле сак ар ха ич них дру шта ва на 
чи јем те ме љу су на ста ле. То се, мо жда, нај бо ље ви ди на при ме ру древ ног 
Егип та. За кло њен пу сти њом он је чи тав ми ле ни јум био по ште ђен кон та ката 

7 Ари сто тел, Re to ri ka, XI II, 3
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са дру гим на ро ди ма. Без при род ног не при ја те ља без бри жно је ужи вао у 
сво јој кон зер ва тив но сти и ста тич но сти, у бла гој кли ми и пи то мом Ни лу. 
Sta tus quo8 би ло је нај по жељ ни је ста ње ко је је одр жа ва ло рав но те жу у еги-
пат ском дру штву ко је је већ по ла ко на гри же но ра сло ја ва њем ста нов ни штва 
из два ја њем двор ских и хра мов ских ели та. Да се древ ни по ре дак, ипак, нај-
ду же за др жао баш у Егип ту, од свих ра них др жа ва Ста рог ве ка, све до чи и 
сја јан по ло жај же не. Она је има ла пу ну прав ну и по слов ну спо соб ност, а то 
до вољ но го во ри о то ме да па три јар хал на ма три ца још ни је на шла сво је упо-
ри ште у Егип ту. По гор ша ва ње ње ног по ло жа ја по че ће тек кра јем Но вог 
цар ства, а на ро чи то по ус по ста вља њу ма ке дон ске вла дар ске ди на сти је Пто-
ло ме ја то ком хе ле ни стич ког пе ри о да. 

Из ста рог Егип та ни је са чу ван ни је дан пи са ни за кон. То што су са чу-
ва ни по ме ни по је ди них еги пат ских фа ра о на-за ко но да ва ца по пут Ме не са, 
Рам зе са II или Бок хо ри са, мо же да зна чи да је за ко на мо жда и би ло. По што 
се у Егип ту ко ри стио па пи рус, те шко је за ми сли ти да би одо лео зу бу вре ме на, 
те се та ко мо же об ја сни ти од су ство прав них спо ме ни ка оп штег ка рак те ра. 
Ме ђу тим, чи ни се да је дру го об ја шње ње ви ше у ду ху еги пат ске ци ви ли за-
ци је. Ње на уро ње ност у ле тар ги ју и тра ди ци о на ли зам, не по зна ва ње дру гих 
ци ви ли за ци ја и њи хо вих до ме та и хро нич на не за ин те ре со ва ност за та кав 
на пор, Еги пат су пре пу сти ли све ту оби ча ја, а ка ко се ви ши сло је ви ни су 
умно жи ли, јер ни је би ло ве ће по тре бе за вој ном ма ши не ри јом, бар то ком 
пр вих хи ља ду го ди на ње го вог тра ја ња, они су оста ли на сна зи. Но вог пра ва 
ни је би ло. У дру штву ни је би ло кон фу зи је око ис прав ног жи во та и си сте ма 
вред но сти. По год ни кли мат ски усло ви, пи то ми Нил ко ји га ран ту је пред ви-
дљи вост из да шних же тви и обил них при но са и на ту рал на при вре да још 
ни су из ро ди ли же љу за бо га ће њем, а јед но ста ван жи вот ни јед ног тре нут ка 
ни је мо гао да угро зи оп ста нак еги пат ског дру штва. Ово не по му ће но тра ја ње 
оби ча ја и ве ро ва ња уну тар хо мо ге не др жа ве, уну тар ко је је је ди на по де ла, 
ко ја ни је ра ђа ла ве ћа ри вал ства, би ла она на Гор њи и До њи Еги пат, на пра-
ви ла је од Егип ћа на ве ли ке шо ви ни сте. Мно го ка сни је, Хе ро дот на гла ша ва 
да Егип ћа ни чу ва ју оби ча је сво јих пре да ка и не при ма ју ни је дан туђ.9 Та кво 
ста ње, на рав но, пре не ло се и у еги пат ску ре ли ги ју и ми то ло ги ју, а не тре ба 
ни по ми ња ти ко ли ко су ста ри Егип ћа ни би ли по бо жни и су је вер ни. 

У при чи о очу ва њу не так ну тог по рет ка у Егип ту кључ но ме сто при па да 
бо ги њи Ма’ат, ме та фи зич ки схва ће не прав де, рав но те же у ко смо су ко ја се 
ре флек ту је на сва ко днев ни жи вот. За да так фа ра о на, бо го ва на зе мљи, био је 
да, у скла ду са прин ци пи ма бо ги ње Ма’ат, одр жа ва ју рав но те жу у дру штву, 

8 Та ко је би ло и на древ ном Бли ском ис то ку. Ви де ти – Raymond West bro ok, „So cial 
Ju sti ce in the An ci ent Ne ar East“, So cial ju sti ce in the An ci ent World, (eds. K. D. Ira ni, M. Sil ver), 
West port 1995, 161.

9 Хе ро дот, Исто ри ја, II, 79. У том сми слу и II, 91
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а то се по сти же му дром вла да ви ном ко ја је пра вед на за све. Ар ха ич на пра вич-
ност се, у нај ве ћој ме ри, очу ва ла у Егип ту, бар то ком тра ја ња Ста рог цар ства. 
Сва ки фа ра он је при ка зан та ко да у сво јој ру ци др жи анкх, сим бол бо ги ње 
Ма’ат, као сво је вр сни за лог да ће ње го ва вла да ви на про те ћи у на сто ја њу да 
пра вед но вла да и не по му ти ве ко ви ма одр жа ва ну рав но те жу у др жа ви. 

По ред то га, по сле смр ти, ду ша по кој ни ка је од ла зи ла у До њи свет, свет 
ко јим је вла дао бог Ози рис, као Пр ви пра вед ник, и ко ји је пред се да вао су ду 
пра вед них, тј. ме ре њу ду ша. Бог под зем ног све та, пр ви са рад ник Ози ри са, 
бог Ану бис, у ру ка ма је др жао те ра зи је. На је дан тас ста вља ла се ду ша по-
кој ни ка (при ка за на као ср це), а на дру ги тас се ста вља ло пе ро или анкх (као 
зна ме ње бо ги ње Ма’ат). Ба ланс та со ва и њи хо ва пот пу на си ме три ја, ду ши 
би при ба ви ли оре ол че сти то сти и пра вед но сти. Жи вот про ве ден у не на ру ша-
ва њу рав но те же, га ран то вао је рав но те жу те ра зи ја, а са мим тим и ме сто крај 
Ози ри са, ме ђу пра вед ни ци ма. У су прот ном, ду шу је гу та ло чу до ви ште и 
она је та ко не срећ на и од ба че на про во ди ла веч ност.

Ма лу при ви ле ги ју у по чет ку су ужи ва ли са мо фа ра о ни, то ком Ста рог 
цар ства и ма ло број ни бо га ти ји Егип ћа ни, а ка сни је је она по ста ла до ступ на 
сви ма. То је би ла тзв. Књи га мр твих. Она се са сто ја ла од ре ли гиј ско-ма гиј-
ских тек сто ва, ста вља ла се под но ге му ми фи ци ра ног и тре ба ло је да му олак-
ша су ђе ње на оном све ту. То је, пре све га, би ла ода До њем све ту и пан те о ну 
еги пат ских бо жан ста ва. Ме ђу тим, мно го ва жни ја од удво рич ке по е зи је, 
би ла је тзв. од реч на ис по вед, ко ја је би ла са став ни део Књи ге мр твих, а са мо 
ме ре ње ду ша за пра во је био древ ни по ли граф на ко ме се про ве ра ва ла исти ни-
тост из ре че них тврд њи. По кој ник је ти ме по ка зи вао ис прав ност свог ово зе маљ-
ског жи во та, жи во та у скла ду са бо ги њом Ма’ат, жи во та ко јим ни ка да ни је 
на ру шио рав но те жу у дру штву и огре шио се о ис пра ван и по же љан на чин 
жи во та по пло чан оби ча ји ма и тра ди ци јом. Из ме ђу оста лог, пре ма Ани је вом 
па пи ру су, он је мо рао да по твр ди да ни ка да ни је учи нио не прав ду, да ни је 
си лом оти мао, да ни је крао, да ни ко ме ни је на у дио, да ни је ута јио да ро ве, да 
ни је ума њи вао жр тве, да ни је пу сто шио хра мо ве ( ја бо га не опљач ках), да 
ни је ла гао, да ни је крао хра ну, да ни је дру ги ма на нео бол и учи нио да се су зе 
про ли ју, да ни је по чи нио пре љу бу, да ни ко га ни је об ма њи вао, да се ни о кога 
ни је огре шио, да се ни је слу жио лу кав ством, да ни је до зво лио да ора ни це 
за пу сте, да ни ко га ни је при слу шки вао, да ни је сво је усне по кре нуо про тив 
дру гог, да ни је био ср дит и гне ван без пра вог раз ло га, да ни је ока љао же ну 
би ло ког чо ве ка, да се ни је опо га нио, да ни је иза звао ужас, да ни је пла нуо у 
бе су, да ни ка да ни је за тво рио уши пред Прав дом и Исти ном, да ни ко га ни је 
уцве лио, да се ни је др ско по на шао, да ни је за по де вао сва ђе, да ни је су дио 
не про ми шље но, да ни је бр бљао ( ја ре чи не умно жа вах пре ко мер но), да нико-
ме ни је на нео зло, да ни ка да ни је псо вао, да ни је му тио во ду, да ни је го во рио 
са ни по да шта ва њем, да ни је крао, да ни је ута јио да ро ве бо го ви ма, да ни је 
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оти мао да ро ве бла же ним по кој ни ци ма, да ни је пот кра дао хра ну де ти њу, да 
се ни је огре шио о бо го ве род ног гра да, ни ти је ика да зло на мер но за клао 
сто ку бо жи ју.10 

Овај па пи рус, на стао то ком XVI или XV ве ка но ве ере, осим што је све-
до чан ство о то ме шта је чи ни ло ис прав ни жи вот у Егип ту, ујед но је и до каз 
да је ар ха ич на пра вич ност већ иш че за ва ла, јер све по бро ја но, очи глед но да 
се ни је по што ва ло без из у зет ка, чим је мо ра ло да бу де по твр ђе но и из ри чи-
тим не га тив ним при зна њем кроз Књи гу мр твих. Ко ли ко ће се ово про па да-
ње убр за ти то ком Но вог цар ства, ко ли ко ће не по ве ре ње и ста ле шке раз ли ке, 
уплив стра них оби ча ја и ути ца ја, де гра ди ра ти не ка да шњу чи сто ту и бе за-
зле ност еги пат ске сва ко дне ви це, илу стру је до вољ но по да так да је са мо, и то 
пу ким слу ча јем, Ту тан ка мо но ва гроб ни ца оста ла не по ха ра на. Хе ро дот, пи-
шу ћи о вла да ру Ста рог цар ства, Ази хи су, ко ји је на сле дио пра вед ног Ми ке-
ри на, на во ди: Ка да је за вре ме ње го ве вла де ско ро не ста ло нов ца у оп ти ца ју 
при ча ју да је у Егип ту до нет за кон по ко ме је при ли ком узи ма ња ду га сва ко 
мо рао да ва ти леш сво га оца као за лог. А у до дат ку то га за ко на да то је пра во 
по ве ри о цу да рас по ла же са са хра ном ду жни ка. Ду жни ку ко ји је дао за лог и 
ни је хтео да пла ти дуг од ре ђе на је ка зна да не мо же би ти са хра њен у по ро-
дич ној гроб ни ци кад бу де умро, па ни на не ком дру гом ме сту, а исто та ко не 
мо же са хра ни ти ни ко га из сво је по ро ди це...11

Ве ћи на вла да ра пр вих др жа ва Ста рог ве ка би ла је све сна чи ње ни це да 
ће њи хо ва власт би ти ра ди је при хва ће на и да ће оста ти за пам ће ни уко ли ко, 
без об зи ра на не по бит ну чи ње ни цу да је дру штво не по врат но по де ље но на 
ста ле же, на бо га ту ма њи ну и си ро ма шну ве ћи ну, да не спо ми ње мо ро бо ве, 
бу ду ис ка зи ва ли те жњу да вла да ју пра вед но, ожи вља ва ју ћи се ћа ње на срећ ну 
про шлост ис пу ње ну ар ха ич ном пра вич но шћу и му дрим оби ча ји ма ко ји су 
би ли не про мен љи ви и ва жи ли за све, на вре ме без по вла шће них и не до дир-
љи вих. Са дру ге стра не, про ме не у дру штву од ра зи ле су се и на пра во, ко је 
по ти ску ју ћи оби ча је, по ста је оруж је у ру ка ма вла да ју ћих и при ви ле го ва них 
струк ту ра. Оно ни је ви ше не ко искон ско, при род но пра во ко је ва жи за све због 
свих, већ је то пра во оних де ло ва дру штва ко ји су за се бе при сво ји ли си лом 
кон це си ју ства ра ња и ту ма че ња пра ва. То је ок тро и са но пра во. Дам ка ри и 
ави лу ми би ли су нај бо га ти ји сло је ви дру штва у Ме со по та ми ји. У ста рој Грч-
кој, ви ши сло је ви су не пре ста но, са по но сом, ука зи ва ли на сво је пле ме ни то 
по ре кло, на зи ва ју ћи се бе ari stoi – нај бо љи или eu pa tri di – ро ђе ни од пле ме-
ни тих оче ва, бла го род ни. И у Ри му, од вре ме на кра ље ва, па три ци ји су из вла-
чи ли сво је по ре кло од пр вих се на то ра ко је је име но вао Ро мул. При ви ле ги је 

10 Ани јев па пи рус, ли сто ви XXXI и XXXII у Е. А. Во лис Баџ, Еги пат ска књи га мр твих 
(пре вод с ен гле ског Б. Ста нић и Д. Јо вић), Бе о град 1989.

11 Хе ро дот, II, 136
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ви ших сло је ва у свим оста лим др жа ва ма Ста рог ве ка ви ше стру ко пре ва зи-
ла зе оне ко је су има ли ви ши сло је ви у Егип ту. Нај че шћа ка зна у Егип ту, ба-
ти на ње, по га ђа ла је све сло је ве ста нов ни штва, док су је ди но осу ђе ни ци на 
смрт ну ка зну из ви ших сло је ва има ли ту при ви ле ги ју да уме сто че ре че ња 
или уби ства, са ми ис пи ју отров. 

Ипак, ва ља на по ме ну ти и да је раз вој еги пат ског пра ва то ком ду гог тра-
ја ња Ста рог, Сред њег и Но вог цар ства про шао кроз не ко ли ко фа за рас тр зан 
из ме ђу иде ја јед на ко сти и сло бо де, са јед не, и по вла ђи ва ња уз диг ну тим сло-
је ви ма дру штва, на ро чи то код си сте ма др жа ња зе мљи шта.12

3. ПРА ВО, ПРАВ ДА И ПРА ВИЧ НОСТ У  
КЛИ НО ПИ СНИМ ЗА КО НИ ЦИ МА

Пр ви за ко ни ци чо ве чан ства, на ста ли у Ме со по та ми ји, рас тра за ни су 
из ме ђу ло гич ног по вла ђи ва ња ви шим сло је ви ма дру штва и на сто ја ња да 
прав да, она ко ка ко је ту ма чи вла дар, на дах нут бо го ви ма, вр ло из ри чи то 
стиг не до свих, уз та ко ђе из ри чи то при зна ње чи ње ни це да то пре њих ни је 
био слу чај. И ма да сви они не скри ве но фа во ри зу ју нај ви ше сло је ве13, јер се 
за ко но дав ци го то во ис кљу чи во њи ма обра ћа ју, сви вла да ри ста рог све та 
раз ви ли су раз ли чи те стра те ги је ко ји ма су про на ла зи ли пут до обич них 
љу ди под се ћа ју ћи их да не ка да шња ар ха ич на пра вич ност ни је са свим за бо-
ра вље на, уза луд обе ћа ва ју ћи по вра так из гу бље не и на ру ше не рав но те же у 
дру штву. Сви су, ипак, у скла ду са су ро вим вре ме ном из ко га по ти чу, успе-
ва ли да бу ду ху ма ни.14 

Ове раз ли чи те стра те ги је има ле су исти циљ: учи ни ти за ко ни ке при-
јем чи вим сви ма и обез бе ди ти за ко ни ци ма што је мо гу ће ве ћи ау то ри тет, ко ји 
би га ран то вао њи хо ву ду го веч ност и њи хо ву при ме ну у сва ко днев ном жи-
во ту. Сва ка ко нај зна чај ни ји од свих кли но пи сних збор ни ка је Ха му ра би јев 
за ко ник, али је Ур-На му ов за ко ник (до нет око 2100. го ди не пре но ве ере) по-
ста вио обра сце ко је ће сле ди ти сви по то њи за ко ни ци. Иа ко је са мо фраг мен-

12 Ari sti de Théodo ridès, „ The Con cept of Law in An ci ent Egypt“, The Le gacy of Egypt, (ed. 
J. R. Har ris), Lon don 1971, 320.

13 На ве ди мо са мо је дан при мер. Хе тит ски за ко ник, ина че по знат по сво јим бла гим 
ка зна ма, у чл. 173 про пи су је: Ако се не ко су прот ста вља кра љев ској прав ди ње го ва ку ћа по-
ста је раз ва ли на. Ако се не ко су прот ста вља прав ди јед ног до сто јан стве ни ка, от се ца му се 
гла ва. Ако роб уста не про тив свог го спо да ра, од ла зи у ло нац – пре вод Хе тит ског за ко ни ка 
Д. По по вић на ве де но у В. Ста ни ми ро вић, Хре сто ма ти ја за Упо ред ну прав ну тра ди ци ју, 
Бе о град 2016. Чла но ви свих оста лих кли но пи сних за ко ни ка на ве де ни су пре ма пре во ду В. 
Ста ни ми ро ви ћа у на ве де ном де лу.

14 John Sas soon, An ci ent Laws and Mo dern Pro blems, Bri stol, Por tland 2001, 29.
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тар но очу ван, све до чи о нео че ки ва ној раз ви је но сти Су мер ске ци ви ли за ције 
за то вре ме. Ње го ве од ред бе су у из ра же не у кон ди ци о на лу и то ће пре у зе ти 
сви оста ли кли но пи сни за ко ни ци. У уво ду за ко ни ка ис ти чу се ус пе си вла-
да ра и бо жан ско на дах ну ће за ко на, јер су бо го ви баш ње га (или ње го вог 
си на Шул ги ја) иза бра ли да усли ши ва па је за прав дом (и ово ће по ста ти оми-
ље на фра за у ве ћи ни за ко ни ка). За тим, на и ла зи мо на бри гу о ра њи вим сло-
је ви ма дру штва, стра те шко по сту па ње ко је ис ка зу је пра вич ност у по је ди нач-
ном слу ча ју, ко ја би тре ба ло у свом зби ру да до ве де до све оп ште пра вед но сти, 
бо га ти ма се ус кра ћу ју од ре ђе не при ви ле ги је (у че му ће нај да ље оти ћи Ха му-
ра би јев за ко ник), по зи ва се на све тлу тра ди ци ју и по вра так ис тој, од ре ђу ју 
се ета ло ни ме ра и на кна де за по је ди не по сло ве да не би би ло ар би трер но сти 
у том по гле ду. Твор ци пр вих за ко ни ка чо ве чан ства ис ка зу ју се та ко као про-
ми шље ни, му дри вла да ри ко ји ни шта ни су пре пу сти ли слу ча ју и ко ји су, 
иа ко на пр ви по глед мо жда не де лу је та ко, ја ко до бро зна ли шта ра де. То што 
ти за ко ни ци ни су си сте ма тич ни на на чин ко ји би за до во љио прав ни ке кон-
ти нен тал ног ти па да нас, не зна чи да у осми шља ва њу нор ми и стра те ги ја 
ни су би ли ин ге ни о зни.

3.1. За слу ге за на род

Ве ћи на кли но пи сних за ко ни ка по чи ње на бра ја њем за слу га вла да ра. 
Ње го ва до стиг ну ћа су за све, до но се до бро бит сва ком по је дин цу, сва ком ста-
нов ни ку до тич не др жа ве, без раз ли ке. 

Та ко већ у Ур-На му о вом за ко ни ку чи та мо: Да дох сло бо ду Ака ђа ни ма и 
стран ци ма у зе мља ма Су ме ра и Ака да, оне ко ји се ба ве по мор ском тр го ви-
ном (осло бо дих) од мор ских ву ко ва, го ни че (осло бо дих) оних ко ји при сва ја ју 
во ло ве, ов це и ма гар це. У то вре ме, сна гом На не, мог го спо да ра, осло бо дих 
Ак шак, Ма рад, Гир кал, Ка за лу и њи хо ва на се ља, и Уша рум и све (обла сти) 
ко је бе ху под јар мом Ан ша на...15 Ни Ли пит-Иштар16 не за о ста је. Пун је ле пих 
ре чи за се бе: Од то га до ба, Ја, Ли пит-Иштар, по ни зни па стир гра да Ни пу ра, и 
вер ни муж гра да Ура, онај ко ји не на пу сти град Ери ду, до лич ни го спо дар гра да 
Уру ка, краљ Иси не, вла дар зе ма ља Су ме ра и Ака да, че жња у ср цу бо ги ње Ина-
не, по за по ве ди бо га Ен ли ла, ус по ста вих прав ду у зе мља ма Су ме ра и Ака да. 
Од тог до ба, осло бо дих си но ве и кће ри гра да Ни пу ра, си но ве и кће ри гра да Ура, 
си но ве и кће ри гра да Иси не, си но ве и кће ри зе ма ља Су ме ра и Ака да, ко ји бе ја-
ху под јарм ље ни и по вра тих ред.17 У фраг мен тар но очу ва ном уво ду Ешнун ског 
за ко ни ка из 18. ве ка пре но ве ере на зи ру се ус пе си вла да ра Би ла ла ме.18

15 A iii 114 – 134
16 Ли пит-Ишта ров за ко ник до нет је око 1920. го ди не пре но ве ере.
17 A ii 14 – iii 23
18 A i 1 – 7
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Нај зна чај ни ји од свих кли но пи сних за ко ни ка је сва ка ко Ха му ра би јев 
за ко ник, до нет пар де це ни ја на кон Ешнун ског. У скла ду са ве ли чи ном и ца ра 
и за ко ни ка је и про лог у ко ме се Ха му ра би пред ста вља у свом нај бли ста ви-
јем из да њу. Ви ше од 200 ре до ва по све ће но је ње го вим за слу га ма.19 Бо го ви 
Ану и Ен лил, да би се из бо рио за до бро бит љу ди, за зва ше га име ном ње го вим. 
Он је осва јач све че ти ри стра не све та, он је ује ди ни тељ, об но ви тељ, он је 
са вр шен, пра ве дан, ми ло стив, не по ко ле бљив, ве ли ко ду шан, не и мар, кти тор, 
гра ди тељ, осло бо ди тељ, му дар, не у стра шив, пле ме нит, исти но љу бив, пре ма 
бо го ви ма по ни зан и њи хов ми ље ник, рат ник ко ме не ма рав ног, го спо дар кра-
ље ва, па стир на ро да. У епи ло гу за ко ни ка че ка нас још око 200 ре до ва хва-
ле и пре ко 260 ре до ва прет њи они ма ко ји се др зну да ме ња ју ње го ве за ко не.20 
Ре зи ми ра ју ћи од ред бе ко је је до нео, Ха му ра би за кљу чу је: Ово су пра вич не 
од лу ке ко је је Ха му ра би, спо соб ни вла дар, про пи сао и ти ме зе мљу из вео на 
пут исти не и ис прав ног жи вље ња. 

3.2. Бри га о ра њи вим сло је ви ма дру штва

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка на ко јој по чи ва ју ско ро сва ар ха ич на 
дру штва је ме ђу соб на со ли дар ност ње них чла но ва, што је по себ но ва жно 
ка да су ра њи ви ји сло је ви дру штва у пи та њу. Ка да на ста ју др жа ве дру штво 
се ши ри и бри га за дру ге усту па ме сто се бич ни јем по и ма њу ствар но сти. У 
ве ћим гра до ви ма-др жа ва ма или ве ћим ур ба ним сре ди на ма се ја вља ју ну-
кле ар не по ро ди це и мно ге ра ни је раз ви је не ве зе на крв ном или ду хов ном 
срод ству се гу бе и раз би ја ју. Уме сто ше фо ва ве ли ких по ро ди ца, са да ту 
уло гу ра до пре у зи ма ју вла да ри, не то ли ко из са ми ло сти и уро ђе не пле ме-
ни то сти већ за рад по пу ли зма, то ли ко по треб ног тур бу лент ним дру штви ма 
пр вих др жа ва. Ово од сли ка ва ју и кли но пи сни за ко ни ци. 

Ур-На му ов за ко ник по ста вио је обра зац ко ји ће сле ди ти оста ли: Ја не 
пре да дох си ро че (на ми лост и не ми лост) бо га та шу. Не пре пу стих удо ви цу 
моћни ма. Не пре да дох си ро ма ха са јед ним ше ке лом чо ве ку са јед ном ми ном. 
Не пре пу стих чо ве ка ко ји не ма ни шта до јед не ов це, чо ве ку ко ји има во ла.21 
Бри жни Ха му ра би то на гла ша ва и у про ло гу, а по себ но и епи ло гу: С ци љем 
да ја ки не на у де сла би ма, да прав дом за о де нем и си ро че и удо ви цу, уре зах мо је 
дра го це не об ја ве у сте лу ко ју по ста вих ис под мо га ки па...22 То је, ипак, оста ло 
са мо де кла ра тив но из не то обе ћа ње, мр тав клин у сте ли, јер у Ха му ра би је вом 
за ко ни ку не ма ни јед не од ред бе ко ја би се ти ца ла си ро ча ди, а две од ред бе које 
су по све ће не удо ви ци про пи су ју да ће је оче ру па ти де ве ри, ако је жи ве ла у 

19 I 1 – V 24
20 XLVII 1 – LI 91
21 A iv 162 – 168
22 XLVII 59 – 68
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ку ћи свог оца и ако ни је има ла де це, или са ма ње на де ца, ако је жи ве ла у ку ћи 
свог по кој ног му жа. Не ма по да та ка о то ме да ли се Ха му ра би на свом дво ру 
окру жио си ро чи ћи ма и удо ви ца ма и та ко ис пу нио обе ћа ње, или је на дру ги 
на чин ус пео да за и ста бри не о њи ма. 

Иде ја за шти те сла би јих, као из раз не ка да шње со ли дар но сти ар ха ич них 
за јед ни ца на шла је сво је ме сто у кли но пи сним за ко ни ци ма. Ха му ра би је у 
чл. 7 про пи сао: Ако чо век бу де при ба вио сре бро, зла то, ро ба, ро би њу, во ла, 
ов цу или ма гар ца, или ма шта дру го, од не чи јег си на или не чи јег ро ба, без све-
до ка или уго во ра, или (ка кве) ства ри при ми (од њих) на чу ва ње, та кав чо век 
је ло пов, и да се уби је.23 У чл. 148 цар шти ти бо ле сну су пру гу: Ако се чо век 
оже ни же ном, а њу ка сни је об у зме те шка бо лест и он од лу чи да се оже ни 
дру гом же ном, он мо же да се оже ни, (али) да се не ра ста ви од сво је су пру ге 
оп хр ва не бо ле шћу, она не ка бо ра ви у ода ја ма ко је јој он на ме ни и опре ми и 
он не ка је из др жа ва док год је жи ва. Овај прин цип, за шти те сла би јих, до ве-
ден је до ап сур да и про ши рен и на жи во ти ње у Хе тит ском за ко ни ку.24

3.3. Ус кра ћи ва ње од ре ђе них при ви ле ги ја бо га ти ма  
и огра ни ча ва ње са мо по мо ћи

Со ци јал ни мир је га ран то вао мир ну вла да ви ну. Сва кој цен трал ној вла-
сти је циљ уну тра шња ста бил ност. Вла да ви на ли ше на уну тра шњих тр за ви ца 
до зво ља ва ла је вла да ри ма пр вих др жа ва да се окре ну не при ја те љи ма и спољ-
ној по ли ти ци. Сва ко не за до вољ ство на ро да би ло је знак сла бо сти цен трал не 
вла сти, а сва ко сла бље ње из ну тра, на гри за и по зи ци ју у ме ђу на род ним одно-
си ма. Са дру ге стра не, пре те ра но по вла ђи ва ње бо га тим сло је ви ма зна чи ло 
би ства ра ње по тен ци јал ног не при ја те ља, јер се по пу стљи вост ту ма чи ла као 
сла бост ко ја мо же до ве сти до сме не вла сти, ако би се не ко из двор ске сви те 
или вој нич ке и све ште нич ке ари сто кра ти је пре ви ше оси лио. Исто ри ја је пу на 
та квих при ме ра, по ме ни мо са мо Еги пат или Рим у до ба цар ства, или сред-
њо ве ков ну Фра нач ку и Ен гле ску. То би за вла да ре пр вих др жа ва би ло по губ-
но. У очи ма сво јих по да ни ка, они су би ли све моћ ни бо го ви и сва ка по пу стљи-
вост и за зи ра ње од енер гич них ме ра ли ша ва ло их је оре о ла бе смрт но сти и 
сво ди ло их је на пу ку ма ри о не ту у по ли тич ким игра ма моћ них, по пут Ту тан-
ка мо на. Овај не срећ ни де чак ко ји се у нај по гре шни је вре ме на шао на тро ну, 
био је при си љен да све штен ству вра ти све ра ни је при ви ле ги је ко је им од у зео 
ве ли ки Аме но фис IV, а он да ка да ви ше ни је имао сво ју свр ху био је уби јен 
у двор ској за ве ри. 

23 Овај члан у су шти ни пред ста вља де таљ ни ју раз ра ду чл. 16 Ешнун ског за ко ни ка: 
Чо ве ко вом си ну ко ји још ни је до био свој на след ни део или ро бу да се не одо бра ва за јам. 

24 Ви де ти чл. 197 и чл. 199 – 200А
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По ја ва нов ца и раз вој тр го ви не, убр зан бр зим на прет ком у Ме со по та-
ми ји до вео је до ве ли ке кри зе пре 4000 го ди на, ка да су си ро ма шни ји сло је ви 
гр ца ли у ду го ви ма, а мно ги од њих гу би ли сло бо ду и пре да ва ли се бе или 
сво је нај бли же у ду жнич ко роп ство.25 Бо га та ши су мо гли, у пр во вре ме, и да 
про из вољ но од ре ђу ју ка ма те, а по се до ва ли су и до вољ но сна ге да пу тем са-
мо по мо ћи хва та ју ду жни ке и ба ца ју их у ду жнич ко роп ство. У по чет ку, 
ни је би ло ме ха ни зма ко ји би их об у здао, па мно ги од њих ни су ни че ка ли да 
рок за по вра ћај зај ма про тек не и ду жник пад не у доц њу. Пр ви ко ји се са овим 
про бле мом ухва тио у ко штац био је ешнун ски вла дар Би ла ла ма. Пр во је 
фик си рао ка ма те, на жи то (про дук тив ни за јам) 33% го ди шње, а на но вац 
(по тро шни за јам) 20% го ди ше ње (чл. 20-21). По том је увео ка зне за не за ко ни-
то оти ма ње би ло сло бод них љу ди, би ло ро бо ва (чл. 22-24).26 У чл. 113 Ха-
му ра би про пи су је: Ако чо век има до спе ло по тра жи ва ње у жи ту или сре бру 
пре ма дру гом чо ве ку, па без ње го ве до зво ле бу де узео жи то из ње го вог ам ба ра 
или са гум на, они не ка оп ту же и осу де тог чо ве ка што је узео жи то из амба-
ра или са гум на без до пу ште ња вла сни ка жи та, и он не ка вра ти сво жи то 
ко је је узео, по врх то га, не ка из гу би све што је пр во бит но дао у за јам.27 Све-
стан да је би ло не мо гу ће ис ко ре ни ти са мо по моћ, ко ли ко год она под ри ва ла 
ау то ри тет др жа ве, а са мим тим и ца ра као ње не пер со ни фи ка ци је, Ха му ра-
би на сто ји да је сме сти у за кон ски оквир. Ако већ ни је мо гао да је уки не, бар је 
про пи сао да от ми чар осо бу за то че ну због ду га не сме фи зич ки и пси хич ки 
му чи ти и зло ста вља ти (чл. 116).28 Та ко је на чи њен пр ви по ку шај да се са мо-
по моћ, с јед не стра не, огра ни чи, а са дру ге, ста ви под др жав ну кон тро лу.29 
Пр ви у исто ри ји, Ха му ра би је огра ни чио ду жнич ко роп ство на три го ди не 
(чл. 117). Мно го ка сни је, фа ра он Бок хо рис ће пр ви уки ну ти ду жнич ко роп ство, 
у Ати ни ће то учи ни ти Со лон 594. го ди не пре но ве ере, сво јим ре фор ма ма, 

25 La rry May, An ci ent Le gal Tho ught, I, Cam brid ge 2019, XVII
26 Сли чан је и чл.114 Ха му ра би је вог за ко ни ка.
27 Пре те ча на ве де ног чла на је тре ћи члан Ур-На му о вог за ко ни ка: Ако чо век от ме и 

при тво ри (дру гог), та кав чо век не ка се за тво ри и не ка од ме ри и пре да 15 ше ке ла сре бра.
28 За раз ли ку од Ха му ра би је вог за ко ни ка, Сред њо а сир ски за ко ни, ви ше од ми ле ни ју-

ма мла ђи, има ју су про тан став: Ако Аси рац или Асир ка пре би ва у ку ћи чо ве ка као за лог за 
по вра ћај ду га, ко ји је ње го ве/ње не вред но сти, и он/а је узет/а за пу ну вред ност (ду га), он 
(за ло го при мац) не ка би чу је (за ло же ног/у), чу па му/јој ко су, (или) не ка га/је уна ка зи или бу ши 
(за ло же ном/ој ) уши (чл. А 44).

29 У пр вој ко лум ни нај ста ри јег са чу ва ног европ ског за ко ни ка, Гор тин ског за ко ни ка 
из V ве ка пре но ве ере, пред ви ђе но је: Ко же ли да во ди спор у по гле ду сло бод ног чо ве ка или 
ро ба, пре пар ни це не ка (га) не од во ди. Ти ме се са мо по моћ не уки да, али се ста вља под окри-
ље др жа ве, за то што по ве ри лац не мо же ви ше по соп стве ном на хо ђе њу да хап си и оти ма 
сво је ду жни ке, јер му је са да та вр ста ар би трер но сти од у зе та, већ је др жа ва (по лис) та ко ја 
од ре ђу је да ли има или не ма прав ног осно ва за та кав по тез и тек на осно ву суд ске од лу ке, 
ко ја из ри чи то од ре ђу је да му то пра во при па да, он је сло бо дан да пу тем са мо по мо ћи сво је 
пра во и оства ри. (Гор тин ски за ко ник пре вео је С. Авра мо вић).
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док ће у Ри му уки да ње ду жнич ког роп ства, 326. го ди не пре но ве ере, би ти 
по след ња по бе да пле бе ја ца ко ји ће се, та да, ко нач но из јед на чи ти са па три-
ци ји ма. Код Је вре ја оно ће би ти огра ни че но на се дам го ди на.

3.4. Прав да као пра вич ност у по је ди нач ним слу ча је ви ма

По ме ну тим од ред ба ма Ха му ра би је на пра вио је дан би тан пре се дан у 
та да ре ла тив но крат кој исто ри ји пи са ног пра ва. Ова ко је то опи сао Меј (May): 
Strict ju sti ce cal led for the cre di tors to re ce i ve what we re due. But anot her le gal 
con cept, the emer ging idea of equ ity, se e med to call for a dif fe rent re sult – the use 
of law as a ve hic le to free pe o ple from eco no mic op pres sion.30

Оно што од мах упа да у очи је же ља пр вих за ко но да ва ца Ме со по та ми је 
да се сво јим за ко ни ци ма, или бар по је ди ним од ред ба ма, при бли же оној не-
ка да шњој ар ха ич ној пра вич но сти ко ја још ни је из бле де ла из све сти обич ног 
пу ка. То ни је био чист по пу ли зам, већ ула га ње у мир ну бу дућ ност, не спу та ну 
уну тра шњим раз до ром и кон флик ти ма, а то је би ло и по де сно сред ство ко-
јим се на ди ру ћи слој ари сто кра ти је, би ло све тов не, би ло ду хов не, др жао под 
кон тро лом и за у зда вао од пре те ра не охо ло сти. На том тра гу ће, у не ким ка-
сни јим вре ме ни ма, кроз де лат ност Кан це ла ро вог су да, на ста ти equ ity у Ен-
гле ској. Обр ну том ло ги ком у од но су на ар ха ич на дру штва, скуп по је ди нач-
них пра вич но сти тво ри ће по јам прав де, као што у исла му скуп свих ха ди са 
(по је ди нач них за пи са них sunnа) чи ни sun nu.

Овај по ку шај при бли жа ва ња и вра ћа ња не ка да шњој, пр во бит ној пра вич-
но сти мо же се на ћи у свим кли но пи сним збор ни ци ма. Сви они по ми њу ва па-
је за прав дом,31 а ни је дан за ко но да вац ко ји др жи до се бе не ће се оглу ши ти 
о глас сво јих по да ни ка, по го то во ако то ни је оби чан глас, већ ва пај. Нај ви ше 
је на том пла ну учи нио цар Ха му ра би ко ји, ка ко сам по ма ло пре тен ци о зно за 
се бе ка же да је обез бе дио вла да ви ну прав де за све љу де над ко ји ма бди.32 Ва жни-
је од кон крет ног ре зу ла та та, ва жни је од же ље да се вра ти ар ха ич ној пра вич но-
сти, је по ма ља ње јед не да ле ко се жни је иде је од пре суд не ва жно сти за раз вој 
пра ва, ви дљи ве из кли но пи сних збор ни ка, а на ро чи то из Ха му ра би је вог за-
ко ни ка као њи хо ве нај ви ше тач ке, а то је иде ја вла да ви не пра ва (ru le of law).33 

30 L. May, op.cit. I, XVII
31 Ур-На му ов за ко ник, А iv 170; За ко ник Ли пит-Ишта ра, i 20 – 37. У епи ло гу Ли пит-

Иштар на гла ша ва: У скла ду са исти ни том реч ју бо га Утуа, учи них да зе мље Су ме ра и Ака-
да др же пра вич не суд ске по ступ ке. У скла ду са об зна ном бо га Ен ли ла, Ја, Ли пит-Иштар, 
син Ен ли лов, ис тре бих мр жњу и на си ље. Ја учи них да не ста ну ва па ји, на ри ца ња и кри ци за 
прав дом и су ђе њем. Ја учи них да се пра во и исти на ис так ну и за бли ста ју, и ја до нех бла го-
ста ње зе мља ма Су ме ра и Ака да... 

32 XLVI II 59 – 70
33 Тре ба ли на по ми ња ти да су у Сред њем ве ку ма ло број ни прав ни ак ти у се би но си ли 

тра го ве иде је вла да ви не пра ва. Ча сне из у зет ке пред ста вља ју Mag na Car ta Li ber ta tum и Ду ша нов 
за ко ник.
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У епи ло гу за ко ни ка цар под у ча ва свог има ги нар ног на след ни ка ко ји тре ба 
да вла да на до бро бит свог на ро да: ...ако та кав чо век бу де уман и (до вољ но) 
уме шан да одр жа ва (ус по ста вље ни) пра вич ни по ре дак у зе мљи, не ка обра ти 
па жњу на за ко не ко је уре зах у мо ју сте лу, и не ка му сте ла от кри је (све тлу) 
тра ди ци ју, до лич но вла да ње, на ред бе ко је про пи сах и пре су де ко је до нех...34 
Цар је обе ћао прав ду за све: Не ка сва ки оште ће ни по ве де спор пред мо јим 
ки пом, (ки пом) кра ља прав де, и не ка му на глас бу ду про чи та ни за ко ни са 
мо је сте ле, да чу је мо је ис тан ча не об ја ве, не ка му сте ла по ја сни ко ји спор 
да по ве де и не ка из у чи свој слу чај, не ка уми ри сво је (за бри ну то) ср це, (и не-
ка ме сла ви)...35

На кри ли ма иде је пра вич но сти, Ха му ра би је увео мно ге но ви не у та-
да шње пра во. Пр во што је мо рао да учи ни да би обез бе дио со лид ну под ло-
гу за вла да ви ну пра ва је да су зби је ко рум пи ра ност су ди ја. Због то га су се, 
на са мом по чет ку за ко ни ка, на шле од ред бе о суд ству. Су ди је су те ко је ће 
при ме њи ва ти за ко ник у прак си и од њи хо вог при др жа ва ња ње го вих од ре-
да ба за ви си ла је ње го ва бу дућ ност. Или ће ожи ве ти у сва ко дне ви ци или 
оста ти са мо уто пи ја, део прав не ста ти ке тог вре ме на. По се бан про блем са 
ко јим се ва ља ло из бо ри ти би ла је пот ку пљи вост и пре вр тљи вост су ди ја. 
Због то га, цар у чл. 5 на ре ђу је: Ако су ди ја (во ди спор и) из не се сво ју од лу ку, 
до не се пре су ду или сво је ми шље ње за пе ча ће но по хра ни, ако (по том) сво ју 
од лу ку из ме ни, би ће оп ту жен и осу ђен та кав су ди ја, јер је већ до не ту од лу ку 
пре и на чио, на ка зну два на ест пу та гр ђу од оне пр во бит но из ре че не, а по врх 
то га би ће оте ран са су диј ске сто ли це и ни ка да ви ше у про це су не ће се де ти 
са су ди ја ма.

На лик бан ка ма у Ср би ји ко је су ста ви ле мо ра то ри јум на кре ди те то ком 
ван ред ног ста ња због пан де ми је КО ВИД 19, чл. 48 је пред ви део: Ако чо век 
има до спе ли дуг (због че га је оп ту жен), и бог олу је Адад опу сто ши по ље, или 
бу ји ца од не се ле ти ну, или због су ше не ро ди жи то, за ту го ди ну он не ће дати 
жи то вла сни ку ду га; за ту го ди ну не ка се дуг от пи ше из та бли це, и не ка ни 
ка ма те не да је за ту го ди ну.

По јам на кна де ште те и свест о то ме да се де ликт мо же из вр ши ти и не-
чи ње њем, за че та у Ур-На му о вом за ко ни ку (чл. 31), де таљ но је ре гу ли са на у 
Ха му ра би је вом за ко ни ку (чл. 53). Ша ма лу, тр го вач ки агент ко ји по слу је у 
име и за ра чун дам ка ра (бан ка ра) не ће би ти ду жан да вра ти но вац, ако то ком 
по слов ног пу то ва ња бу де опљач кан од стра не не при ја те ља (чл. 103). На тра-
гу пра вич но сти је и уво ђе ње не ха та (чл. 206-7). 

34 XLVI II 70 – 94
35 XLVI II 3 – 19
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3.5. Чу ва ри тра ди ци је и по ро ди це

Сва ка ар ха ич на за јед ни ца би ла је по но сна на сво ју тра ди ци ју. За њих 
она је би ла се ћа ње, она је би ла ко рен из ко га је као ста бло ни кла њи хо ва 
са да шњост. Има ју ћи то на уму, древ ни за ко но дав ци су се ра до по зи ва ли на 
све тлу тра ди ци ју и се би де кла ра тив но ме ђу при о ри те те сво је вла да ви не 
убра ја ли очу ва ње све тле тра ди ци је или по вра так тра ди ци ји. Та ко још пре 
4000 го ди на, Уру ка ги на спро во ди ре фор ме у др жа ви, на гла ша ва ју ћи да, у 
су шти ни, он са мо об на вља по ре дак ко ји је по сто јао од по чет ка.36

Ре лик ти ар ха ич них дру шта ва у Ха му ра би је вом за ко ни ку не зна че ње-
го ву на зад ност. Енер гич ни и ин те ли гент ни цар ко ји је то ли ко то га но вог и 
на пред ног унео у свој за ко ник ни је то ура дио ома шком. На про тив. Ко лек-
тив на од го вор ност на шла је сво је ме сто у за ко ни ку из раз ло га пра вич но сти: 
Ако пљач каш не бу де ухва ћен, опљач ка ни пред бо гом тре ба да по све до чи 
ко ли ки је гу би так пре тр пео: и на се ље и ста ре ши на на се ља на чи јој зе мљи 
је пљач ка из вр ше на на док на ди ће му оте то (чл.23). Та ли он, та ко ђе, ни је ту 
слу чај но. Он је за пра во на чи сти ја ма ни фе ста ци ја иде је рав но те же, то ли ко 
бит не ар ха ич ним дру штви ма.37 Из вр ше њем кри вич ног де ла на ру ше на је 
рав но те жа. Од ма зда у том сми слу не би ре ши ла про блем, јер би са мо тас 
по ме ри ла на дру гу стра ну и рав но те жа из ме ђу учи ње ног и санк ци је би из-
о ста ла. Рав но мер ност се по сти же иск њу чи во та ли о ном, а за та да шње по и-
ма ње ре ал но сти та ли он је био иде а лан на чин да се ба ланс по но во по стиг не. 
Ло гич но и јед но став но ре ше ње. Око за око, зуб за зуб. Рав но те жа. 

Те жња за очу ва њем и учвр ћи ва њем по ро ди це из ви ре из кли но пи сних 
за ко ни ка, баш као што се, не ми нов но, до де та ља раз ра ђу ју пи та ња бра ка, 
усво је ња и на след ства. У уво ду свог за ко ни ка Ли пит-Иштар се хва ли да је 
на те рао оче ве да из др жа ва ју сво ју де цу, али и да де те по ма же свог оца.38 
Он пред ви ђа и оба ве зу бра ће, као на след ни ка оче вог има ња, да по сле ње го-
ве смр ти, они пре у зму бри гу око уда је њи хо ве се стре (чл. 23). Та ко ђе, овај 
за ко ник пр ви уво ди по клон за слу чај смр ти нај ми ли јем си ну (чл. 31). Ешнун-
ски за ко ник по ка зу је по ја ча ну бри гу о де ци: Ако чо век зач не де цу, али се 
ра ста ви од су пру ге и ожа ни дру гом, он ће би ти ис те ран из ку ће и оста ви ће 
за со бом сво) има ње ко је је та мо би ло и он ће оти ћи... (чл. 59). 

Ха му ра би јев за ко ник за бра њу је ин цест, али пра ви раз ли ку и оца ко ји 
згре ши са сво јом ћер ком ка жња ва про те ри ва њем, док ће син и мај ка, ко ји 
се по сле смр ти оца пре пу сте ин це сту, би ти обо је спа ље ни (чл.154 и 157).39 

36 Gor don Chil de, What Hap pe ned in Hi story, Har mon dsworth 1964, 107.
37 L. May, op. cit. I, 150.
38 A iii 24 – 26, iv 1 – 6
39 За раз ли ку од Ха му ра би је вог за ко ни ка, Хе тит ски за ко ник у чл. 189 све вр сте ком-

би на ци је ин це ста уни форм но ка жња ва. 
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Ко ли ко је Ха му ра би ју ста ло да се по ро ди ца, као основ на ће ли ја дру штва, 
очу ва, по ка зу ју и чла но ви ко ји спре ча ва ју оца да ола ко раз ба шти ни си на 
(чл. 168 и 169). Ми раз се оста вља де ци и брач ни пар је мо рао да га са чу ва за 
њих (чл. 173 и 174). Ћер ки ко ју отац по све ти хра му, до би ће јед ну тре ћи ну 
на след ног де ла бра ће (чл. 182). Ми мо овог из у зет ка, за кон ски на след ни ред 
чи ни ли су си но ви, док су се ћер ке на ми ри ва ле кроз ми раз. За уда ра ње оца, 
си ну се од се ца ла ру ка (чл. 195). И Ха му ра би јев (чл. 209 – 214) и Хе тит ски 
за ко ник (чл. 17) и Сред њо а сир ски за ко ни (чл. А21) шти те труд ни цу.

3.6. Од ре ђи ва ње ме ра и це на

У кли но пи сним за ко ни ци ма на шло се и пу но про пи са ко ји не спа да ју 
у оно што би смо да нас на зва ли пра вом или по тра жи ли у соп стве ним ко ди-
фи ка ци ја ма. То са мо све до чи о то ме да су кли но пи сни збор ни ци би ли ви ше 
во дич кроз ис прав но и по ште но де ла ње, не го чист нор ма тив ни текст. Пр ви 
за ко но дав ци су, ис прав но, ви ше во ди ли ра чу на шта у њи хо вим др жа ва ма 
ва ља по пра ви ти, ко је и ка кве ин те ре се за шти ти ти, не го да се ис кљу чи во 
ба ве пра вом. Прав да и пра вич ност су од не ле по бе ду над пра вом и у то ме је 
њи хо ва ве ли чи на. 

Не ка да се трам па или раз ме на по кло на, то ли ко есен ци јал не за жи вот 
ар ха ич них дру шта ва, од ви ја ла уз ри ту а ле, уну тар ин тим ног кру га, осло ње на 
на по ве ре ње (оно уну тар за јед ни це или оно за до би је но ду го трај ним по на-
вља њем раз ме не са при ба вље ним парт не ри ма, при ја те љи ма и са ве зни ци ма). 
Раз во јем роб но-нов ча не при вре де, по ја вом нов ца као ме ри ла вред но сти, 
по ра стом ста нов ни штва, уче ста ле су и пре ва ре и за ки да ња на ме ри, а си ро-
ма шни ји сло је ви, не ве шти ка да је тр го ви на у пи та њу, увек су из вла чи ли 
де бљи крај. 

Због то га се у кли но пи сним збор ни ци ма по себ на па жња по све ћу је ме-
ра ма, од ре ђи ва њу ета ло на и уно ше њу ре да у оно што би смо да нас на зва ли 
рад ним од но си ма, бу ду ћи да су пу но па жње по све ти ли на кна да ма ко је при-
па да ју од ре ђе ним за ни ма њи ма. Ур-На му на са мом по чет ку свог за ко ни ка 
на гла ша ва да је про пи сао ре дов на да ва ња и уста но вио ме ре. Ли пит-Ишта ров 
за ко ник на са мом по чет ку од ре ђу је из но се за на јам во ло ва. Ешнун ски за ко-
ник у пр вих је да на ест чла но ва го во ри ис кљу чи во о ме ра ма и по ме ну тим 
на кна да ма за из вр ше ње раз ли чи тих по сло ва (на јам во ло ва, пло ви ла, же те-
ла ца итд.), док у чл. 14 фик си ра на кна де де лат ност кро ја ча. На рав но, нај ви ше 
та квих од ре да ба је у Ха му ра би је вом за ко ни ку. Чи тав ње гов пе ти део по све-
ћен је то ме. Кроз овај део за ко ни ка про ми чу ле ка ри, бер бе ри, бро да ри, гра-
ђе ви на ри, ве те ри на ри, на по ли ча ри, зе мљо рад ни ци, го ни чи сто ке, па сти ри, 
тка чи, сук на ри, ка ме но ре сци, ре зба ри, ко ва чи, те са ри, ко жа ри, тр шча ри, 
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зи да ри.40 Чи та во ва ви лон ско дру штво сме ште но је у за ко ник и ни ко ни је 
за бо ра вљен, ни ко ме ни је оста вље но про сто ра за ар би трер ност. Свим по да-
ни ци ма по све ће на је ду жна па жња, јер ни ко за ца ра ни је не би тан, јер ни ко 
не тре ба да де ла на сво ју ру ку, ми мо оста лих по да ни ка цар ства. 

На жа лост, је ди ни члан Хе тит ског за ко ни ка ко ји уно си род ну цр ту у 
ову ма те ри ју и од ре ђу је ко ли ке су над ни це за исти по сао ако га оба вља ју 
му шка рац и же на са мо је де ли мич но са чу ван, и не до ста ју из но си (чл. 150). 

3.7. Ми то ви као од бле сак ра ни јих вре ме на

Не за о би ла зни део ове при че су ми то ви и ре ли ги ја, а дав но је ука за но да 
су они нео дво ји ви део оно га што на зи ва мо при ми тив но или ар ха ич но пра во. 
Чак и ка да је та ве за, ства ра њем пр вих др жа ва, по че ла да сла би и ка да је пра-
во по че ло да се осло ба ђа ба ла ста дав не про шло сти, за рад до дат ног ау то ри-
те та но вим, про кла мо ва ним за ко ни ма, бо го ви су би ли у при прав но сти да 
уско че кад год се за тим ука за ла по тре ба. За ко но дав ци Ста рог ве ка ни су се 
ли би ли да у по моћ по зо ву бо го ве. Без об зи ра на то што су сви они све тов ни 
тек сто ви, без не ке зна чај ни је ве зе са ре ли ги јом, мно ги за ко ни ци ра чу на ју на 
бо жан ско на дах ну ће, по твр ду или чак при ма ју од са мих бо го ва за ко не, по пут 
Мој си ја или Му ха ме да. 

С дру ге стра не, ми то ви су би ли ту да са чу ва ју ве зу са да ле ком про шло-
шћу и да и да ље бу де жи ве асо ци ја ци је на до ба ар ха ич не пра вич но сти. 

Ур-На му ов за ко ник је и по том пи та њу про био лед и дао смер ни це сво-
јим кли но пи сним на след ни ци ма. Ре ђа ју се бо го ви од Ануа и Ен ли ла до Нане 
и бо ги ње Нин сун ко ји до во де Ур-На муа на трон и чу ва ју га.41 Ану и Ен лил 
су ода бра ли и Ли пит-Ишта ра,42 али и Ха му ра би ја. Ве ли ку уло гу код Ха му-
ра би ја игра ју и вр хов ни бог Ва ви ло на, Мар дук и бог прав де Ша маш. На 
вр ху сте ле у ко ју је уре зан Ха му ра би јев за ко ник и ко ја се чу ва у Лу вру при-
ка зан је бог Ша маш ко ме цар по ни зно пре да је за ко не, ве ро ват но да би их 
одо брио и дао им бо жан ски ау то ри тет сво јим при хва та њем. Те ме љан, ка кав 
је дан вла дар ње го вог ка ли бра и тре ба да бу де, Ха му ра би се ти ме ни је за до-
во љио. У епи ло гу за ко ни ка, уз по моћ 15 ме со по там ских бо жан ста ва ко ји 
сто је иза ње го вог де ла, цар од луч но пре ти сва ком оном бу ду ћем вла да ру 
ко ји по ку ша да се оглу ши о ње го ве за ко не или по ку ша да их ме ња, као де те 
ко је при зи ва ста ри ју бра ћу да га бра не од вр шња ка. 

40 У Хе тит ском за ко ни ку по ме ну те су на кна де за грн ча ре, ко ва че, те са ре, обу ћа ре, 
ужа ре, кро ја че, тка че, али и ве ште лов це на пти це (чл. 176 – 178)

41 А i 1 – 30
42 i 20 – 37
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4. ЗА КЉУ ЧАК

Сва ар ха ич на дру штва по чи ва ла су на уза јам но сти, по ве ре њу, со ли дар-
но сти, уча у ре на у сво ју тра ди ци ју.43 Ако је већ сву да око ло био не ки ствар-
ни или има ги нар ни не при ја тељ, ако се већ свет и по ја ве у ње му об ја шња вао 
пре ко ду хо ва, бо го ва, ма ги је и ре ли ги је, за јед ни ца, ка ко год се она зва ла би ла 
је уто чи ште, скло ни ште, дом свих, је ди но ме сто на ком се ни су по ста вља ла 
пи та ња. Сви од го во ри би ли су ту. По ве ре ње, си гур ност, оп ста нак. Оби ча ји 
су чу ва ли sta tus quo и у дру штво уно си ли рав но те жу. Они су, ка ко Ред филд 
(Red fi eld) ка же: ...so ro o ted in sen ti ments and in ex pla na ti ons and ju sti fi ca tion 
that they ha ve the for ce of what we spe ak of con sci en ce: they are felt to be right, 
ul ti ma tely and ne ces sa rily right.44 До ње ног ре ме ће ња до ла зи ло је рет ко, а 
сва ка људ ска за јед ни ца раз ви ла је ме ха ни зме ко ји ма се то бр зо и ефи ка сно 
ре ша ва ло, по врат ком у пре ђа шње ста ње. Пр во бит на ега ли тар ност из ро ди ла 
је осе ћа ње пра вич но сти код свих за све. 

Не по ве ре ње, страх, бо ја зан оста вље ни су за оне дру ге. Они су би ли све 
су прот но од гру пе ко јој је по је ди нац при па дао. Нео п ход ност кон так та са дру-
ги ма, ка кви год би ли раз ло зи ко ји су до то га до ве ли, убр за ли су раз вој људ ског 
дру штва уоп ште, али су, у исто вре ме, по ла ко на гри за ли ко хе зи ју ар ха ич них 
дру шта ва, уно се ћи по мет њу и не до у ми це у сва ко днев ни жи вот. По је дин ци су 
по ста ли све до ци дру штве ног ра сло ја ва ња. При хва та ње ег зо га ми је са мо је још 
ви ше учвр сти ло ве зе из ме ђу гру па, по мо гав ши да се лак ше пре ва зи ђе хронич-
но не по ве ре ње, али је по сте пе но во ди ло сла бље њу ве зе са ма тич ном гру пом.

Све то је мо ра ло да оста ви тра га на пр ве за ко но дав це. На о ру жа ни пи смом, 
до стиг ну тим по ло жа јем, соп стве ним по стиг ну ћи ма, др жав ном ор га ни за ци-
јом, при сту пи ли су ства ра њу пр вих за ко ни ка. И пра во се, у ме ђу вре ме ну, 
про ме ни ло. Од искон ског, ин ту и тив но схва ће ног при род ног пра ва, умо та ног 
у ре ли ги ју и мо рал, ис ка за ног кроз оби чај и та буе, сме ша но и те шко одво ји во 
од пој ма прав де и пра вич но сти за све, по ста ло је оруж је моћ них, оних ко ји 
има ју си лу да дик ти ра ју шта је пра во, ко је ће се са да спо зна ти ра зу мом, као 
ви ше не го ло гич ка тво ре ви на ду ха ко ја по чи ва на две пре ми се: дис по зи цији 
и санк ци ји. Не ка ко сте шње ни из ме ђу ста рог и но вог, пр ви за ко но дав ци, а 
пре свих Ха му ра би, по ку ша ли су да про на ђу ону дав но за бо ра вље ну рав но-
те жу и злат ну сре ди ну (и сам из раз злат на сре ди на је за пра во дру го име за 
рав но те жу).45 За то се у сва кој ори јен тал ној др жа ви Ста рог ве ка, у сва ком 
древ ном за ко ну, ста ро и но во пре пли ћу. Оно што за ди вљу је и оста вља без 
да ха и да нас је чи ње ни ца да су уме сто збу ње них, кон тра дик тор них до маша-

43 Ro bert Red fi eld, „How Hu man So ci ety Ope ra tes“, Man, Cul tu re and So ci ety, (ed. L. H. 
Sha pi ro), New York 1965, 348.

44 Ibid. 359.
45 Ари сто тел је пр ви раз ра дио те о ри ју сре ди не – Ни ко ма хо ва ети ка, 107а
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ја не у ких и пра ву не вич них пр вих за ко но да ва ца, пред на ма ве ли чан стве ни 
спо ме ни ци пра вич но сти, прав де и пра ва. У њи ма се на шло ме ста и за осе-
ћа ња (по ку шај по врат ка ар ха ич ној пра вич но сти), али и за чи сту прав нич ку 
ло ги ку. Не што слич но се де ша ва ло у атин ским суд ни ца ма. Су ди је по рот ни ци 
би ли су ла и ци, љу ди не вич ни пра ву, али од ра сли у по ли су ко ји је дао све ту 
де мо кра ти ју, дру штве не на у ке, умет ност. При од лу чи ва њу, во ди ли су се 
осе ћа њи ма, ин ту и тив ним осе ћа њем прав де и пра вич но сти, али и до ка зи ма 
и за ко ни ма ко ји су им пре до че ни.46 

Оно што из ви ре из пр вих за ко ни ка су ху ма ни стич ке тен ден ци је,47 ко је 
ће мно го ка сни је за хва ти ти Грч ку, пре све га Ати ну.48 Та бри га ко ја се над-
ви ла над свим сло је ви ма дру штва је дир љив, ако већ ни је био са свим успе-
шан, по ку шај ми ре ња ра сло је ног, кла сног дру штва.

У ар ха ич ним дру штви ма, пр во бит но, при ми тив но пра во, ко је из ви ре 
из оби ча ја, као је дан од нај ва жни јих аспе ка та кул ту ре, обез бе ђи ва ло је пра-
вич ност за све. Та пра вич ност се раз ли ку је од Двор ки но вог схва та ња пра вич-
но сти као ску па прин ци па, а не нор ми и пра ви ла, ко ји оба ве зу је са мо уто-
ли ко што при до но ше њу од лу ке мо ра би ти узет у раз ма тра ње.49 Прав да се 
под ра зу ме ва ла и древ ном чо ве ку, она и ни је би ла по треб на као кон цепт, јер 
је жи вео у не кон фликт ном, ху ма ном дру штву.50 У ар ха ич ном дру штву из у-
зе ци су по твр ђи ва ли пра ви ло. Ре ша ва ње сва ког су ко ба уну тар јед не за јед-
ни це, не у тра ли са ње кон флик та и са ни ра ње по сле ди ца, по вра ћај у пре ђа шње 
ста ње, са мо су по твр ђи ва ли ко хе зи ју и под сти ца ли за јед ни штво, а ар ха ич но, 
при ми тив но пра во51 из ла зи ло је из сен ке пра вич но сти, са мо ка да је тре ба ло 
санк ци о ни са ти по на ша ње ко је је на ру ши ло рав но те жу за јед ни це. Ан тро по-
ло шки по глед на пра вич ност, ве за ну за ар ха ич на дру штва, раз ли ку је се од 
прав нич ког по и ма ња. На и ме, да нас пра вич ност и ху ма ност на ла жу да се 
љу ди тре ти ра ју као по је дин ци, ин ди ви ду ал но, а не да се од ре ђу ју по ко лек-
тив ној при пад но сти (би ло ет нич кој, ра сној, пол ној, вер ској, итд.). На про тив, 

46 Ви ше о то ме – С. Авра мо вић, op. cit.. 29-37. То ће за по сле ди цу има ти раз вој ре то ри ке, 
као ве шти не убе ђи ва ња, у Грч кој, и по себ но Ати ни. Ви ше о то ме – Дра гу тин С. Авра мо вић, 
Или ја Д. Јо ва нов, „Ре ла ти ви за ци ја прав де кроз ре то ри ку – Пла то нов ди ја лог „Гор ги ја“ као 
па ра диг ма, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 2020, 1, 245-265.

47 L. May, op.cit. II, 681. Он по том за кљу чу је: From an ci ent ti mes un til to day hu ma ne ness 
of a le gal system is seen in the way that ju sti ce is me ted out, and in the way that equ ity is seen as 
ame li o ra tion of strict ju sti ce. 

48 С. Авра мо вић, Ра но грч ко пра во и Гор тин ски за ко ник, Бе о град 2020, 45.
49 May L., op.cit. II, 690.
50 Још у IV ве ку пре но ве ере, ки не ски фи ло зоф Мен ки јус је, за до јен кон фу чи ја ни змом, 

за сту пао ста но ви ште да ако се љу ди по на ша ју ху ма но је дан пре ма дру гом, ту он да не ма 
ме ста фор мал ном пра ву, па чак ни су ди ја ма. 

51 Ме ђу ан тро по ло зи ма не ма са гла сја о тер ми ну ко јим би се на зва ло ово пр во бит но 
пра во. Та ко, на при мер, Хо бел (Ho e bel) пра ви раз ли ку из ме ђу ар ха ич ног и при ми тив ног пра ва. 
– E. A. Ho e bel, The Law of Pri mi ti ve Man, Cam brid ge 1954, 5.
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ар ха ич на пра вич ност се про сти ре на чи та ву за јед ни цу, без раз ли ке и иста 
је за све. То дру штво је пра вед но са мо по се би, јер је то био услов оп стан ка. 
Иде ја прав де до шла је са дру ги ма, ка да је тре ба ло, на при мер, оправ да ти рат 
или крв ну осве ту. Ка да је на ме ра би ла да се са дру ги ма по ве же, што је био 
мно го сло же ни ји за да так не го ра то ва ње52, за зор и не по ве ре ње, до ве ли су до 
да љег раз во ја пра ва, јер су се на том те ре ну про на ла зи ли ме ха ни зми пр во-
бит ног обез бе ђе ња, фер раз ме на и удру жи ва ња и скла па ња са ве за.

Ме ђу тим, ши ре њем за јед ни ца, њи хо вим ме ша њем и по ве зи ва њем, из-
ди за њем по је ди них сло је ва дру штва, ко ји гра бе и бо гат ство и моћ сво јим 
ста ту сом, ства ра њем пр вих др жа ва, рав но те жа, ега ли тар ност и ар ха ич на 
пра вич ност не ста ју и ути ру ме ста иде ји прав де као по је ди нач не пра вич но-
сти, ка ко их ту ма чи Рад брух (Rad bruch) у сво јој „Фи ло зо фи ји пра ва“, ко ја 
се ма те ри ја ли зу је кроз од лу ке вла да ра или су до ва. Прав да као ми лост, би ла 
је у њи хо вим ру ка ма. У Грч кој, Те ми да је бо ги ња пра ва, али и за штит ни ца 
су до ва, раз два ја ју се пој мо ви пра ва (но мос) и прав де (ди ке), а сам тер мин 
ди ке мо же озна ча ва ти и са мо су ђе ње и суд ски спор.53 

Иде ја по је ди нач не пра вич но сти, пре ко Ме со по та ми је, ра ши ри ће се да ље. 
Гор тин ски за ко ник, у сво јој пр вој ко лум ни, омо гу ћио је су ди ја ма да су де или 
по сло ву за ко на (di ka zein) или по соп стве ном осе ћа њу пра вич но сти уз претход-
но по ло же ну за кле тву (kri nein).54 Де лат ност рим ских пре то ра била је на дах-
ну та пра вич но шћу, као и ра бин ска прав на ми сао. Ци це рон је (To pi ca, V, 28) 
оби ча је и пра вич ност убра јао у из во ре пра ва, али их ка сни је, кла сич ни рим ски 
прав ни ци ви ше не по ми њу.55 У исла му, ка ди је ни су про фе си о нал не су ди је, 
већ углед ни, уче ни љу ди ко ји су де по свом осе ћа ју пра вич но сти на дах ну ти 
Ку’ра ном и су ном. Иде ја вла да ви не пра ва ра ши ри ла се из Ме со по та ми је. Антро-
по ло шки по глед на кли но пи сне збор ни ке, из ме ђу оста лог, ба ца но во све тло 
на ори јен тал не де спо ти је и по и ма ње пра вич но сти, прав де и пра ва у њи ма.

Ет но ло шки ма те ри јал и ан тро по ло шки по гле ди на пра во и ње го ву ду боку 
исто ри ју, мо жда су да нас ак ту ел ни ји не го ика да, јер по ка зу ју да би пра вич ност 
тре ба ло да бу де за све, да та и до сти жна сви ма, а да се то по сти же са мо ако 
прав да бу де до ступ на сви ма и ако пра во, без раз ли ке, поч не под јед на ко да се 
при ме њу је на све. Ако је XXI век пре но ве ере из не дрио пр ви за ко ник чо ве-
чан ства и већ тад, у сред ра сло је ног дру штва и све моћ не цар ске вла сти, упо-
знао чо ве чан ство са кон цеп ти ма прав де, пра вич но сти и ма гло ви том ви зи јом 
вла да ви не пра ва, он да XXI век, век оства ре них људ ских сло бо да, са усто ли-
че ном вла да ви ном пра ва, ви ше не би тре ба ло да пра ви раз ли ке ме ђу љу ди ма, 

52 G. D. Man del ba um, op. cit. 299.
53 С. Авра мо вић, Gno me di ka i o ta te..., 18.
54 С. Авра мо вић, Ра но грч ко пра во..., 232-233.
55 Маг дол на И. Сич, „Ту ма че ње пра ва у скла ду са пра вич но шћу у рим ском пра ву“, 

Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, Но ви Сад 2015, 2, 619.
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а вре ме ће по ка за ти да ли ће та ко и би ти. Ако је исти на да ан тро по ло ги ја 
др жи ве ли ко огле да ло у ко ме се чо век огле да у пу ној сво јој бес ко нач ној раз-
ли чи то сти56, пра во во ди ра чу на да чо век не раз би је то огле да ло.
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Re licts of the Ear li est Un der stan ding of Fa ir ness, Ju sti ce and Law  
in the First Sta tes of An ti qu ity – A Le gal-An thro po lo gi cal Vi ew

Abstract: All ar cha ic so ci e ti es we re fo un ded on the prin ci ples of equ a lity and 
so li da rity. Anot her com mon tra it we re the mec ha nisms for re gu la ting so cial be ha-
vi o ur, as they we re cru cial for a so ci ety’s sur vi val. In such types of so ci e ti es, ar cha ic 
fa ir ness exi sted. It ma ni fe sted it self thro ugh ega li ta ri a nism, so li da rity, but al so 
thro ugh the sta tic and con ser va ti ve ele ments and was ba sed on the cu stoms which 
we re bin ding on all the mem bers of the so ci ety. When ar cha ic so ci e ti es be ca me 
layered and star ted to ex pand and mix with ot her com mu ni ti es, the ini tial co he sion, 
se cu rity and ar cha ic rig hte o u sness slowly star ted to di sap pe ar and in stead, the 
con cept of ju sti ce ap pe a red. Un for tu na tely, that ca u sed an ir re ver si ble da ma ge 
to the ba lan ce that on ce exi sted as the ideal sta te in the ar cha ic so ci e ti es.

The in ven tion of the wri ting system and the cre a tion of the first sta tes even tu ally 
ena bled the Cu ne i form Law to de ve lop and as the re sult, the first law co des of the 
hu ma nity ca me to li fe. The first sta tes and the ir ru lers fo und them sel ves at the cros-
sro ads bet we en “the old” and “the new”. The law was he a vily sha ped by the no bi lity, 
so all of the pri vi le ges we re cre a ted ex pli citly for the no bles, whi le the po or we re 
year ning for the past ti mes which we re mo re kind to them. The new law slowly star-
ted to sup press the old cu stoms. The an ci ent ru lers, at le ast in stin cti vely, if not con-
sci o usly, re cog ni sed the need for a ba lan ce which wo uld gu a ran tee or der and pe a ce 
in the sta te. In Egypt, whe re the ar cha ic ele ments sur vi ved the lon gest, the ec ho es of 
ar cha ic so ci e ti es and an ci ent be li efs co uld be fo und in the prin ci ple of Ma ’at, the 
we ig hing of so uls and the Bo ok of the dead. The cre a tors of Cu ne i form Law al so 
fo und the ir ways and stra te gi es to pre sent them sel ves as just and ca ring ru lers. The 
evi den ce for that can be fo und espe ci ally in the pro vi si ons of the law. Whet her they 
are re fer ring to the ir own ac hi e ve ments and me rits, or of fe ring pro tec tion and ca re 
to the vul ne ra ble mem bers of the so ci ety, or re vo king pri vi le ges of the no bles for the 
sa ke of the gre a ter good, or tur ning back to the tra di tion, or “buddying up” with the 
gods, or de ter mi ning me a su res and com pen sa tion amo unts, they are, abo ve all, trying 
to be exem plary ru lers to the ir su bjects by put ting the ru le of law first.
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