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ДА ЛИ (ПО РО ДИЧ НО) ПРА ВО  
ШТИ ТИ ПО РО ДИ ЦУ?*

Сажетак: Иа ко не мо же мо за не ма ри ти чи ње ни цу да пра во на из ве стан 
на чин ути че на по ро ди цу од са мог по чет ка та ко што од ре ђу је ко се све сма-
тра чла ном по ро ди це, ка ква су њи хо ва ме ђу соб на пра ва и оба ве зе, на ко ји 
на чин се од ре ђе ни од но си за сни ва ју, а на ко ји пре ста ју, мо дер но схва та ње 
по ро ди це ипак ну жно под ра зу ме ва по што ва ње из у зет но ши ро ког по ља по ро-
дич не, од но сно ро ди тељ ске ау то но ми је. Ова кво схва та ње би мо гло, у нај ек-
стрем ни јем ви ду, има ти за по сле ди цу го то во пот пу но од су ство од го вор но-
сти др жа ве, од но сно прав ног си сте ма за све што се до го ди у по ро ди ци. У 
на ве де ном сми слу, при мет не су са свим сла бе фор мал но прав не оба ве зе држа ве 
у пред у зи ма њу ак тив не уло ге на осна жи ва њу по ро ди це, а у прак си прак тич-
но не по сто ја ње би ло ка квог ан га жо ва ња др жа ве на ја ча њу ве за у окви ру 
по ро ди це пре не го што до из ве сних про бле ма до ђе. 

Са дру ге стра не, ако не ко има по тен ци јал да за шти ти по ро ди цу и њене 
чла но ве, он да је то сва ка ко прав ни си стем. За шти та по ро ди це не сме да се 
све де са мо на пи та ње ка ко то учи ни ти, већ и у ком тре нут ку, тј. да ли за-
шти та и раз ви ја ње здра вих по ро дич них од но са мо ра би ти пи та ње ко јим се 
тре ба ба ви ти мно го ра ни је, чак и пре не го што се по ро ди ца фор ми ра. У том 
сми слу, на ро чит зна чај мо гу има ти са ве то ва ли шта, од но сно раз го во ри са ком-
пе тент ним ли ци ма. Та ко ђе, иа ко су на шој кул ту ри ре ла тив но стра ни, попу-
ла ри за ци ја пред брач них уго во ра и упо зна ва ње бу ду ћих су пру жни ка, од но сно 

* Рад је на стао као ре зул тат ра да на на уч но-ис тра жи вач ком про јек ту „Прав на тра ди-
ци ја и но ви прав ни иза зо ви” чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду. 
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ван брач них парт не ра са мо гућ но сти ма ко је овај уго вор пру жа, мо же до при-
не ти из бе га ва њу ка сни јих имо вин ских спо ро ва. У овом ра ду, фо кус ће, ме ђу-
тим, би ти на из ве сним ре ше њи ма ко ја мо гу по мо ћи у си ту а ци ја ма ка да већ 
до ђе до по ре ме ћа ја од но са из ме ђу чла но ва по ро ди це, од но сно из ме ђу су пру-
жни ка или ван брач них парт не ра.

Сва ки по ку шај сми ри ва ња си ту а ци је, од но сно уме ре ног и опре зног ин тер-
ве ни са ња у по ро дич ним од но си ма пр вен стве но се мо же по сти ћи ин си сти-
ра њем на од ре ђе ним ал тер на тив ним на чи ни ма ре ша ва ња спо ро ва. По ред 
то га, по сто ја ње спе ци ја ли зо ва них су ди ја, као и адво ка та, ко ји би спро ве ли 
зна чај не про ме не у си сте му обра зо ва ња бу ду ћих прав ни ка, али и у до ме ну 
прак се, та ко ђе мо же у ве ли кој ме ри до при не ти на ве де ном ци љу.

На кра ју, и од ре ђе не из ме не у обла сти по ро дич ног ма те ри јал ног пра ва 
та ко ђе мо гу има ти ве ли ки зна чај.

У том сми слу, овај рад се пр вен стве но фо ку си ра на по је ди на ре ше ња 
пред ло же на у те о ри ји, њи хо ву ана ли зу у кон тек сту срп ског за ко но дав ства, 
као и на мо гу ће да ље про ме не до ма ћих про пи са. На и ме, иа ко су не ки пред ло зи 
већ на шли сво је ме сто у по зи тив ном за ко но дав ству Ср би је, оста је не из ве сно 
у ко јој ме ри су ове од ред бе при ме ње не и да ли за и ста до при но се одр жа ва њу 
ста бил них по ро дич них од но са у си ту а ци ја ма ка да су од но си озбиљ но на ру ше ни. 

Кључнеречи: по ро дич но пра во, ме ди ја ци ја, вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, 
по ро дич ни спо ро ви.

АУ ТО НО МИ ЈА – ИЗ ЛА ЗАК ПО РО ДИ ЦЕ  
ИЗ ОКРИ ЉА ДР ЖА ВЕ

По ло жај ко ји чла но ви по ро ди це да нас има ју, ре зул тат је ду го го ди шње 
бор бе по је дин ца да се осло бо ди свих сте га на мет ну тих од стра не др жа ве. 
Пре ових про ме на, и по ро ди ца је би ла та ко јој је био пру жен из ве стан сте пен 
ау то но ми је. Од ра сли чла но ви по ро ди це, од но сно ро ди те љи, би ли су у том 
сми слу од го вор ни за сво ју де цу, јер је по ро ди ца „ду го ва ла др жа ви гра ђа не”.2 
У скла ду са тим, по ро ди ца је по сма тра на као ен ти тет ко ји мо ра да де лу је у 
скла ду са оп штим ци ље ви ма ко ји су би ли по ста вље ни. Ме ђу тим, раз во јем 
иде је о људ ским пра ви ма, по че ла је и бор ба за пра ва по је ди на ца, ко ја се огле-
да ла у све ве ћој ин ди ви ду а ли за ци ји, од но сно у окре та њу ка лич ним ин те-
ре си ма, ко је по је ди нац сам об ли ку је и сма тра ре ле вант ним, не ве за но од по-
тре ба дру штва. Та ко се од ра сли по је ди нац осло ба ђа при ну де и са мо стал но 
по ста вља, ка ко сво је лич не ци ље ве, та ко и ци ље ве сво је по ро ди це. У та квој 

2 Жан Жак Ру со, Емил или о вас пи та њу, књ. I, Књи жар ни ца Рај ко ви ћа и Ђу ко ви ћа, 
Бе оград – Те ра зи је, 1925, 36.
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кон сте ла ци ји, сло бо дан је и да де цу вас пи та она ко ка ко сма тра од го ва ра ју ћим. 
И не са мо да се за кон, од но сно др жа ва, сма тра не при ме ре ним ак те ром у 
сфе ри по ро дич но прав них од но са, не го је за кон чак по сма тран као не што, од 
че га де цу тре ба за шти ти, а ро ди те љи су, раз у ме се, би ли ти ко ји та кву за-
шти ту мо гу да пру же на нај а де кват ни ји на чин. Та ко и Голд штајн (Gold stein) 
ис ти че да ни је дан су ди ја ни је при пре мљен, а на ро чи то не у оба ве зи, као што 
су то ро ди те љи, да лич но пре у зме од го вор ност за сва ко днев ну не гу ко ја је 
по треб на де те ту као по сле ди ца ње го вог лич ног из бо ра у по гле ду вред но сти 
не ког жи вот ног сти ла.3 Чак и да пра во ни је та ко не спо соб но, не по сто ји 
основ за прет по став ку да би од лу ке оних ко ји то ра де уме сто ро ди те ља у 
ве зи са по тре ба ма де те та, би ле бо ље (или под јед на ко до бре) од од лу ка са мих 
ро ди те ља. Са мо ма гич но раз ми шља ње ће до зво ли ти по ри ца ње ове очи глед-
не, али че сто иг но ри са не, исти не о ре ал ним гра ни ца ма пра ва.4

У скла ду са на ве де ним схва та њи ма, пра во ро ди те ља на ау то но ми ју 
об у хва та пра во од ра слих чла но ва по ро ди це да до не су ва жне од лу ке о по ди-
за њу и обра зо ва њу де це у окви ру те по ро ди це, од но сно оно да је пра во од ра сли-
ма да не до зво ле нео прав да но за ди ра ње у до мен по ро ди це.5 Осим о пра ву 
на ау то но ми ју, мо же се го во ри ти и о прин ци пу са мо о дре ђе ња ко ји под ра зу-
ме ва мо гућ ност да су бјек ти по ро дич но прав них од но са са ми уре де сво је 
од но се, парт нер ске и ро ди тељ ске. У по ро дич ном пра ву овај прин цип тр пи 
знат на огра ни че ња ко ја су усло вље на ка рак те ром по ро дич них од но са као 
лич них, те по тре бом да се за шти ти сла би ји уче сник, би ло да се ра ди о сла би-
јем парт не ру или да се ра ди о де те ту ко ме је по треб на за шти та ко ја про исти-
че из са мог ње го вог ста ту са.6 Чи ње ни ца да по ро ди ца по зна је сво је вред но сти 
и при о ри те те бо ље не го би ло ко дру ги и да је по ро ди ца та ко ја ће, ви ше 
не го би ло ко дру ги, мо ра ти да жи ви са по сле ди ца ма сво јих од лу ка,7 раз лог 
је за што би пра во мо ра ло да по кло ни ро ди те љи ма по ве ре ње. Па ипак оста је 
пи та ње да ли су по ро ди це у пот пу но сти упо зна те са мо гу ћим про бле ми ма 
ко ји мо гу на ста ти и да ли им тре ба до зво ли ти пот пу ну сло бо ду да од лу чу ју 
ис кљу чи во на осно ву сво јих ста во ва о овим вред но сти ма.8

3 Jo seph Gold stein, „Me di cal Ca re for the Child at Risk: On Sta te Su per ven tion of Pa ren tal 
Au to nomy”, Yale Law Jo ur nal, Vol. 86, 1977, 667; http://di gi tal com mons.la w.yal e.ed u/cg i/vi ew-
con tent.cg i?=3449&con text=fss _pa pers, 15.11.2020.

4 Ibid.
5 Da vid Ar chard, Chil dren, Rights and Child hood, Ro u tled ge, Lon don – New York, 2004, 167. 
6 Ви ше о прн ци пу са мо о дре ђе ња у: Гор да на Ко ва чек Ста нић, ,,Прин цип са мо о дре ђе ња 

у по ро дич ном пра ву кроз исто ри ју и да нас”, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке, 
2004, бр. 116-117, 159-178. 

7 Be verly Kel sey, „Shall The se Chil dren Li ve?”, A Con ver sa tion with Dr. Raymond S. Duff, 
Re flec tion, Yale Di vi nity School Ma ga zi ne, No.72, Jan.1975, 4-7; пре ма: Ј. Gold stein (1977), 656.

8 Be verly Kel sey, Raymond S. Duff, „Which In fants Sho uld Li ve? Who Sho uld De ci de?”, 
The Ha stings Cen ter Re port, Vol. 5, No. 2, 1975, 5-8.
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По ступ ци ро ди те ља те шко да се мо гу про ме ни ти мо рал ним или прав-
ним при мед ба ма, јер су они ау то ма ти зо ва ни и не све сни.9 Оно што мо же по-
мо ћи, је сте по ку шај да ро ди те љи схва те зна чај од ре ђе ног по на ша ња, од но сно 
да осе те по тре бу да сво је прин ци пе пре и спи та ју.10 Пра во, тач ни је прав ни 
си стем, не мо же да ство ри пра вил не ро ди тељ ске им пул се/мо ти ве. Уто ли ко 
је из у зет но по треб но да ро ди те љи ма бу ду пру же не пра ве ин фор ма ци је, јер 
пре ћут ки ва ње, од но сно по тре ба да се у не ким си ту а ци ја ма оста не ин ди фе-
рен тан, ка ко би од лу ку до не ли ро ди те љи са мо стал но, мо же да до не се мно го 
ви ше ште те не го ко ри сти. У си ту а ци ја ма ко је не под ра зу ме ва ју до но ше ње 
од лу ка о ,,жи во ту и смр ти”, сва ка ко да не по сто ји оправ да ње за упли та ње 
у по ро дич ну при ват ност, ни ти по сто ји оправ да ње за огра ни ча ва ње ро ди-
тељ ске ау то но ми је или ау то но ми је де це ко ја су до сти гла од ре ђе ну зре лост,11 
али пру жа ње пот пу не сло бо де мо же има ти да ле ко се жне не га тив не по сле-
ди це по де цу. Мо же мо ре ћи да ро ди тељ ска пра ва има ју ап со лут ни ка рак тер, 
ко ји мо же би ти на ру шен са мо у од ре ђе ним слу ча је ви ма, ка да др жа ва мо же 
да ин тер ве ни ше ка ко би за шти ти ла нај бо љи ин те рес де те та,12 од но сно ин-
те ре се чла но ва по ро ди це чи ја пра ва су угро же на. На и ме, без об зи ра што је 
по ро ди ци пру же на из ве сна ау то но ми ја, пра во и да ље оста је при сут но, са да 
као ме ха ни зам ко ји на сто ји да пру жи од го ва ра ју ћу по моћ у си ту а ци ја ма ка-
да се по ро ди ца су о чи са из ве сним про бле ми ма.

Чи ње ни ца је да су ста бил не, здра ве по ро ди це (и од но си у по ро ди ци) 
пред у слов за до бро бит ка ко чо ве ка као по је дин ца, та ко и за дру штво у це-
ли ни. Чи ни се да ова очи глед на тврд ња, за пра во ни је ла ко оства ри ва и да 
ве ли ки број по је ди на ца не до би ја од сво је по ро ди це до вољ но ква ли тет ну 
осно ву ко ја пред ста вља те мељ за из град њу ја ке, про дук тив не и за до вољ не 
лич но сти.

Иза зо ви да на шњи це и про бле ми ко ји се раз ви ја ју уну тар по ро ди ца су 
број ни, и мо гло би се ре ћи да је ве ћи на њих при сут на од у век. Не за по сле ност, 
си ро ма штво, ван брач на де ца (где се ком пли ку је од нос ро ди те ља пре ма де ци, 
уко ли ко ро ди те љи не ма ју ни ка кав кон такт, ни ти су ика да за сно ва ли за јед-
ни цу), па и по ро дич но на си ље, са мо су не ки од про бле ма са ко ји ма се и 
мо дер не по ро ди це су о ча ва ју.

Ме ђу тим, ка ко је већ на по ме ну то, иа ко је и да ље вла да ју ће ми шље ње да 
је по ро ди ца ау то ном на и да је би ло ка кво упли та ње у ту сфе ру не до пу ште но, 

9 An drew S. Wat son, „Chil dren, Fa mi li es, and Co urts: Be fo re the Best In te rests of the Child 
and Par ham v. J. R.”, Vir gi nia Law Re vi ew, Vol. 66, 3/1980 (The P. Brow ning Hof fman Me mo rial, 
Sympo si um on Law and Psychi a try), 653-679.

10 Ibid.
11 J. Gold stein (1977), 664.
12 Зо ран По ња вић, „При ста нак де те та на ме ди цин ску не гу – из ме ђу ау то но ми је и па-

тер на ли зма”, Прав ни жи вот, 10/2013, 93.
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ова кво схва та ње би мо гло, у нај ек стрем ни јем ви ду, има ти за по сле ди цу го-
то во пот пу но од су ство од го вор но сти др жа ве, од но сно прав ног си сте ма за све 
што се до го ди у по ро ди ци. У на ве де ном сми слу, при мет не су са свим сла бе 
фор мал но прав не оба ве зе др жа ве у пред у зи ма њу ак тив не уло ге на осна жи-
ва њу по ро ди це, а у прак си прак тич но не по сто ја ње би ло ка квог ан га жо ва ња 
др жа ве на ја ча њу ве за у окви ру по ро ди це пре не го што до из ве сних про бле-
ма до ђе. На кра ју, и у мо мен ту ка да про бле ми на сту пе, а уче шће др жа ве по-
ста не не из бе жно, по ста вља се пи та ње да ли др жа ва за и ста по сту па на нај-
бо љи мо гу ћи на чин, од но сно да ли по сто је ме ха ни зми ко ји би овај зах те ван 
за да так олак ша ли, од но сно уна пре ди ли. На и ме, чи ни се да у мо мен ту ка да 
про бле ми на сту пе, др жа ва по чи ње да ре а гу је, али по пра ви лу на на чин ко ји, 
већ по ре ме ће не од но се ме ђу чла но ви ма, још ви ше про бле ма ти зу је и од во ди 
да ле ко од ре ше ња.

Има ју ћи то у ви ду, у те о ри ји на и ла зи мо на схва та ња да је по треб но 
уне ти од ре ђе не из ме не у обла сти ма те ри јал ног од но сно про це сног пра ва, у 
ве зи са пи та њи ма ко ја се од но се на по ро ди цу и по ро дич не од но се, у ци љу 
по ку ша ја очу ва ња што бо љих по ро дич них од но са, ко ји мо гу би ти зна чај но 
на ру ше ни на кон раз во да бра ка, од но сно пре стан ка ван брач не за јед ни це. 

МЕ ДИ ЈА ЦИ ЈА – ИЗ ЛА ЗАК ПО РО ДИ ЦЕ ИЗ ОКРИ ЉА СУ ДО ВА

Мо гли би смо ре ћи да ре ше ње ко је пра во ну ди у мо мен ту на стан ка про бле-
ма, за пра во под ра зу ме ва да ље кон фрон ти ра ње су ко бље них стра на. На и ме, 
го то во је ди ни пут, или ма кар онај ко ји се нај че шће ну ди за ва ђе ним стра на-
ма, је сте ула зак у суд ски по сту пак, чи је тра ја ње и ис ход оста ју не по зна ни це 
до са мог кра ја.

Тра ди ци о нал но по и ма ње суд ског спо ра под ра зу ме ва пре све га по сто-
ја ње јед не „објек тив не исти не” ко ја пред ста вља основ за до но ше ње ко нач не 
од лу ке од стра не овла шће ног ор га на – су да.13 По ред на ве де ног, спор под ра-
зу ме ва две стра не ко је се на ла зе на ди ја ме трал но су прот ним по зи ци ја ма у 
од но су на пред мет спо ра, ко је то ком це лог про це са на сто је да по бољ ша ју 
сво ју по зи ци ју ка ко би у ко нач ном ис хо ду од не ле по бе ду, а ко ја углав ном 
под ра зу ме ва да дру га стра на у сра змер ној ме ри гу би. Већ ове по чет не по-
зи ци је чи не да суд ски про цес не мо же пред ста вља ти до вољ но до бар пут 
ко јим се спор ни од но си ме ђу парт не ри ма раз ре ша ва ју, већ на про тив, то не-
ми нов но во ди њи хо вом да љем по гор ша њу, бу ду ћи да ће јед на стра на увек 
осе ћа ти да јој је на не та од ре ђе на не прав да. Све на ве де но го во ри у при лог 

13 Вла дан Јо ва но вић, Прав ни оквир при ме не ме ди ја ци је у Ср би ји, у: Ме ди ја ци ја – прин-
ци пи, про цес, при ме на, Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2014, 171.
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то ме да суд ски по сту пак, она ко ка ко је тре нут но кон ци пи ран, не ма ка па ците-
те да омо гу ћи да ље, не сме та но функ ци о ни са ње по ро ди це, ко ја је пре тр пе ла 
од ре ђе ну тран зи ци ју, бар не у си ту а ци ји ка да су од но си ме ђу чла но ви ма 
по ро ди це зна чај ни је по ре ме ће ни. 

Са дру ге стра не, од ре ђе ни ал тер на тив ни на чи ни ре ша ва ња спо ро ва, 
по пут ме ди ја ци је, од но сно по сре до ва ња пру жа ју су прот ста вље ним стра на ма 
мо гућ ност да уз по моћ тре ће, у пот пу но сти не при стра сне стра не, по ку ша ју 
да иден ти фи ку ју основ не про бле ме и да за тим, за јед нич ки, раз го во ром, до ђу 
до ре ше ња ко је ће би ти при хва тљи во за све. Ра ди се о ал тер на ти ви фор мал-
ног по ступ ка, ко ји се од ви ја на су ду и за вр ша ва суд ском од лу ком.14 У по-
ступ ку ме ди ја ци је, од лу ка пред ста вља ре зул тат до го во ра са мих уче сни ка у 
по ступ ку, а не схва та ња су да.15 

Дру гим ре чи ма, ме ди ја ци ја је по сту пак ре ша ва ња су ко ба у ком не при-
стра сна, тре ћа стра на, ко ја не ма овла шће ње да до но си оба ве зу ју ће од лу ке, 
ин тер ве ни ше у су ко бу или спо ру ка ко би по мо гла стра на ма да по бољ ша ју 
сво је од но се, од но сно ко му ни ка ци ју и та ко по стиг ну обо стра но при хва тљив 
спо ра зум о пред ме ту спо ра.16

По сту пак по сре до ва ња (ме ди ја ци је) ин хе ре тан је прин ци пу са мо о дре-
ђе ња. У овом по ступ ку су пру жни ци ма се пру жа по моћ у сми слу њи хо вог 
по ми ре ња, та ко да до раз во да ни не до ђе, али ако се овај пр ви циљ не оства ри, 
су пру жни ци ма се пру жа по моћ да по стиг ну спо ра зум о свим по сле ди ца ма 
раз во да бра ка. У про пи си ма ко ји су ва жи ли у Ср би ји пре II свет ског ра та 
по сту пак ми ре ња је та ко ђе био ре гу ли сан, али са мо са јед ним ци љем – по-
ми ре ња су пру жни ка (Брач ни пра вил ник Срп ске пра во слав не цр кве).17 

Ме ди ја ци ја мо же да се спро во ди у го то во свим обла сти ма пра ва, али 
сма тра се да се нај ви ше при ме њу је баш у обла сти по ро дич них односa и то 
у обла сти раз во да.18

Овај вид по сту па ња по ро ди ци пру жа ал тер на ти ву ко ја не под ра зу ме ва 
кон фрон та ци ју две стра не, већ њи хо ву са рад њу и ко ја до при но си при ла го-

14 Вла дан Јо ва но вић, Та ма ра Џа мо ња Иг ња то вић, „Ал тер на тив но ре ша ва ње спо ро ва 
и пре го ва ра ње”, у: Ме ди ја ци ја – прин ци пи, про цес, при ме на, Цен тар за при ме ње ну пси хо-
ло ги ју, Бе о град, 2014, 51.

15 Ibid.
16 Chri stop her W. Mo o re, The Me di a tion Pro cess: Prac ti cal Stra te gi es for Re sol ving Con-

flict, Jos sey-Bass, San Fran ci sco, 2014, 31.
17 Г. Ко ва чек Ста нић (2004), 169.
18 По сту пак ме ди ја ци је на рав но, као об лик ин тер ве ни са ња, мо гућ је и у дру гим вр ста ма 

про бле ма и кон фли ка та као што су кон флик ти из ме ђу срод ни ка и де це, кон флик ти у ве зи 
са из др жа ва њем; кон флик ти на ста ли у хра ни тељ ским по ро ди ца ма; про бле ми ко ји на ста ју 
око ус по ста вља ња ве за са би о ло шким ро ди те љи ма и сл. Ве ра Де спо то вић Ста на ре вић, Ме-
ди ја ци ја у слу ча је ви ма раз во да/раз два ја ња, у: Ме ди ја ци ја – прин ци пи, про цес, при ме на, 
Цен тар за при ме ње ну пси хо ло ги ју, Бе о град, 2014, 276.
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ђа ва њу свих чла но ва на окол но сти на ста ле на кон раз во да су пру жни ка, одно-
сно раз ла за ван брач них парт не ра, а на ро чи то ус по ста вља њу здра вих од но-
са из ме ђу де це и оног ро ди те ља ко ји не вр ши ро ди тељ ско пра во.19 По сту пак 
ме ди ја ци је мо же би ти ко ри стан са мо за ре ша ва ње пи та ња ве за них за де цу 
или све о бу хва тан, ка да по ред ре ша ва ња ста ра ња и ви ђа ња де це са ро ди те-
љи ма, под ра зу ме ва и ре ша ва ње имо вин ских пи та ња ме ђу парт не ри ма.20 Крај-
њи циљ ме ди ја ци је у слу ча ју ка да по сто је де ца, је сте ре де фи ни са ње по ро дич-
них од но са ка ко би се за шти тио нај бо љи ин те рес де те та, бу ду ћи да ро ди те љи 
ко ји ви ше ни су у бра ку или ван брач ној за јед ни ци и да ље тре ба да са ра ђу ју 
око по ди за ња де це и уна пре ђи ва ња од но са са њи ма.21 Као што је ре че но, за 
раз ли ку од суд ског по ступ ка, где ко нач ну од лу ку до но си су ди ја, у по ступ ку 
ме ди ја ци је стра не су те ко је до но се од лу ку у ви ду спо ра зу ма, док је уло га 
ме ди ја то ра, као пот пу но не у трал не стра не, да кон тро ли ше по сту пак и омо-
гу ћи по сти за ње ко нач ног спо ра зу ма. На кра ју, сва ка ко да ни фи нан сиј ски 
аспек ти ни су за не мар љи ви, бу ду ћи да ме ди ја ци ја пред ста вља да ле ко по вољ-
ни ји и кра ћи по сту пак.

По ро дич ни за кон из 2005. го ди не, по пр ви пут уво ди по сту пак по сре-
до ва ња у област по ро дич ног пра ва22 ко ји се спро во ди уз по сту пак у брач ном 
спо ру ко ји је по кре нут ту жбом јед ног од су пру жни ка (чл. 230 ст. 1)23. На и ме, 
у си ту а ци ји ка да су су пру жни ци за кљу чи ли пи сме ни спо ра зум о раз во ду, 
под ра зу ме ва се да по сту пак по сре до ва ња гу би свој сми сао, осим, евен ту ал но 
као по ку шај ми ре ња су пру жни ка, али се чи ни да би то био су ви шан ко рак, 
ко ји су су пру жни ци си гур но има ли у ви ду пре не го што су спо ра зум о разво-
ду за кљу чи ли. По ред си ту а ци је ка да по сто ји спо ра зум, по сре до ва ње се не 
спро во ди ни у си ту а ци ја ма ка да је дан од су пру жни ка не при ста не на по сре-
до ва ње, ако је је дан од су пру жни ка не спо со бан за ра су ђи ва ње, ако је бо ра-
ви ште јед ног од су пру жни ка не по зна то, те ако је дан или оба су пру жни ка 
жи ве у ино стран ству (чл. 230).

19 Ro bert E. Emery, Da vid Sbar ra, Ta ra Gro ver, ,,Di vor ce me di a tion: Re se arch and Re flec-
ti ons”, Fa mily Co urt Re vi ew, Vol. 43(1), 2005, 22-37

20 В. Де спо то вић Ста на ре вић, 276.
21 Ibid.
22 Ви де ти чл. 229 до 246 По ро дич ног за ко на (По ро дич ни за кон – ПЗ, Слу жбе ни гла сник 

бр. 18/05, 72/2011 – др. За кон и 6/2015)
23 У наш прав ни си стем, ме ди ја ци ји ја је уве де на 2004. го ди не За ко ном о пар нич ном 

по ступ ку (За кон о пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 125/2004 и 111/2009.), а 
за тим је 2005. до нет и За кон о по сре до ва њу – ме ди ја ци ји (За кон о по сре до ва њу – ме ди ја ци ји, 
Слу жбе ни гла сник РС бр. 18/05), чи ји је пред мет ре гу ли са ња би ла ис кљу чи во ме ди ја ци ја. 
Овај про пис је ка сни је за ме њен За ко ном о по сре до ва њу у ре ша ва њу спо ро ва из 2014. го ди-
не (За кон о по сре до ва њу у ре ша ва њу спо ро ва, Слу жбе ни гла сник РС бр. 55/2014). По ро дич-
ни за кон пред ста вља lex spe ci a lis, те се од ред бе За ко на о по сре до ва њу у обла сти брач них 
спо ро ва при ме њу ју са мо у де лу ко ји ни је ре гу ли сан По ро дич ним за ко ном.
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Пре ма за ко ну, по сре до ва ње по пра ви лу, спро во ди суд, с тим да су ди ја 
ко ји ру ко во ди по сре до ва њем не мо же уче ство ва ти у до но ше њу од лу ке у не-
кој ка сни јој фа зи по ступ ка, осим ако је по сре до ва ње ус пе ло (чл. 231). Су ди-
ја ко ји ру ко во ди по сре до ва њем ду жан је да пре по ру чи су пру жни ци ма да се 
под врг ну и пси хо-со ци јал ном са ве то ва њу. Ако су пру жни ци при ста ну на то, 
суд ће на њи хов пред лог, или уз њи хо ву са гла сност, по ве ри ти по сре до ва ње 
над ле жном ор га ну ста ра тељ ства, брач ном или по ро дич ном са ве то ва ли шту, 
од но сно дру гој уста но ви ко ја је спе ци ја ли зо ва на за по сре до ва ње у по ро дич-
ним од но си ма (чл. 232). Сам по сту пак по сре до ва ња, за пра во се са сто ји од 
две фа зе, а то су фа зе ми ре ња и на год бе. Свр ха ми ре ња је сте да се по ре ме-
ће ни од нос су пру жни ка раз ре ши без кон флик та и без раз во да бра ка (чл. 234), 
док је свр ха на год бе да се по ре ме ће ни од нос су пру жни ка раз ре ши без кон-
флик та на кон по ни ште ња или раз во да бра ка (чл. 241). По ро дич ни за кон 
за пра во пред ви ђа три раз ли чи те ме то де (пси хо-со ци јал но са ве то ва ње, мире-
ње и на год бу) за ре ша ва ње кон фли ка та ме ђу парт не ри ма, иа ко са мо на год ба 
за пра во под ра зу ме ва ме ди ја ци ју у ње ном уо би ча је ном зна че њу.24 На и ме, 
ка ко не ки ау то ри сма тра ју, не це лис ход но је по сту пак на год бе усло вља ва ти 
прет ход но не у спе лим по ступ ком ми ре ња.25 Иа ко је по сту пак ме ди ја ци је 
уве ден у прав ни си стем пре ви ше од 15 го ди на, чи ни се да још увек пот це-
њен и да пред ста вља пре из у зе так, не го пра ви ло у брач ним спо ро ви ма. Раз-
ло зи за ова кав ста тус по ступ ка ме ди ја ци је са јед не стра не мо гу се тра жи ти 
у ње го вој не до вољ ној афир ма ци ји и упо зна ва њу оп ште јав но сти са ко ри сти-
ма ко је овај по сту пак но си, док са дру ге стра не, раз лог се мо же кри ти и у 
чи ње ни ци да се по је дин ци за са вет у нај ве ћем бро ју слу ча је ва нај пре обра-
ћа ју адво ка ти ма, ко ји у овом по ступ ку не ви де до во љан про стор за сво ју 
уло гу, од но сно ко рист. Ко нач но, би ло ко ји раз ло зи да су узрок не до вољ не 
при ме не по ступ ка ме ди ја ци је, они би мо ра ли би ти пре ва зи ђе ни ути ца јем 
ко ји су ди ја у по ступ ку има, те би ње го ва уло га у упо зна ва њу стра на ка са 
мо гућ но сти ма са мог по ступ ка, па у ко нач ном и у упу ћи ва њу на по сту пак 
ме ди ја ци је мо ра ла би ти од пре суд ног зна ча ја. 

У том сми слу, чи ни се да би у тре нут ним окол но сти ма, би ло нео п ход-
но озбиљ ни је уна пре ди ти про мо ци ју и афир ма ци ју по ступ ка по сре до ва ња. 
То пре све га под ра зу ме ва ак тив ни је уче шће су ди ја при ли ком пред ста вља ња 
пред но сти и зна ча ја овог по ступ ка, а за тим и уво ђе ње из ве сних про ме на у 
обла сти обра зо ва ња бу ду ћих прав ни ка, ко ји ће се на је дан све о бу хва тан 
на чин упо зна ти са зна ча јем по ступ ка ме ди ја ци је у слу ча је ви ма „по ро дич них 
тран зи ци ја”, ка да је кон струк тив но ре де фи ни са ње од но са, кључ за бу ду ће 
здра во функ ци о ни са ње по ро ди це, од но сно ње них чла но ва. 

24 В. Јо ва но вић, 163.
25 Ibid.
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На кра ју, мо же мо по ста ви ти и пи та ње да ли би би ло оправ да но пред ви-
де ти оба ве зан по сту пак ме ди ја ци је (ма кар за оне слу ча је ве раз во да, од но сно 
ра зи ла же ња где по сто је ма ло лет на де ца), ко ји би за пра во био сво је вр сна 
фа за ко ја би има ла ве ће шан се за успех ка да би се спро ве ла пре фор мал ног 
по кре та ња бра ко ра звод ног по ступ ка.26 Чи ње ни ца је да је не до ста так ко му-
ни ка ци је основ ве ћи не по ре ме ће них од но са, те би по ку ша ји ус по ста вља ња 
здра вих осно ва, сва ка ко био ко ри стан ко рак, без об зи ра у ком прав цу се 
ка сни је кре тао сам по сту пак.27

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА – ИЗ ЛА ЗАК ИЗ ОКВИ РА  
ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОГ ПРАВ НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА

Ве ли ку про ме ну у по ро дич ним, од но сно брач ним спо ро ви ма мо гу доне-
ти адво ка ти. Као што је већ ре че но, у си ту а ци ји ка да раз вод по ста не из ве стан, 
парт не ри се нај че шће пр во обра ћа ју упра во адво ка ти ма. Уко ли ко и њи хов 
при ступ на ста лом про бле му под ра зу ме ва да ље су прот ста вља ње парт не ра, 
од но сно по тре бу да до ка жу да је њи хо ва стран ка у пра ву и да по сва ку це ну 
обез бе де ње ну по бе ду, те шко да је ка сни ја са рад ња ме ђу ро ди те љи ма мо гу ћа. 
На рав но, у овим слу ча је ви ма нај ви ше ште те и пат ње до жи вља ва ју они, чији 
би ин те ре си мо ра ли би ти при о ри тет сви ма, а то су де ца. Не рет ко адво ка ти 
за бо ра вља ју и да је су прот на стра на за пра во не ко, са ким ће њи хов кли јент 
и на кон раз во да, од но сно пре стан ка ван брач не за јед ни це мо ра ти да са ра ђу је 
ду ги низ го ди на.28 Са ци љем уно ше ња про ме не и ис ти ца ња да је по ро ди ца 
је дан си стем ко ји на ста вља да функ ци о ни ше и на кон про ме на ко је на сту пе, 
а ко је под ра зу ме ва ју раз два ја ње парт не ра, па са мим тим и де це од јед ног 
ро ди те ља, 2004. го ди не гру па про фе со ра, су ди ја и адво ка та, пси хо ло га, меди-
ја то ра и дру гих струч ња ка ко ји се пре те жно ба ве по ро дич ним пра вом у САД, 

26 Упо ред но прав но по сма тра но, ме ди ја ци ја је оба ве зна (оба ве зан је до ла зак на ме ди-
ја ци ју) у Нор ве шкој, ако су пру жни ци има ју де цу из тог бра ка мла ђу од 16 го ди на. Ви ше о 
упо ред ном прав ну Г. Ко ва чек Ста нић, (2004).

27 Ин те ре сант но је ов де по ме ну ти тзв. Цен тре за по ро дич не од но се ко ји су осно ва ни 
у Ау стра ли ји. Ра ди се о цен три ма ко ји пру жа ју по моћ ка ко по ро ди ца ма ко је су раз дво је не, 
та ко и оним ко је про ла зе кроз те жак пе ри од. Са ми цен три на ла зе се на при сту пач ним ме сти-
ма по пут шо пинг мо ло ва, те су са мим тим ла ко до ступ ни и на сто је да пру же са ве те по је-
дин ци ма, од но сно по ро ди ца ма ка ко да пре ва зи ђу од ре ђе не про бле ме и на тај на чин из бег ну 
суд ске по ступ ке. За па ро ве ко ји су се не дав но раз и шли, циљ је осми сли ти крат ко роч ни план 
ко ји ће омо гу ћи ти лак ши пре ла зак и при ла го ђа ва ње но во на ста лим окол но сти ма. Цео про-
је кат фи нан си ран је од стра не др жа ве, док цен тре во де не вла ди не ор га ни за ци је ко је су 
спе ци ја ли зо ва не за по ступ ке ме ди ја ци је и по ро дич ног са ве то ва ња; пре ма Pa trick Par kin son, 
Fa mily Law and the In dis so lu bi lity of Pa rent hood, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2011, 187-188.

28 C. Hun ting ton, 141.



34

Гор да на Б. Ко ва чек Ста нић, Сан дра О. Са мар џић, Да ли (по ро дич но) пра во штити?... (25–45)

по кре ну ла је про је кат под на зи вом FLER (Fa mily Law Edu ca tion Re form)29 
чи ји циљ је пре све га био усва ја ње но вог ку ри ку лу ма на прав ним фа кул те-
ти ма ко ји је под ра зу ме вао при пре му бу ду ћих прав ни ка за оба вља ње прав нич-
ке де лат но сти у обла сти по ро дич них спо ро ва. То је пре све га об у хва та ло 
упо зна ва ње са мо гућ но сти ма ал тер на тив ног на чи на ре ша ва ња спо ро ва, али 
и ин си сти ра ње на то ме да прав ни ци ко ји се бу ду ба ви ли по ро дич ним пра вом 
мо ра ју на сто ја ти да ре кон стру и шу по ро ди цу та ко да омо гу ће ње но бу ду ће 
функ ци о ни са ње. 

Ре фор ма прав ног обра зо ва ња, сва ка ко да ни је до вољ на и да мо же пред-
ста вља ти са мо по че так да љих про ме на, ко је ће у крај њем ци љу до ве сти до 
пот пу не тран сфор ма ци је то ка по ро дич них спо ро ва, у сми слу из бе га ва ња 
суд ске аре не као тра ди ци о нал ног окру же ња. Оно што пред ста вља ло ги чан 
след ова квих про ме на сва ка ко би би ла да ља еду ка ци ја, од но сно спе ци ја ли-
за ци ја ка ко су ди ја, та ко и адво ка та. Не ки прав ни си сте ми, већ по зна ју спе-
ци ја ли зо ва не су до ве за по ро дич не спо ро ве, ко ји се ба ве ис кљу чи во овом 
про бле ма ти ком.30 Наш прав ни си стем, још увек не по зна је спе ци ја ли зо ва не 
по ро дич не су до ве, али је пре по знао спе ци фич ност по ро дич них спо ро ва и 
по тре бу за из ве сном спе ци ја ли за ци јом. Та ко је нај пре По ро дич ним за ко ном31, 
а ка сни је и из ме на ма За ко на о пар нич ном по ступ ку32 пред ви ђе на спе ци ја-
ли за ци ја су ди ја. На и ме, За кон о пар нич ном по ступ ку пред ви ђа да су ди је 
ко је су де у пр вом и дру гом сте пе ну у пар нич ном по ступ ку у ве зи са по ро-
дич ним од но си ма мо ра ју би ти ли ца ко ја су сте кла по себ на зна ња из обла сти 
пра ва де те та (чл. 35 ст. 5). По ред на ве де ног, за по ро дич не спо ро ве пред ви-
ђе на је над ле жност тро чла ног ве ћа, ка ко у пр вом та ко и у дру гом сте пе ну, 
с тим да у пр вом сте пе ну су ди ве ће од јед ног су ди је и дво је су ди ја по рот ни-
ка, а у дру гом сте пе ну спе ци ја ли зо ва но ве ће са ста вље но од тро је су ди ја. По-
ред по ме ну те спе ци ја ли за ци је ко ја се од но си на су ди је и су ди је по рот ни ци 

29 Овај про је кат спон зо ри сан је од стра не Удру же ња по ро дич них су до ва и Прав ног 
цен тра за де цу, по ро ди цу и пра во Хоф стра са основ ном иде јом да се сма њи јаз из ме ђу те о-
ри је и прак се по ро дич ног пра ва. Ви ше о са мом про јек ту ви де ти на https://www.fler pro ject.
org 12.12.2020.

30 Иде ја по ро дич них су до ва да ти ра још из 19. ве ка. За че ци иде је о по ро дич ним су до-
ви ма на ла зи мо нај пре у Ен гле ској, а за тим, ка сни је и у САД, ко ја уз Ује ди ње но Кра љев ство 
има ви со ко раз ви јен си стем по ро дич них су до ва и ве ћа. По ред на ве де ног и Ја пан је јед на од 
зе ма ља чи ји пра во суд ни си стем има вр ло до бро ин кор по ри ран по ро дич ни суд и спе ци ја ли-
зо ва не су ди је за раз во де бра ка. Ви де ти ви ше у Та ња С. Ми тро вић, „Спе ци ја ли за ци ја су дија 
за ре ша ва ње брач них спо ро ва”, Пра во – те о ри ја и прак са, бр. 10–12, 2019, 21-22.

31 Спе ци ја ли за ци ја су ди ја би ла је пред ви ђе на чла ном 203 По ро дич ног за ко на, али је 
до но ше њем За ко на о пар нич ном по ступ ку из 2011. го ди не пре стао да ва жи по ме ну ти члан 
По ро дич ног за ко на.

32 За кон о пар нич ном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – од лу ка 
УС, 74/2013 – од лу ка УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020.
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се би ра ју из ре до ва струч них ли ца ко ја има ју ис ку ства у ра ду са де цом и 
мла ди ма.33 Спе ци ја ли за ци ја су ди ја, од из у зет ног је зна ча ја за ква ли тет са мог 
су ђе ња, бу ду ћи да се ра ди о од но си ма ко ји су по свом ка рак те ру лич ни, те 
зах те ва ју по себ на зна ња и по се бан сен зи би ли тет.34

О по себ ним спо соб но сти ма ли ца ко ја спро во де ми ре ње во ди ло се ра-
чу на и у про пи си ма ко ји су ва жи ли у Ср би ји пре II свет ског ра та. Та ко је у 
Брач ном пра вил ни ку Срп ске пра во славне цр кве би ло од ре ђе но да: „Све ште ник 
вр ши поку шај ми ре ња ме ђу за ва ђе ним брач ним дру го ви ма очин ски и бла го, 
као сво ју па стир ску ду жност” пар 192.35

Про грам сти ца ња по себ них зна ња из обла сти пра ва де те та су ди ја ко ји 
су де у по ступ ци ма у ве зи са по ро дич ним од но си ма има за циљ да су ди је 
до би ју до дат на те о риј ска и прак тич на зна ња из обла сти пра ва де те та и стек-
ну ве шти не по треб не за струч но и ефи ка сно су ђе ње у по ступ ци ма у ве зи са 
по ро дич ним од но си ма, и да до би ју по треб на струч на со ци јал на и пси хо ло-
шка зна ња ко ја ће им по мо ћи да бо ље раз у ме ју по ро дич не про бле ме те да 
се оспо со бе да успе шно су де у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та.36 Спе-
ци ја ли за ци ја су ди ја тре ба да оси гу ра ду бин ско по зна ва ње прав не ма те ри је, 
про фе си о на ли за ци ју, ве ћу струч ност, ис ку ство и ускла ђи ва ње суд ске прак-
се.37 По ред на ве де ног, спе ци ја ли за ци ја до при но си ква ли те ту суд ских од лу-
ка, по ве ћа ва ефи ка сност пра во су ђа, и тре ба ло би да по ве ћа ни во по ве ре ња 
гра ђа на у пра во су ђе.38 

Ко рак да ље, пред ста вља ла би и из ве сна про ме на у по сту па њу адво ка та. 
Ау то ри Ро налд Гил сон и Ро берт Мну кин (Ro nald Gil son, Ro bert Mno o kin) 
ис тра жу ју ћи по сту па ња адво ка та у по је ди ним аме рич ким гра до ви ма по пут 
Сан Фран ци ска и Њу јор ка до шли су до за кључ ка да у ма њим сре ди на ма, 
ме ђу адво ка ти ма ко ји се ба ве по ро дич ним спо ро ви ма по сто ји же ља за ко о-
пе ра тив ним по на ша њем, уме сто же ље за по бе дом и так ми че њем у пар ни ци.39 
Ова ква тен ден ци ја за пра во је по сле ди ца чи ње ни це да се у ма њим сре ди на-
ма адво ка ти ме ђу соб но че шће сре ћу у суд ни ца ма, те се са мим тим бо ље 
по зна ју и има ју про сто ра да ства ра ју ре пу та ци ју не ко га ко је спре ман на 
са рад њу, пре не го на су ро ву бор бу. 

33 Гор да на Ко ва чек Ста нић, По ро дич но пра во: парт нер ско, деч је и ста ра тељ ско пра-
во, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, Цен тар за из да вач ку де лат ност, Но ви Сад, 2014, 169.

34 Ibid.
35 Г. Ко ва чек Ста нић (2004), 170.
36 Вид. члан 2 Пра вил ни ка о про гра му и на чи ну сти ца ња по себ них зна ња из обла сти 

пра ва де те та су ди ја ко ји су де у по ступ ци ма у ве зи са по ро дич ним од но си ма, Слу жбе ни 
гла сник РС бр. 44/2006.

37 Т. Ми тро вић, 19.
38 Ibid.
39 Ro nald J. Gil son & Ro bert H. Mno o kin, Dis pu ting Thro ugh Agents: Co o pe ra tion and 

Con flict Bet we en Lawyers in Li ti ga tion, Co lum bia Law Re vi ew 94, 1994., 538.
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Ме ђу тим, ова кво по сту па ње под ра зу ме ва са мо же љу по је ди них адво ка та, 
ко ја не мо ра би ти усли ше на од дру ге стра не. Да би ова кав мо дел по на ша ња 
за жи вео, нео п ход но је да ве ћи на адво ка та раз у ме и при хва ти да је на чин по-
сту па ња у по ро дич ним спо ро ви ма бит но дру га чи ји и да не под ра зу ме ва су-
прот ста вље ност две стра не, већ да глав ни за да так мо ра би ти под сти ца ње 
ко му ни ка ци је ме ђу парт не ри ма као су пру жни ци ма са јед не, али и као ро ди-
те љи ма са дру ге стра не и усме ра ва ње пре го во ра ка мир ном ре ша ва њу спо ра. 

Не до ста так на ве де ног при сту па, пре ва зи шао је адво кат из Ми не а по ли са 
Стју арт Веб (Ste wart Webb) ко ји се ба вио адво ка ту ром 25 го ди на и то нај ве-
ћим де лом по ро дич ним спо ро ви ма. На кон ова ко бо га тог ис ку ства, Веб је 
остао раз о ча ран у пра во, пре све га при ро дом по ступ ка ко ји чла но ве по ро-
ди це по ста вља као про тив ни ке. Као ре зул тат ње го вог ра да, раз ви јен је мо дел 
за ре ша ва ње по ро дич них спо ро ва, где је спо ра зум по ста вљен као основ ни 
циљ ко ме тре ба те жи ти. Овај мо дел, по знат и као ко ла бо ра тив но пра во (col-
la bo ra ti ve law), под ра зу ме ва исто вре ме но уче шће стра на и њи хо вих адво ка та 
ко ји су спрем ни да пре го во ри ма по ку ша ју из бе ћи суд ски по сту пак.40

По пут по сре до ва ња, ко ла бо ра тив ни раз вод је про цес у ко јем су пру жни-
ци пре го ва ра ју о при хва тљи вом спо ра зу му уз од ре ђе ну струч ну по моћ. 
Уме сто да се у по сту пак укљу чи је дан, не у тра лан по сред ник су пру жни ци 
у овом слу ча ју ан га жу ју по себ но об у че не адво ка те ко ји их за сту па ју и са-
ве ту ју и по ма жу у пре го ва ра њу и по сти за њу спо ра зу ма. Обич но оба су пру-
жни ка и њи хо ви адво ка ти пот пи су ју по се бан спо ра зум ко јим се од адво ка та 
тра жи да се по ву ку из слу ча ја ако се не по стиг не по рав на ње и слу чај ипак 
за вр ши на су ду. Ко ла бо ра тив ни раз вод мо же укљу чи ва ти и дру ге струч ња-
ке, као што су струч ња ци цен тра за со ци јал ни рад или по ре ски са вет ни ци, 
ко ји су по све ће ни пру жа њу по мо ћи у ре ша ва њу слу ча ја без пар ни це. Иа ко 
се мо гу учи ти из ве сне слич но сти са по ступ ком по сре до ва ња, од ре ђе не раз-
ли ке ипак по сто је. Као што је ис так ну то, у по ступ ку ме ди ја ци је, по ред са мих 
стра на укљу чен је и по сред ник чи ја уло га је у пот пу но сти не у трал на и ко ји 
не ма ка па ци тет да пред ла же мо гу ћа ре ше ња, већ да сво јом струч но шћу на-
во ди стра не да сам до ђу до при хва тљи вих оп ци ја. Са дру ге стра не, ко ла бо-
ра тив ни раз вод под ра зу ме ва да сва ку стра ну за сту па адво кат и чи ја уло га 
је да ле ко ак тив ни ја. Има ју ћи то у ви ду, овај по сту пак мо же ви ше од го ва ра-
ти оним осо ба ма ко је сма тра ју да ни су у ста њу да за сту па ју сво је ста во ве 
са мо стал но и ко је сма тра ју да је дру га стра на да ле ко до ми нант ни ја и да се 

40 Од 1990. го ди не, ка да се овај вид ре ша ва ња спо ро ва по ја вио, при хва ћен је у ве ћем 
де лу Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва, Евро пе, Ка на де и Ау стра ли је. Ви ше од 22.000 прав-
ни ка ши ром све та об у че но је за уче ство ва ње у овој вр сти по сту па ка из нај ма ње 46 др жа ва. 
У не ким зе мља ма овај по сту пак по стао је при мар ни за ре ша ва ње раз во да, ре ша ва ње стам-
бе них и дру гих по ро дич них спо ро ва. 
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у та квој кон сте ла ци ји не ће успе шно за у зе ти за соп стве ни по ло жај у по ступ ку 
ме ди ја ци је. По ред на ве де ног, у по сту пак ко ла бо ра тив ног раз во да мо гу да се 
укљу че и дру ги струч ња ци ко ји мо гу до при не ти по сти за њу ко нач ног спо-
ра зу ма. На кра ју, адво ка ти ко ји су укљу че ни у по сту пак ко ла бо ра тив ног 
раз во да не мо гу ни под ко јим усло ви ма, за сту па ти сво је кли јен те пред су дом 
уко ли ко не бу де по стиг нут спо ра зум. 

АПРОК СИ МА ЦИ ЈА – УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ПО СТО ЈЕ ЋЕГ  
МА ТЕ РИ ЈАЛ НО ПРАВ НОГ ОКВИ РА

Као што је и ис так ну то, нај ве ћи про бле ми у обла сти по ро дич ног пра ва 
на ста ју у спо ро ви ма ко ји се ти чу од лу чи ва ња о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва, 
од но сно ка да се ра ди о пи та њи ма ко ја се ти чу де це. 

Пре ма по зи тив ном за ко но дав ству, на кон раз во да бра ка, од но сно пре-
стан ка ван брач не за јед ни це, вр ше ње ро ди тељ ског пра ва мо же би ти за јед-
нич ко или са мо стал но. Као нео п хо дан услов да би би ло од ре ђе но за јед нич ко 
ста ра ње, нео п хо дан је пи сме ни спо ра зум ро ди те ља.41 По ред то га, ро ди те љи 
мо гу да се спо ра зу ме ју да ће ро ди тељ ско пра во вр ши ти је дан од њих са мо-
стал но. Ме ђу тим, уко ли ко ме ђу ро ди те љи ма не по сто ји спо ра зум, од лу ку о 
на чи ну вр ше ња ро ди тељ ског пра ва до но си суд при ме њу ју ћи раз ли чи те кри-
те ри ју ме.42 Ме ђу тим, По ро дич ни за кон не на во ди пре ци зне кри те ри ју ме 
ко је су ди ја узи ма у об зир при ли ком до но ше ња од лу ке о са мо стал ном вр ше-
њу ро ди тељ ског пра ва, али бу ду ћи да су отац и мај ка рав но прав ни у вр ше њу 
ро ди тељ ског пра ва, ни је до зво ље но a pri o ri да ти пред ност јед ном од ро ди-
те ља.43 По ред то га, По ро дич ни за кон ис ти че и да је сва ко ду жан да се ру ко-
во ди нај бо љим ин те ре сом де те та у свим ак тив но сти ма ко је се ти чу де те та 
(чл. 6 ст. 1). Уко ли ко се ра ди о де те ту ко је је на вр ши ло 15 го ди на и ко је је 
спо соб но за ра су ђи ва ње, По ро дич ни за кон пред ви ђа да оно има пра во да 
од лу чи са ко јим ро ди те љем ће жи ве ти. На овај на чин, за кон за пра во же љу 

41 Гор да на Ко ва чек Ста нић, Сан дра Са мар џић, Ми ли ца Ко ва че вић, „Раз вод бра ка и 
за јед нич ко ро ди тељ ско ста ра ње као по сле ди ца раз во да бра ка у те о ри ји и прак си”, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 4/2017, 1285–1303. Ви ше о за јед нич ком вр ше њу 
ро ди тељ ског пра ва у: Гор да на Ко ва чек Ста нић, ,,Нај бо љи ин те рес де те та: За кон ска прет-
по став ка за од ре ђи ва ње на из ме нич ног бо ра ви шта де те та као об ли ка за јед нич ког вр ше ња 
ро ди тељ ског пра ва”, Хар мо ни за ци ја срп ског и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је: 
те мат ски збор ник. Књ. 3 [главни и од го вор ни уред ник Ран ко Кеча]., Но ви Сад, Прав ни 
фа кул тет, 2015, стр. 137-156.

42 Гор да на Ко ва чек Ста нић, Сан дра Са мар џић, „Кри те ри ју ми за од лу чи ва ње о вр ше-
њу ро ди тељ ског пра ва по сле раз во да бра ка у те о ри ји и прак си”, Збор ник ра до ва Прав ног 
фа кул те та у Но вом Са ду 3/2018, 869–890.

43 Ibid.



38

Гор да на Б. Ко ва чек Ста нић, Сан дра О. Са мар џић, Да ли (по ро дич но) пра во штити?... (25–45)

де те та по ста вља као је дан од кри те ри ју ма за од лу чи ва ње о по ве ра ва њу де-
те та јед ном од ро ди те ља на са мо стал но ста ра ње.44

Ме ђу тим, и по ред на ве де ног, ко нач на од лу ка за ви си од низ дру гих фак-
то ра, ко ји ње но до но ше ње чи не ни ма ло ла ким за дат ком. На и ме, ка да ро ди-
те љи не по стиг ну спо ра зум о на чи ну вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, у нај ве ћем 
бро ју слу ча је ва, за по моћ се обра ћа ју су ду. Чи ње ни ца да суд ски по сту пак 
по ста вља (бив ше) су пру жни ке, од но сно ро ди те ље на су прот ста вље не по зи-
ци је сва ка ко да са мо још до дат но оте жа ва ио на ко де ли кат не од но се. У по сту-
пак се по пра ви лу укљу чу је и Цен тар за со ци јал ни рад45, чи ји за да так се, по-
јед но ста вље но го во ре ћи, са свим по гре шно сво ди на да ва ње ми шље ња ко ји 
ро ди тељ је „бо љи”, под сти чу ћи та ко ро ди те ље на сво је вр сно так ми че ње. Не 
де ша ва се рет ко да у ова квим си ту а ци ја ма до ђе и до ла жног при ја вљи ва ња 
за на си ље у по ро ди ци, ка ко би се по ло жај ро ди те ља, бр жег у при ја вљи ва њу, 
при вид но по бољ шао. По ред то га, ве о ма че сто ро ди те љи упра во пре ко де це 
ви де на чин да се осве те бив шем парт не ру, за не ма ру ју ћи у пот пу но сти ин-
те ре се де це, ко ји би мо ра ли би ти од пре суд ног зна ча ја.46 Чи ње ни ца је да у 
си ту а ци ја ма ка да се бра ко ра звод ни по ступ ци по кре ћу, од но си ме ђу парт не-
ри ма већ су одав но по ре ме ће ни, али чи ни се да би од ре ђе на прав на ре ше ња 
мо гла до при не ти за у ста вља њу да љих кон фли ка та, од но сно ре струк ту ри ра њу 
по ро ди це за бу ду ће по тре бе.47

На и ме, ау тор ка Ели за бет Скот (Eli za beth Scott) је још 1992. го ди не из-
не ла иде ју ко ја би мо гла да до при не се сма њи ва њу тен зи ја ме ђу ро ди те љи ма 
бу ду ћи да би они уна пред мо гли зна ти ка кву од лу ку мо гу да оче ку ју, има ју ћи 
у ви ду њи хо во прет ход но по на ша ње.48

Ка ко ова ау тор ка ис ти че, од лу чу ју ћи о вр ше њу ро ди тељ ског пр ва, мо-
же мо на и ћи на за го вор ни ке две вр сте мо де ла. Нај пре, са јед не стра не су они 
ко ји фа во ри зу ју са мо стал но вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, пре све га од стра не 

44 Ibid. Та ко ђе, ПЗС пред ви ђа да се ми шље њу де те та мо ра по све ти ти ду жна па жња у 
свим пи та њи ма ко ја га се ти чу и у свим по ступ ци ма у ко ји ма се од лу чу је о ње го вим пра ви-
ма, а у скла ду са ње го вим го ди на ма и зре ло шћу (чл. 65, ст. 3). 

45 У По ро дич ном за ко ну Ср би је је пред ви ђе но да је суд ду жан да за тра жи на лаз и 
струч но ми шље ње од ор га на ста ра тељ ства, по ро дич ног са ве то ва ли шта или дру ге уста но ве 
спе ци ја ли зо ва не за по сре до ва ње у по ро дич ним од но си ма, пре не го што до не се од лу ку о 
за шти ти пра ва де те та или о вр ше њу од но сно ли ше њу ро ди тељ ског пра ва (чл. 270).

46 У јед ном по ступ ку ко ји је во ђен ра ди утвр ђи ва ња на чи на вр ше ња ро ди тељ ског пра-
ва, отац је од мај ке одво јио де те са не пу них го ди ну да на док је још увек си са ло и то ком 
пр во сте пе ног по ступ ка био је ис тра јан да оне мо гу ћи мај ци да ви ђа де те без оправ да них 
раз ло га. Пре су да Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду бр. Гж2. 167/18 од 12. апри ла 2018. го ди не, 
Бил тен Апе ла ци о ног су да у Но вом Са ду, 9/2018, 94-96.

47 Cla re Hun ting ton, Fa i lu re to Flo u rish: How Law Un der mi nes Fa mily Re la ti on ships, Ox-
ford Uni ver sity Press, 2014, 125.

48 Eli za beth S. Scott, Plu ra lism, „Pa ter nal Pre fe ren ce, and Child Cu stody”, Ca li for nia Law 
Re vi ew, Vol. 80, 1992.
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мај ке, бу ду ћи да при зна ју и по др жа ва ју уло гу мај ке као при мар ног ро ди те ља, 
од но сно чи ње ни це да су мај ке те ко је на са мом по чет ку ус по ста вља ју бли жи 
од нос са де цом. Са дру ге стра не су они ко ји по тен ци ра ју за јед нич ко вр ше ње 
ро ди тељ ског пра ва, а ко ји на сто ји да ис так не зна чај, од но сно јед на кост оба 
ро ди те ља у од га ја њу де те та. 

Ме ђу тим, за го ва ра ње јед ног или дру гог мо де ла, за пра во не узи ма у 
об зир нај бо љи ин те рес де те та, бу ду ћи да за не ма ру је, или бар чи ни спо ред-
ним, уло гу ко ју су ро ди те љи има ли у од га ја њу де те та пре не го што је до 
ра зи ла же ња ме ђу ро ди те љи ма до шло. По ред то га, ка ко Скот ис ти че, да ва ње 
пред но сти мај ка ма за пра во оја ча ва сте ре о тип но схва та ње пре ма ко јем су 
са мо мај ке те ко је тре ба да бри ну од де ци. Са дру ге стра не, по тен ци ра ње 
за јед нич ког вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, по не ка да да је очи глед ну пред ност 
оче ви ма, гле да но крат ко роч но.49 

Има ју ћи на ве де но у ви ду, она пред ла же уво ђе ње тзв. пра ви ло апрок си-
ма ци је, ко је под ра зу ме ва да се при ли ком од лу чи ва ња о вр ше њу ро ди тељ ског 
пра ва у об зир узме на чин на ко ји су ро ди те љи бри ну ли о де те ту пре раз во-
да, а да се за тим та кав мо дел при ме ни и на но во на ста лу си ту а ци ју.50 Пре ма 
на ве де ном пра ви лу, онај ро ди тељ ко ји је ве ћин ски про во дио вре ме са де цом, 
мо рао би би ти у ис тој си ту а ци ји и на кон раз во да. Ова кав при ступ од сли ка-
ва ствар не пре фе рен ци је ро ди те ља и за пра во се по кла па са на чи ном на ко ји 
би ро ди те љи сва ка ко ор га ни зо ва ли сво је ви ђа ње са де цом. Бу ду ћи да би се 
на овај на чин прак тич но са мо про ду жио на чин функ ци о ни са ња ко ји је по-
сто јао у не ком ду жем вре мен ском пе ри о ду, то у крај њој ли ни ји до во ди до 
сма њи ва ња мо гу ћих кон фли ка та ме ђу ро ди те љи ма, а пру жа и из ве сну ста-
бил ност де ци.51 По ред то га, ро ди те љи би од са мог по чет ка зна ли да ће евен-
ту ал ни бу ду ћи по ло жај за ви сти пре све га од њи хо ве до та да шње уло ге и 
по све ће но сти као ро ди те ља. 

На рав но, не мо гу се за не ма ри ти ни не га тив не стра не ова квог мо де ла. 
Нај пре, ова кав при ступ у не по во љан по ло жај ста вља оног ро ди те ља ко ји је 
обез бе ђи вао фи нан сиј ску си гур ност по ро ди ци и уз то мо жда раз вио са дете-
том здрав и ком пле тан од нос, али је био ма ње укљу чен у ње го ве сва ко днев-
не ак тив но сти. Ја сно је да би спо ра зум ро ди те ља мо рао има ти ја чу сна гу од 
са мог пра ви ла апрок си ма ци је и да би мо гао да пре ва зи ђе ова кве ње го ве 
не до стат ке. Ме ђу тим, у слу ча ју да спо ра зум ни је мо гу ће по сти ћи, при ме-
њи ва ло би се по ме ну то пра ви ло. По ред на ве де ног, мо гу ће је и да ро ди тељ 
ко ји је про во дио ви ше вре ме на са де те том, не ће би ти у ис тој мо гућ но сти 
ка да до ђе до раз во да, од но сно пре стан ка ван брач не за јед ни це.

49 Ibid, 618.
50 Ibid, 615.
51 Ibid.
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Иа ко по ме ну ти мо дел сва ка ко има сво је не до стат ке, јед но је си гур но, а 
то је да ства ра од ре ђе ну из ве сност код ро ди те ља, ко ји уна пред мо гу да прет-
по ста ве ка ко ће из гле да ти вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, од но сно мо дел ви ђа-
ња на кон раз во да. На тај на чин сма њу је се број суд ских спо ро ва ко ји мо гу 
да тра ју и ко ји у крај њој ли ни ји, већ по ре ме ће не и по љу ља не по ро дич не 
од но се још ви ше де ста би ли зу ју. Ка ко не ки ау то ри ис ти чу, тре нут но не по сто-
ји пра ви ло ко је од ре ђу је на чин вр ше ња ро ди тељ ског пра ва на кон раз во да 
ро ди те ља, те је ди но што нам пре о ста је је сте да се во ди мо не до вољ но ја сним 
стан дар дом нај бо љег ин те ре са де те та,52 од но сно да, у си ту а ци ја ма ка да се 
ра ди о де ци ко ја су у мо гућ но сти да ис ка жу сво је ми шље ње, бу де мо во ђе ни 
њи хо вим же ља ма.

ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

Ана ли зи ра ни при ме ри по ка зу ју да пра во мо же има ти мно го зна чај ни ју 
уло гу у за шти ти по ро ди це, од но сно по ро дич них од но са. То се пре све га од-
но си на си ту а ци је ка да по ро ди це про ла зе кроз из ве сне тран зи ци је и ка да је 
ње но ре струк ту ри ра ње нео п ход но за по тре бе да љег функ ци о ни са ња, бу ду-
ћи да у ве ћи ни слу ча је ва по тре ба за одр жа ва њем по ро дич них од но са не 
пре ста је раз во дом, од но сно ра зи ла же њем ван брач них парт не ра. 

Прав ни оквир Ре пу бли ке Ср би је у до број ме ри на сто ји да ис пра ти ак-
ту ал не тен ден ци је, те са др жи ре ше ња ко ја би, у сво јој пу ној при ме ни, умно-
го ме до при не ла сма њи ва њу кон фли ка та и по бољ ша њу ко му ни ка ци је и да ље 
са рад ње из ме ђу бив ших су пру жни ка, од но сно парт не ра, на ро чи то у слу ча-
је ви ма по сто ја ња за јед нич ке де це. Про блем је што се мо гућ но сти ко је ну ди 
срп ско за ко но дав ство ко ри сте у не до вољ ној ме ри. То се нај пре од но си на 
по сту пак ме ди ја ци је, од но сно по сре до ва ња ко ји је не пра вед но за по ста вљен 
и на чи јој би се про мо ци ји и ак тив ни јој при ме ни мо ра ло ра ди ти. Иа ко је по-
сту пак ме ди ја ци је у обла сти брач них спо ро ва, омо гу ћен пре ви ше од 15 го ди-
на, и да ље је ње го ва при ме на са мо фраг мен тар на. На и ме, при ме на ме то да 
ре ша ва ња спо ро ва ко ји ну ди стра на ма мо гућ ност да за јед нич ки до ђу до 
ре ше ња ко је ће би ти при хва тљи во сви ма, од но сно да се по бе да оства ри на 
на чин ко ји омо гу ћа ва да ље, здра во функ ци о ни са ње из ме ђу чла но ва по ро ди це, 
мо ра ла би пред ста вља ти пра ви ло, а ни ка ко из у зе так, на ро чи то у си ту а ција-
ма ка да по сти за ње спо ра зу ма ути че на де цу. Чи ни се да би се у тим слу ча је-
ви ма мо гао пред ви де ти и оба ве зан по сту пак ме ди ја ци је, као пр ва фа за ко ја 
сле ди на кон под но ше ња ту жбе или као фа за ко ја прет хо ди по кре та њу бра ко-
ра звод ног по ступ ка.

52 Da vid L. Cham bers, „Ret hin king the Sub stan ti ve Ru les for Cu stody Dis pu tes in Di vor ce”, 
Mic hi gen Law Re vi ew, Vol. 83, 1984, 477-569.
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По ред овог по ступ ка, у упо ред ном пра ву сре ће мо и још је дан, сли чан 
по сту пак, ко ји та ко ђе под ра зу ме ва из о ста вља ње су ди је и суд ског по ступ ка, 
а укљу чу је ак тив но уче шће стра на и њи хо вих адво ка та. На рав но, ова кав 
по сту пак под ра зу ме ва и јед ну ко ре ни ту про ме ну у схва та њу прав ни ка ко ји 
се ба ве по ро дич ним од но си ма, а ко ја за пра во под ра зу ме ва по сма тра ње ове 
обла сти као на ро чи то спе ци фич не и ап со лут но не а де кват не за „од ме ра ва ње 
сна га”, ка кво се ина че сре ће у суд ским аре на ма као тра ди ци о нал ном окру-
же њу за ре ша ва ње по ро дич них спо ро ва. Спро во ђе ње ова кве про ме не би ло 
би до бро за по че ти још у то ку еду ка ци је бу ду ћих прав ни ка, у ви ду по себ них 
про гра ма са ци љем при пре ме бу ду ћих прав ни ка за оба вља ње прав нич ке 
де лат но сти у обла сти по ро дич них спо ро ва.

На кра ју, уво ђе ње из ве сних про ме на у обла сти по ро дич ног ма те ри јал-
ног пра ва, по пут пра ви ла ко је ја сно од ре ђу је на чин на ко ји ће се ро ди тељ ско 
пра во вр ши ти на кон пре стан ка бра ка, од но сно ван брач не за јед ни це, у зна-
чај ној ме ри мо же да до при не се сма њи ва њу тен зи ја и су ко ба ме ђу парт не ри ма 
што у крај њем ис хо ду до при но си за шти ти ин те ре са де те та. 

Иа ко смо као дру штво, при хва ти ли да је ау то но ми ја, нај пре по је дин ца, 
а за тим и по ро ди це, је ди ни ис пра ван при ступ, не мо же мо за не ма ри ти ни 
чи ње ни цу да су ста бил не, здра ве по ро ди це основ за до бро бит це лог дру штва. 
Прав ни си стем не би смео до зво ли ти да устук не и не пру жи свој мак си мум 
у окви ри ма до зво ље них гра ни ца. Те жња ка ре струк ту ри ра њем по ро ди це, 
он да ка да је то не из бе жно, на на чин ко ји под ра зу ме ва по ста вља ње ста бил ног 
те ме ља за ње но да ље функ ци о ни са ње, мо рао би би ти им пе ра тив сва ког дру-
штве ног, па и прав ног си сте ма. 
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Do es (Fa mily) Law Pro tect Fa mily?

Abstract: Alt ho ugh we can not ig no re the fact that the law in so me way af fects 
the fa mily from the very be gin ning by de ter mi ning who is con si de red a fa mily 
mem ber, what are the ir mu tual rights and obli ga ti ons, how cer tain re la ti on ships 
are for med and how they end, mo dern un der stan ding of the fa mily, ho we ver, ne-
ces sa rily im pli es re spect for the ex tre mely wi de fi eld of fa mily, that is pa ren tal 
au to nomy. Such an un der stan ding co uld, in the most ex tre me form, re sult in an 
al most com ple te ab sen ce of re spon si bi lity of the sta te or the le gal system for 
everything that hap pens in the fa mily. In this sen se, the re are very we ak for mal 
le gal obli ga ti ons of the sta te in ta king an ac ti ve ro le in stren gthe ning the fa mily, 
and in prac ti ce the re is vir tu ally no in vol ve ment of the sta te in stren gthe ning ti es 
wit hin the fa mily be fo re cer tain pro blems ari se. On the ot her hand, if so me o ne 
has the po ten tial to pro tect the fa mily and its mem bers, then it is cer ta inly the 
le gal system. The pro tec tion of the fa mily must not be re du ced only to the qu e sti-
on of how to do it, but al so at what mo ment or whet her the pro tec tion and de ve-
lop ment of he althy fa mily re la ti on ships must be an is sue to be ad dres sed much 
ear li er, even be fo re the fa mily is for med. In that sen se, co un se ling or con ver sa ti-
ons with com pe tent per sons, can be of spe cial im por tan ce. Al so, alt ho ugh they 
are re la ti vely fo re ign to our cul tu re, the po pu la ri za tion of pre nup tial agre e ments 
and pre sen ting fu tu re spo u ses or com mon law part ners with the pos si bi li ti es of 
this agre e ment pro vi des, can con tri bu te to the avo i dan ce of la ter pro perty dis pu-
tes. In this pa per, the fo cus will, ho we ver, be on cer tain so lu ti ons that can help in 
si tu a ti ons whe re the re is al ready a dis tur ban ce in the re la ti on ship bet we en fa mily 
mem bers, that is bet we en spo u ses or com mon law part ners. Any at tempt to calm 
the si tu a tion, or mo de ra te and ca re ful in ter ven tion in fa mily re la ti ons, can pri-
ma rily be ac hi e ved by in si sting on cer tain al ter na ti ve ways of re sol ving dis pu tes. 
In ad di tion, the exi sten ce of spe ci a li zed jud ges, as well as lawyers, who wo uld 
im ple ment sig ni fi cant chan ges in the edu ca tion system of fu tu re lawyers, but al so 
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in the fi eld of prac ti ce, can al so gre atly con tri bu te to this goal. Fi nally, cer tain 
chan ges in the fi eld of fa mily sub stan ti ve law can al so be of gre at im por tan ce. In 
that sen se, this pa per pri ma rily fo cu ses on cer tain so lu ti ons pro po sed in the ory, 
the ir analysis in the con text of Ser bian le gi sla tion, as well as on pos si ble furt her 
chan ges in do me stic re gu la ti ons. Na mely, alt ho ugh so me pro po sals ha ve al ready 
fo und the ir pla ce in the po si ti ve le gi sla tion of Ser bia, it re ma ins un cer tain to what 
ex tent the se pro vi si ons ha ve been ap plied and whet her they re ally con tri bu te to ma-
in ta i ning sta ble fa mily re la ti ons in si tu a ti ons when re la ti ons are se ri o usly dis tur bed. 

Keywords: fa mily law, me di a tion, exer ci sing pa ren tal re spon si bi lity, fa mily 
dis pu tes.
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