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жи вот”, „Она је си гур но му дри ја од жи во та / Ње га умем да пре ва рим, а 
њу не / Она зна ко сам ја” (пе сма „Та пе сма бе ше це ла исто ри ја”), „Она 
не сти ша ва веч ну по бу ну у ме ни, / От пор и не при ста ја ње... Пе сма се 
до зи ва не чим мно го ви шим / По не кад и са ма до ђе // Пе сма до ла зи у не
ким да ни ма / Сва ко ме од нас, тре ба је пре по зна ти // Да ле ко од ср ца 
би вам сва ки пут / Ка да њо ме по ку ша вам / Не што да са кри јем” (пе сма 
„Да ле ко од ср ца”). 

До след но одр жа ње на ра тив ног ис ка за, уоч љи вог у већ ци ти ра ним 
сти хо ви ма, по год но је за уче ста ли је ме ди та ци је, ко је, ра раз ли ку од ра
ни јих књи га, ни су са мо по ен те пе сме већ и ње на уче ста лост – не ко ли ко 
ме ди та ци ја уну тар јед не пе сме, што је њен по се бан ква ли тет, али и њен 
још је дан зна чењ ски тран сфер у дру га зна чењ ска и са др жај на од ре ђе ња, 
ко ја од ра жа ва ју пе сни ки њи но не сна ла же ње у окви ру јед ног од по ну ђе
них и мо гу ћих све то ва. 

И на кра ју, још јед ном да под се ти мо на спој ни цу Шо пен ха у е ро вих 
и Бо дле ро вих про ми шља ња кроз из ве сне усло вље но сти и ре ла тив но сти, 
од по је дин ца до по је дин ца, на при мер у пе сми „Не бра ње ни про стор”, у 
ко јој нам пе сни ки ња ну ди јед ну од ње них тај ни са гле да ва ња све та и 
жи во та: „Чи ни се да је до вољ но што зна мо / Да по сто ји, али на за ча ра ним 
ства ри ма / Не по чи ва свет / Ко нач но, он је дат са мо на ма / А ако га дру ги 
не ви ди / За ње га не по сто ји”.

Алек сан дар Б. ЛА КО ВИЋ

ЕСЕ ЈИ У ОД БРА НУ ПРА ВА НА ПРА ВО

Вла ди мир Ле по са вић, Ухва ће ни у вр ше њу сво јих пра ва, Ма ти ца срп ска 
– Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри – Ја сен, Под го ри ца – Бе о град 2017

Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, у са рад њи са из
да вач ком ку ћом Ја сен, про шле, 2017. го ди не, об ја ви ла је за цр но гор ске 
при ли ке ри јет ку књи гу, ко ју је, по све му су де ћи, на пи сао ри је дак ау тор. 
На и ме, књи гу под по ма ло са ти рич ним на сло вом Ухва ће ни у вр ше њу сво
јих пра ва, ко ја пред ста вља „те мат ску збир ку есе ја”, на пи сао је Вла ди мир 
Ле по са вић, док тор прав них на у ка. 

На не што ви ше од дви је сто ти не стра ни ца Вла ди мир Ле по са вић је 
отво рио за прав ни ке ве ли ки број пи та ња и не до у ми ца (по себ но оних 
ко ја се ти чу људ ских пра ва – од ко јих је је дан, зна тан дио, ре као бих, био 
пре вас ход но у прав ној док ти ри ни и прак си пре по знат као при род но пра
во чо вје ка), до у мио и кон кре ти зо вао еле мен те оп ште де тер ми на ци је – 
„људ ска пра ва”, зна лач ки за шао у по зи тив на устав но прав на пи та ња и 
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про бле ма ти ку ко ја мр цва ри и пре му ча оп шти со ци јал ни мо ме нат у по
стре фе рен дум ској Цр ној Го ри, Вит ген штај но вој зна ме ни тој мак си ми 
до сљед но хра бро и ја сно пи сао о ста њу људ ских пра ва пра во слав них 
Ср ба у Цр ној Го ри, отво рио се пре ма чи та о цу у по гле ду пи та ња: ко јој 
ли те ра ту ри у на у ци је нај скло ни ји, и по твр дио тач ност кон ста та ци је ко
ми си је пред ко јом је бра нио свој док то рат, ко ја је у за кључ ку ре фе ра та 
и ре цен зи је ди сер та ци је Вла ди ми ра Ле по са ви ћа кон ста то ва ла да ау тор 
спрет но ко ри сти ли те ра ту ру, ак ту ел на и по зна та на уч на до стиг ну ћа, и 
на њи ма те ме љи сво ју ми сао и кон клу зи је.

Књи га је са зда на из два ди је ла: оп штег (у ко јем мо же мо про чи та ти 
се дам ра зно ли ких есе ја), и по себ ног (ко ји чи ни исти број есе ја, уз до дат
ни, осми, за кључ ни).

Оп шти дио књи ге ба ви се док три нар ним екс пла на ци ја ма пра ва 
ма њи на, и он пред ста вља ин те ре сант ну на уч ну по ле ми ку. Тим, оп штим 
ди је лом, ко ји ина че за пре ма по ло ви ну књи ге, ау тор пра ви на уч ни увод 
у „кон крет ну” ана ли зу прав ног, со ци јал ног и фак тич ког по ло жа ја Ср ба у 
Цр ној Го ри, при че му, ве о ма опре зно, рас пра вља о пи та њу: да ли су Ср би 
у Цр ној Го ри за и ста ма њи на, ка ко не по у зда ни и, од по пи са до по пи са 
дра стич но ва ри ја бил ни, ста ти стич ки по да ци су ге ри шу? Јер, ка ко до зна
је мо из јед ног од мно го број них и ври јед них ци та та у књи зи, „иде о ло ги ја, 
да кле, об ли ку је пер цеп ци ју, ова, да ље, оче ки ва ња, а оче ки ва ња, ко нач но, 
ди рект но де тер ми ни шу са мо по на ша ње”. Ци ти ра но је на фо ну број них 
ди ле ма о пи та њу: шта је на ци ја и ка ко се фор ми ра? Мо жда је ка пи тал ну 
ми сао у по гле ду пред њег у те о ри ји исто ри је дао исто ри чар Ми ло рад Ек
ме чић, ка зу ју ћи да је на ци ја сви јест јед ног на ро да о сво јим по себ но сти ма. 
Ов дје се ври је ди за др жа ти и по ку ша ти, илу стра ци јом, да се ука же на 
јед ну ве ли ку ано ма ли ју у по гле ду на ци о нал ног уоб ли ча ва ња и се па ра ци
је у Цр ној Го ри. Го ди не 1909. у Кња же ви ни Цр ној Го ри 95% ста нов ни штва 
се из ја сни ло као Ср би, док, уво ђе њем кон крет не иде о ло ги је, ко му ни стич
ке, на по пи су од 1948, Ср ба има све га 1,87%. Тај тренд ва ри ја бил но сти 
се на ста вио до да нас, кад, по зва нич ним ста ти стич ким по да ци ма, у Цр ној 
Го ри има 30% Ср ба, а при бли жно 45% Цр но го ра ца. Ет но ло шке од ли ке 
ова два ет но са су го то во иден тич не, од но сно не по сто је ни ка кве ја сно 
раз ли ку ју ће, а по себ но не ме ђу соб но ис кљу чу ју ће осо би не ко је би усло
ви ле ду бин ску и су штин ску на ци о нал ну се це си ју. Ко нач но, и да раз ли ке 
по сто је у ве ћој мје ри, зар се на Цр ну Го ру не би мо гла при ми је ни ти де
фи ни ци ја Фер на на Бро де ла, фран цу ског исто ри ча ра, ко ри фе ја Ана ли ста, 
ко ји је, де фи ни шу ћи Фран цу ску у свом ка пи тал ном прем да не до вр ше ном 
дје лу „Иден ти тет Фран цу ске”, ка зао: „Фран цу ска – то је раз ли чи тост”. 
Пи та мо: зар Цр на Го ра не мо же има ти раз ли чи тост но се ћег др жа во твор
ног на ци о нал ног кор пу са, раз ли чи тост ко ја га ран ту је је дин ство?! Опет, 
ето, да кле, сна ге иде о ло ги је у раз до ру. За што је ово у док три нар ном прав
ном сви је ту на шло пот по ру? За то што је, по ри је чи ма Вла ди ми ра Ле по



са ви ћа, „је дан од ти пич но људ ских на чи на да се за до во љи ин стинкт пре
жи вља ва ња и мо жда трај но пре ва зи ђе ма те ри јал на за ко но мјер ност уми
ра ња да се по ста не ди је лом ко лек тив не сви је сти и пам ће ња соп стве ног 
на ро да.” Срп ски на род у Цр ној Го ри има, и те ка ко, шта да пам ти, јер да 
не ма – зар би му се оти ма ло ово ли ко ко ли ко и са ми свје до чи мо?!

Ов дје до ла зи мо до пи та ња: ко и за што про ду ку је на ци о нал не су
ко бе? Го во ре ћи о ме ђу ет нич ким су ко би ма ау тор по ла зи од лич но сти по
је дин ца (са тим ме то до ло шким при сту пом се и са ми сла же мо), твр де ћи 
да је не из гра ђе на лич ност скло ни ја су ко бу од из гра ђе не, обра зо ва не, 
зре ле и за жи вот про фи ли са не ин ди ви дуе. Про блем еска ли ра и до би ја 
гло бал ни је обри се оног тре нут ка ка да се број бе сло ве сних по је ди на ца 
умно жи и сво јом не ар ти ку ли са но шћу ме ђу соб но по ве же. Ску пи на та квих 
љу ди је, за пра во, за јед ни ца об ли ко ва на не тр пе љи во шћу и су ко би ма у 
ме ђу груп ним од но си ма. За то је Пре ам бу ла Уста ва ОУН ва жан дио овог 
прав ног ак та – чи ја су шти на је здра во прав но и со ци о ло шко тки во – у 
ко јој пи ше да „по што ра то ви по чи њу у умо ви ма љу ди, то је нео п ход но 
да се у ис ти ма гра де сред ства од бра не ми ра”.

Али прав на нор ма, им пле мен ти ра на у оба ве зу ју ћи по зи тив но прав ни 
акт, мо ра има ти га ран ци ју за ње ну при мје ну, од но сно за прав ни жи вот. 
У кон тек сту ме ђу груп них (а ти ме и ме ђу на ци о нал них су ко ба), прав на 
те о ри ја пла си ра дви је ва жне мак си ме: пр во, да се сво је пра во мо же екс
пло а ти са ти до оне гра ни це пре ко ко је би пре ла зак зна чио угро жа ва ње 
пра ва дру го га, и дру го, да се, уко ли ко не ма ефи ка сног ме ха ни зма за очу
ва ње не чи јег пра ва (а ти ме, у оп штем, за очу ва ње прав ног си сте ма), су бјект 
пра ва мо же по слу жи ти тзв. са мо од бра ном. Чо вјек, да кле, не ма пра во да без 
раз ло га на па да, али има пра во, ко је је пред за кон ско, при род но пра во, да 
се бра ни, од но сно има „пра во на са мо од бра ну”. Ау тор се ов дје по зи ва и 
на уте ме љи ва ча те ле о ло ги је у ју ри спру ден ци ји, Ру дол фа Је рин га, ко ји 
је сма трао да „пра во на са мо од бра ну”, у крај њем, „пред ста вља ду жност 
ко ју сва ки по је ди нац има пре ма са мо ме се би”. До сљед но ре че но ме, људ
ска пра ва су су бјек тив на пра ва, али се о њи ма, по ри је чи ма Гард ба у ма 
(из не се ним у Европ ском жур на лу за ме ђу на род но пра во), мо ра го во ри ти 
као о уни вер зал ним овла шће њи ма. А сва ко људ ско пра во је, ка ко ре ко
смо, при род но пра во, да кле – оно ко је је ин хе рент но чо вје ко вој при ро ди 
и ко је му обез бје ђу је и чу ва до сто јан ство.

Тврд ња ау то ра књи ге Ухва ће ни у вр ше њу сво јих пра ва да „јед на кост 
чо вје ка у дру штву зна чи да је он сло бо дан по је ди нац, под ра зу ми је ва ју
ћи упра во да су љу ди јед на ки на на чин да је дан не ма пра во да вла да над 
дру гим”, је у док три нар ном сми слу пла у зи бил на, али је у цр но гор ској 
(и не са мо цр но гор ској) вер зи ји са вре ме ног ка пи та ли зма не при мје њи ва 
и дје лу је у мно го че му – уто пи стич ки.

Вла ди мир Ле по са вић је на ла пи да ран на чин обра зло жио мно ге 
со ци јал не и по ли тич ке про це се у Цр ној Го ри, на ла зе ћи за све об ја шње ње 
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у прав ној док три ни. Та ко се, зна лач ки, од но си и пре ма про бле му ве ћи не 
и ма њи не и њи хо вом ме ђу соб ном од но су на прав ном по љу, при је све га. 
По увје ре њу овог ау то ра, а до ког је, чи ни ми се, до шао ана ли зом свјет
ских по ли тич ких кре та ња, као и со ци о по ли тич ког исто риј ског то ка 
на ше ма тич не др жа ве, „...и по ли тич ке и на ци о нал не ма њи не на ста ју као 
по сље ди ца по ли тич ких про це са би ло да се ра ди о про це си ма би ра ња 
по ли тич ког пред став ни штва, би ло о фор ми ра њу др жа ва и од ре ђи ва њу 
њи хо вих гра ни ца ра то ви ма, ми ров ним спо ра зу ми ма и дру гим по ли тич
ким сред стви ма” (стр. 32). Ка ко, по ау то ру, на ста нак ве ћи не (а ти ме, ка у
зал но, и ма њи не) пред ста вља по ли тич ки фор ми ра ју ћи про цес, то се отва
ра ве ли ка мо гућ ност за ма ни пу ла ци ју пра ви ма ве ћи не, у пр вом ре ду. То 
ни је за кљу чак ко ји је но ви јег да ту ма, већ по ја ва ко ја је пре по зна та од 
стра не пр вих ми сли ла ца, ана ли ти ча ра др жа ве и пра ва. На и ме, са вре ме
на по ли тич ка де ма го ги ја кре и ра ла је ау то ри та тив номи ли тар ни тер мин 
ма јо ри за ци ја, ко ји пред ста вља је зич ки еу фе ми зам за крај ње не га тив ну 
дру штве но по ли тич ку по ја ву, ко ју је још Ари сто тел опи сао као „ти ра ни ју 
ве ћи не”. То да ље зна чи да се са вре ме на схва та ња по ли тич ке ве ћи не 
(чи тај: вла сти) кре ћу са мо у вје ре но на ли ни ји раз ми шља ња да тре нут на 
по др шка би ра ча ни је са мо ле ги ти ми тет за вр ше ње вла сти у окви ру устав
них и за кон ских овла шће ња, већ да пред ста вља оправ да ње за по ли тич ко
прав ну ом ни по тен ци ју са не ли ми ти ра ним по сље дич ним мо гућ но сти
ма. Ап стра ху је се, го то во оп ште пла у зи бил но, да се по ли тич ка, из бор на 
ве ћи на оства ру је на ра зно ли ке на чи не: за ко ни те и не за ко ни те, мо рал не 
и не мо рал не, па ци фи стич ке и на сил не, ле ги тим не и не ле ги тим не, во лун
тар ним пу тем и уцје ном итд. Кључ ни ак тер – би рач – бар у Цр ној Го ри, 
ни ка да ни је био свје стан да је но си лац су ве ре но сти и да је ње го ва во ља 
ис точ ник из ко га власт де ри ви ра сво ју сна гу.

Мо гућ ност за оси о ност ве ћи не и ма јо ри стич ки од нос пре ма ма њи ни, 
као и слич на ис ку ства у прак се о ло шком до ме ну, по кре та чи су ју ри стич
ке ар ти ку ла ци је пра ва ма њин ских гру па ци ја. Јед но од ба зич них пра ва 
је пра во на глас и пра во на ис ти ца ње ми сли. У том сми слу је ис прав на 
ми сао Ге ор га Је ли не ка да „по је дин цу, а ти ме и гру пи ма њин ских на ро да, 
мо ра би ти при зна то пра во при го во ра про тив свих по ку ша ја ве ћи не да 
про дре у област ко ја јој је од у зе та”. Ово под ра зу ми је ва, eo ip so, да за ди
ра ње у ту ђе пра во и огра ни ча ва ње или ка на ли са ње ту ђег пра ва, без во ље 
су бјек та, или про тив но њој, отва ра ши ро ко по ље дис кри ми на ци је, од но
сно не јед на ког трет ма на ма њи на. За то ве ли ки број ме ђу на род них оба ве
зу ју ћих до ку ме на та (ин кор по ри ра них у уста ве са вре ме них де мо кра ти ја), 
ко ји пред ста вља ју кор пус тзв. твр дог пра ва, за бра њу је дис кри ми на ци ју 
као вид со ци о по ли тич ке прак се. Ме ђу тим, ова књи га до ка зу је да је у 
мно гим при мје ри ма ис ку ство Ср ба у Цр ној Го ри та кво да мо гу из пу них 
уста ус твр ди ти да и ме ђу на род но прав на и устав на нор ма мо гу оста ти 
„мр тво сло во на па пи ру”. Вр ло је ва жно за па жа ње ау то ра: да циљ ко ји се 
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же ли по сти ћи нор мом о за бра ни дис кри ми на ци је ни је са мо фор мал на 
(за кон ска) већ и ствар на (фак тич ка) јед на кост. 

Код тврд ње ау то ра да у си ту а ци ји ка да не ма мо до ми нант ну ве ћи ну 
(нпр. кво ту 50+1%) ни је мо гу ће при ми је ни ти „ре жим ма њин ске за шти
те” упу тио бих јед ну крај ње до бро на мјер ну ко рек ци ју (ко ја ни у че му 
не од сту па од оп штег ду ха књи ге), да у том слу ча ју (а ко ји је ак ту а лан 
у Цр ној Го ри), ни је ле ги тим на ни зло у по тре ба по ли тич ких ко а ли ци ја с 
ци љем екла тант не дис кри ми на ци је јед ног на род но сног и вјер ског кор
пу са, уз су спен до ва ње свих ет нич ких и ре ли ги о зних кон сти ту тив них 
еле ме на та тог на ро да. У овим и слич ним слу ча је ви ма тре ба би ти крај ње 
опре зан у из ра жа ва њу, и би ти у пу ној сна зи свје стан устав но прав не ди
фе рен ци је из ме ђу на ро да и на ци је.

Од лич ним по гла вљемесе јом „Сло бо да го во ра и суд би на ми сли” 
ау тор по тен ци ра ва жност ова два со ци јал на фе но ме на за прав ни ка и 
ње го ву во ка ци ју. На и ме, по ви јест нам је по ка за ла да се ни је дан ре пре сив
ни ре жим ни је успио до кра ја из бо ри ти са сло бо дом го во ра, а по себ но 
ни је успио су зби ти сло бод ну ми сао. Ни је дан од по ли тич ких са тра па ни је 
успио се бе за шти ти ти од ра ђа ња ње го ве мно го мо рал ни је и са вје сни је 
ан ти те зе – сло бод ног ми сли о ца и ка зи ва ча. Кад ка же мо „ни је успио”, 
на уму има мо екла тант не ре пре сив не мје ре, фи зич ку бру тал ност и ма
те ри јал ну агре сив ност. Сто га је слој по ли тич ких пр ва ка, не тр пе љи вих 
пре ма сло бод ној ми сли и ри је чи, при бје гао суп тил ни јем ме то ду – по ку
ша ју аси ми ла ци је не ис то ми шље ни ка кроз усмје ре ну и план ску еду ка ци ју 
ма се пу тем ма сов них ме ди ја. Ау тор је ми шље ња да су сло бо да го во ра 
и суд би на ми сли угро же не сво јим оруж јем, го во ром и ми шљу (или ти 
пропа ган дом). За ова кву ре флек си ју упо ри ште на ла зи код Алек си са де 
То кви ла, ко ји је при ми је тио да се не ка да на си ље ма те ри ја ли зо ва ло, док се 
да нас оно чи ни ми са о ним, чи ме се и са ма ми сао и људ ска во ља – сла ма ју!

Ана ли зи ра ју ћи прав ну ре гу ла ти ву ко ја се од но си на пра во на јав
ни го вор и ми сао, ау тор пот пу но ја сно и тач но уви ђа ка ко, да би се не ко 
из бо рио са „исти ном” ко ју не ки од ма сов них ме ди ја пла си ра у од ре ђе ном 
тре нут ку и оре ђе ним по во дом, ни је до вољ но то што му је за га ран то ва
но „пра во на де ман ти”, од но сно „пра во на од го вор”, јер је и са мо ис ко
ри шћа ва ње тог пра ва не моћ но пред сна гом ко ју ма сов ни ме диј да нас 
има и ко ју мо же да де мон стри ра. По на шем увје ре њу, не сре ћа на шег дру
штва је у чи ње ни ци да су ме ди ји по ста ли (дје лу је не по врат но) кру ци јал ни 
со ци јал но ка на ли шу ћи ко рек тив, ко ји има сна гу да ар ти ку ли ше ми сао 
и аспи ра ци је јед не ци је ле на ци је, па и ши ре. За то ау тор, хо те ћи да нам 
пре до чи сво је при ват не ста во ве о овим пи та њи ма, по зи ва ју ћи се на ре
флек си је Мај кла Оке ша та из ни је те у есе ју „Иде ја о Уни вер зи те ту” („The 
Idea of a Uni ver sity”), ука зу је да су ме ди ји скло ни пла си ра њу ин фор ма
ци ја, али да уни вер зи тет мо ра да оста не имун на та кав агре си ван при
ступ. Јер, по ри је чи ма Оке ша та, уни вер зи тет је је дан по се бан „на чин 
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кон вер за ци је”, у ко јој циљ (te los) ни је да се до би ју ин фор ма ци је, већ да 
се стек не зна ње. „Уни вер зи тет ско обра зо ва ње тре ба да оспо со би сва ког 
ак те ра, не да ар гу мен ту је, већ да ми сли...” (84). На жа лост, свје до ци смо 
„раз во ја” ан ти по да ова ко ви ђе ној уло зи уни вер зи те та и обра зо ва ња. 
„Оке шат је у свом ра ду про роч ки упо зо рио да ће уни вер зи тет пре ста ти 
да по сто ји он да ка да ’уче ње де ге не ри ра у са ку пља ње по да та ка’, ка да 
’про фе со ри по ста ну ин струк то ри’ и ка да је ди ни циљ на уни вер зи те ту 
бу де ’сти ца ње зва ња и сер ти фи ка та ко ји тре ба да обез би је ди тек за ра ду 
и ула зак у сви јет екс пло а та ци је’” (84).

У књи зи је вр ло ври јед но под сје ћа ње на Лу и са Хен ки на, ко ји је 
раз ли ко вао „уни вер за ли за ци ју људ ских пра ва” од про це са ко ји сли је ди, 
а то је „ин тер на ци о на ли за ци ја”. Пр ви по јам озна ча ва квин те сен ци јал ну 
ре цеп ци ју нај ви ших прав них и етич ких стан дар да и схва та ња, и њи хо ву 
су штин ску им пле мен та ци ју у дру штве ном жи во ту, док је „ин тер на ци
о на ли за ци ја” прав нич ки про цес нор ма тив ног уоб ли ча ва ња ре ци пи ра них 
ври јед но сти. Го во ре ћи о ин тер на ци о на ли за ци ји и де гра да ци ји људ ских 
пра ва и сам ау тор уо ча ва ди пло ма тич ност од ре ђе них нор ми ме ђу на род ног 
пра ва (по на шем ми шље њу на у штрб прав не акри бич но сти), „оправ да
ва ју ћи” то „за ни мљи вом сти ли за ци јом” нор ми. Као при мјер се на во ди 
По ве ља о људ ским пра ви ма, угра ђе на у Ка над ски устав, у чи јем се тек сту 
на ла зи јед на од нор ми у ко јој сто ји да се „По ве ља ту ма чи у кон тек сту 
мул ти кул ту рал но сти” (90). Слич не фор му ла ци је ро ди ле су мно ге прав не 
и дру штве не не во ље.

Пер ма нент но кр ше ње прав но оба ве зу ју ћих нор ми, до ма ћег и ме
ђу на род ног пра ва, ства ра осје ћај не мо ћи ма њин ске за јед ни це да оства ри 
оно што јој при па да, или што јој је га ран то ва но. Сто га за јед ни це при бје
га ва ју раз ли чи тим об ли ци ма удру жи ва ња (по пут, ре ци мо, у Цр ној Го ри 
до зво ље них не вла ди них ор га ни за ци ја, удру же ња, фон да ци ја и слич но), 
из ко јих се глас чу је на на чин да се пи шу и јав но сти на зна ње до ста вља ју 
ра зно ра зне де кла ра ци је, ми шље ња, апе ли, ста во ви, кон вен ци је и слич но, 
ко је по фор ми, су шти ни и на мје ни пред ста вља ју не ко пра во, јер са др же 
нор ме, али прав но нео ба ве зу ју ће, па се та кви ак ти у прав ној док три ни 
на зи ва ју – „ме ко пра во” (soft law). Но, без об зи ра на прав нопо сље дич ну 
сла бост ова квих ак тив но сти, ми шље ња смо да их тре ба прак ти ко ва ти 
јер пред ста вља ју јав ни по зи тив ни при ти сак на ин сти ту ци је и под сје ћа ју 
их, че сто, шта су им основ на устав на и за кон ска пра ва и оба ве зе.

Сва ова, оп шта пи та ња и њи хо во раз ма тра ње у прав ноте о риј ском 
кон тек сту, ти чу се, на ми кро пла ну, Цр не Го ре, о че му је у „По себ ном 
ди је лу” ау тор на пра вио успје шну прав ну ег зе ге зу. Тај по себ ни дио пред
ста вља до не кле прав ноан га жо ва ну збир ку есе ја о по ли тич коправ ним 
од но си ма чи ји је сам ау тор свје док.

Нај о бим ни ји есеј у књи зи је на сло вљен „Пи та ње по ло жа ја Ср ба у 
Цр ној Го ри”. Ау тор, по ла зе ћи од по ви је сних до га ђа ја, по себ но се освр ћу ћи 
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на исто ри ју цр но гор ске др жа ве и пра ва, до ка зу је да су Ср би сваг да би ли 
нај сна жни ји (да не ка же мо је ди ни по у зда ни) др жа во твор ни еле ме нат у 
Цр ној Го ри, не пре кид но на кло ње ни др жав ној и на род ној сло бо ди. 

Је дан од кру ци јал них прав них про бле ма, ко ји је, ко ло кви јал но ре че но, 
„про шао” и про из вео по сље ди це ка кве је сте, је и ре фе рен дум о др жав но
прав ном ста ту су Цр не Го ре, од 2006. го ди не. На и ме, не по шту ју ћи ва
же ћи Устав Ре пу бли ке Цр не Го ре, од 1992. го ди не, ко ји је, у за вр шним 
и пре ла зним од ред ба ма нор ми рао про це ду ру за из мје ну нај ви шег прав ног 
ак та Цр не Го ре, он да шња пар ла мен тар на ве ћи на је ин ста ли ра ла, ка ко 
ка же сам ау тор, но ву (у та да ва же ћем уста ву не по сто је ћу) ве ћи ну по треб
ну за про мје ну устав ноправ ног и др жав ноправ ног ста ту са Цр не Го ре.  
Но ви, да нас ва же ћи устав на ше зе мље до ни јет је на крај ње не у ста ван 
на чин. 

Оцје ну за ко ни то сти и устав но сти За ко на о уста во твор ној скуп
шти ни тре ба ло је да дâ Устав ни суд Цр не Го ре, ко ји је оправ да ње за на
ве де ни не у став ни на чин до но ше ња уста ва на шао у мак си ми да је у пи та њу 
„устав ни дис кон ти ну и тет”, а та фор му ла ци ја је би ла пот пу на не по зна
ни ца та да шњем цр но гор ском по зи тив ном за ко но дав ству. Ство ре на је 
ат мос фе ра ве ли ке прав не не си гур но сти, јер је на не у ста ван на чин до
ни јет устав ко ји у пре ла зним и за вр шним од ред ба ма пред ви ђа на чин 
ње го ве про мје не ко ји га свр ста ва у гру пу тзв. нај твр ђих уста ва, а због 
кру то сти про це ду ре пред ви ђе не за ње го ву про мје ну. Но, не по што ва ње 
про це ду ре за до но ше ње Уста ва Цр не Го ре од 2007. го ди не ули ва бо ја зан 
да се слич но мо же по но ви ти при ли ком евен ту ал не про мје не ак ту ал ног 
уста ва, јер ка да се пра ви ло јед ном не ка жње но пре кр ши, он да је је ди но 
пре о ста ло пра ви ло да – пра ви ла не ма.

Сми шље на, ка ко ка же сам ау тор, „апарт хеј ди за ци ја” и „ге то и за ци
ја” срп ског на ро да очи ту је се и у чи ње ни ци да је про цен ту ал но све га 5% 
Ср ба за по сле но у јав ном сек то ру, иа ко је број из ја шње них Ср ба на по пи
су ста нов ни штва био шест пу та ве ћи. Ме ђу тим, без об зи ра на ове ви до
ве ре пре си је, ау тор је има нент но скре нуо па жњу на не ке ано ма ли је у 
срп ском на ци о нал ном кор пу су у Цр ној Го ри, а по себ но на др жа ње срп
ских ин те лек ту а ла ца (или, пре ци зни је, јо ва но ви ћев ских по лу ин те лек
ту а ла ца). Ри јеч је, да кле, о стра сти од ре ђе них удру же ња, ор га ни за ци ја 
и слич них фор ма ци ја да се пра во слав ни Ср би у Цр ној Го ри про гла се за 
на ци о нал ну ма њи ну, што у зна ме ни тој „срп ској Спар ти” ни ка да ни су 
би ли. Мо ти ви су крај ње абор тив не и ин фер нал не про ве ни јен ци је, а сво
де се на апа на же ко је та удру же ња, са мо про гла ше на за пред став ни ке 
срп ског на ро да и за ступ ни ке на род но сних ин те ре са, при ма ју од свог зва
нич ног по сло дав ца – Вла де Цр не Го ре, не схва та ју ћи и не са гле да ва ју ћи 
у цје ло сти по губ ност кон се квен ци ко је про ду ку ју та ко при зем ним и пер
фид ним при сту пом сво ме на ро ду. Срп ски на род је, исто риј ски по сма тра
но, за Цр ну Го ру не за мје њи во ва жан др жа во твор ни еле ме нат.
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Од ин те лек ту ал ца, по себ но прав ни ка, оче ку је се кри тич ка и зна
лач ка ри јеч, а од ко је је, по ри је чи ма ау то ра, је ди но ва жни је „да то чи ни 
ча сно”.

Ко нач но, стил пи са ња овог ау то ра нас нео до љи во под сје ћа, по себ но 
у пр вим есе ји ма „Оп штег ди је ла”, на стил ан гло сак сон ских прав них тео
ре ти ча ра, осо би то ата шеа тзв. ана ли тич ке ју ри спру ден ци је, са чи јим фор
му ла ци ја ма умно го ме ко ин ци ди ра ју и фор му ла ци је пи сца књи ге о ко јој 
го во ри мо. 

Ау тор се осла ња на ан гло сак сон ску и срп ску прав ну ми сао, уз, по
кад што, ци ти ра ње прав них кла си ка по пут Је рин га, Рад бру ха, Кел зе на, 
Је ли не ка и др. Оп шти је ути сак да су за кључ ци ко је је из во дио из ко ри
шће не ли те ра ту ре на чвр стим те ме љи ма.

На кон цу овог сло ва, ми шље ња смо да је Вла ди мир Ле по са вић овом 
књи гом до ка зао да је Гу став Рад брух био у пра ву ка да је на пи сао, у сво
јој зна ме ни тој Фи ло зо фи ји пра ва, да је ди но обра зо ван чо вјек мо же би ти 
ва љан прав ник.

Да мјан ЋУ ЛА ФИЋ




