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КРАТАК ТЕОРИЈСКИ УВОД
У ПРАВНУ ЗАШТИТУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

И

мануел Кант је у свом преткритичком пер~юду
издао ома.њи ~ пис на з ван

)0

ј ем ПОЧlIва мо, у век делује и као н ека врста

horror vacui

ле пом и уз више

"аше сада ШЊОС'ГII . П О својој природи , обе о ве дел аlllОС'Ј'И

'-IQМ « у КОЈем Је те дв е вредности приказао као

су посл ушне апс ill ае будућн ости , како с воји м Шlљев има ,

одвојене и незав исн е врлин е које н е мо гу једи а без д ру

тако ЈОШ више пс и холо wки маllllпулаТИВIIИМ теХllИкама

ге, кој е се при влаче и до п уњавају без изгледа да се ује

на кој им а зас нивај у с воје биће.

д ине у другом облику, ос и м у п отајној међусоб ној борби

П раво је са с вој е стране замишљено и оствариво као

~1 н еразјашњеllОМ узаја hoШОМ при влачењу. Веза културе и

инструмент п ол итике, али ј е ч есто и стов ремен о ~1 њена

и стор иј е l ј еда н ј е од темељни х п ојав ни х обл ика те ПОJlа 

препрека

Рllзо ва ll е с интезе, разапетости између уз вишеН ОСћl кој а

ним законитостима , али

изр ања из дубин е в еко ва

да уграђује своју t, е про менљнвост одређен ом скуп у з н а

и стамеНОСТII

IICТOP~lj C KOr

трајања и не ух ваТЉIIВОI' тренутка ле п оте КОЈУ открива ,
ож ивљава и обнављајући дожи вљава само њс н сведок,

-

већ као п осебна С'Ј'Руктура са својим со пстве 

11

као форма с вес н о за мишље l ta

чајних јаВ IIИ Х принципа.

у тој себи свој стве ној антиномичној улоз и , пра во де
лује у су протним I·'равцима и када ј е у питању з аwтита

модер "и ч овек.

К утуРllа добра су н ама близак пример

par exellence

културннх добара .

MI-IQ1t1

акти ваlщал из ма учињеШI су

за ту О 'lа равајућу везу ле п о г и УЗ ВIЩЈеIЮГ, yrкall у наш у

са благословом датим по саврш е н ој прав ној процеДУ Р~I ;

окол ину ве КО ВНll М даровима lIеброје tш х ге ll е рација које

у праВlюј форми затираНIf су читаВII градов и , спаљиваие

на м п ретходе. Ал и као дом, сусед н пратилац н аше l' с ва 

су књн ге, п а и читаве н а ционалн е би бШlOтеке. Са друге

кодневног бивања она су истовре ме но ~1 п репрека људ

cтpa ll e, традиuија и одржанање културног континуитета ,

ској УГЮ1Итарности , трошн а па учина која прекрива огра

п осебн о на ЦИОllаЛlIИ Х с имбола и рел игиоз ни х обележја

НИ'l е ни ВЩl,ик боље будућНОСТII, тра г и заостатак при вид

с ве llрИ Сyrn и су ПОЛ IПИЧКИ циљев и И као такв" наметЉИВl1

но пре ва з и ђе ни х II стина које у погодном тре н утку треба

у св им правним с истем и ма, сада шњим н прошли м. И з тог

не изостаВl10 разгрнути, преобликовати ЮIИ ј ед ноставно

ра злога , постој е конзервативни и развојни делов и

з атрти МИ Рli е савести. У неизбежном RолuтU'IIШМ аспек

правног си стема. Да би ре WЮЈа тако настале п ол итич ке

cBaKOI'

ту нашег бивања, с кло ност ка нем ирном једи нству узв и 

парадоксе и правн е а JlТИlIом иј е, држа ва се п р их вата ке н 

шености и ле l·lоте ч есто делуј е као болећ ивост ИЈ! И ве ћ

таурско г задатка и саму себе оба везује да по потреб ll п а

з наtш нам болест наш е г нестрпље ња за новом , с ве ве ћ ом

ралише или чак одсеца оне с вој е делове кој и се међусобlЮ

удобношћ у и за и сказ ива њсм С Мll сла за ра зба ш кареllОСТ

уједај у, са ус пехом

у сав рем е ности, за њеllе Il аМСТЉ I1ВQ ритуалне трендове и

11Oдухвата.

вртоглаво текуће СТlIл о ве.
Древ н а је истин а да су П ОЛ lIтика
Ромул

11

KOjll

редовно и одго ва ра ПР~IРОДИ ТO I'

Оно цrro овде I lаЗllвамо (условно речено) C ~lcтeMOM
право БЛl l заНШI ,

'·' равне заllffИте ку.лтуРНl I Х доба ра спада у п ра во у те КОН

Рем ци в илизације царстава , о н ог веЧ I1ТQГ мону

зервативне делове двосм и слеll О Г пра в ног с истема, оне

ме нтално г грађења

11

разграђllвања људских вреД I' ОСТII

КОЈI1 поку шавај у да см ањединаМl1зам циљ ни х про ме на у

које у казуј е да прошл ост, lIaкo једини чврст темељ " а ко-

матеРl1јал н ом ас п екту кутурног контину"тета н еког

11

221

ПРИЛОЗ И

/

ДРАГАН МИЛУНОВИЋ

насталих У I(ШЬ)' О<lуваШlllзвОРl/е суuстшще матеРllјал

Д РУl1пва и да истовреме l юс преч е подр.шачкодејство вре
ме на 11 при родне

11

д руштвеll е стих ије lIа кореllе нашег

но, вива култУРIIОI КОllтllll)'итетаиеко! .f}amOl gр)'штвй.

и сториј ско г п ам ћења.

11 -

Н аведеН II задатак је, као што ће се в.1детн, у ювеСllој
мери ГРУПl1СШI у п{Юпис и ма

новањима

KOjll се

11 праВ II ИМ

ђУ ll3РОДIЮ и у нутрашњс , пр" ватн о и ј ав н о, субј еКТ~IВ IЮ

11 вред
1'13f'lpaBH11M

п{Юuесима

11

ИЗР'1 ЧНТО баве за ШТIlТОМ КУЛТУР .lOг

слеђа , аЛ II је у још већој мерн расеја н по с вим

С обзиром lIа траglЩlIоналне аogеле права lIа ме

објектшню, односно матеРi1јаЛIIО и фор мално право,

правна за штита култур ни х добара се може схваТ.1ТИ као:

1. Део .«elj)'HapogIlO' права ,

облаСТlI ма, СРОД IШМ , IIЛlI саСВШ.1 удаље НII М. Тнм е (ака

ако овом ПР~IЛIIКОМ оста

0110 што

демс ко) ПlIтање о томе да Л II се може roВОР llТИ о некој

вимо по стра НIII~ едоум ице у по глеДУТОl'а да ЛII се

посебној правној 'раНII може б~rrи одбаче lЮ а

'I З

траднuионално озна'lавамо као »међународн о право« мо

.,еОСПОРIЮГ

же назвати п равом у истом СМ IIСЛУ кој и важи за у ... утра ш 

логич к и х

11

С .1стем атск и х

разло га,

поред

limine

н-,е прав0 5 . Уосталом,

разло га релаПIВl l е li еЗ ll аТIIОСТИ љегово г об и ма.

0110 то

мора б ~гги већ

11 због УIlи вер

зал н ости хумаН II Х в редности које и ма за свој п редмет6.

Н а к рају ово г у вода треба н а п оме н угн да , у Шllрем

смислу, све правне '1Н'ГСнцијс и процеси кој., су из б llЛО

Култу ролош ке тенде нциј е .l3 ш е епо хе IIДY у правцу

којих раЗЛО f'а cY 'lpoтcтaBљeНlI о ни ма кој., се о вде разма

глобализац иј е културн и х вредност"I I IIнтегра циј е н а ци 

трај у представљају Мl раво« (и) културних добара, аlШ н е

о н ал ни х и регионалних куЛТУрНIIХ теКОВИllа у светск и

11

фонд културне ба l1ГfИll е 7 . Овај трендје још јаЧ~1 у да наш 

њихове зй шшumе, већ сасв и м суп ротно, пра вн е проце

се

11

Iюрме њиховог у грожавања (вред н ос н о lI е гаПIВI Ю

ње време ИНТСIIЗ IIВIIИХ међународ ни х еко н омских и ПQJIИ 

право), п а се ,m како " е бll смело подлећll llаИВllrery Шlер

тичких интсграЦl1ја , појаве IIОВИ Х MeД ~Jja и ус поста вљаља

Цl1je

светске ин формативн е мрежс

11 п оверовати

апсолугности жарroна кој и се ко ри сти

(WorldWideWeb, Inlemet).

у ( на зовимо их) »доб ро н амер ни м« деловима правног с и 

Са по већа н о м активношћ у међунаРОД IIИ Х организа 

стема, те IlроТС I'Н УГИ СВОЈУ захвал н ост за прав н у за шти 

ција , а нарочито ОУН, на до нош е њу раЗЛ ИЧIIТИХ у нив ер

зал но важећих правних аката

ту КУЛТУрН II Х добара lIа праВ l f И C IICТCM као цеЛ ИI 'У.

IIapoAHI1 MаКЦl1јама 1'13

међу народн ог п рава у о вој облаСТII. У овом п о гл еду,

Ради ПОТП У II ОСТII разумевања овде н аЗllа ч е lНlХ п ро

се п осте rl е но п р ибл ижава

блема и њи хо в е уградње у Шll ра теоретс ка ра зматрања,

rlpeTXOAHO Шlтање можемо

у с веобух ваТШIМ ме ђу

ћава се ~1 сте п е н це нтрализа ције (СТ3ћЈчке и динаМII'Iке)

***
као

11

за ШТИТII култу рни х добара п ове

ра зл и ковати пет

обл ика з аШТl1те КУЛТУРНIIХ добара:

llOpMaMa

0110

у н утра ш њег права

д ржава- чла ни ца .

Поте нциј ал н е ратuе сукобе међун ародни пра вни до

MOI'Y hllX

кумеНТII , од н ос но ме ђународ но оБИ'l3јllО право

1. шеXlШЧ")I зашшuшу

-

ако се

(која обухвата кон зе рваЦllју, рестаурauију, п резе нтauиј у

ве ћ н е могу избећи

и ревитализацију) ,

2. аревентuвно-техml ЧКУ за штuшу(ко

подручј е, и да тако бар убла же ви соке риз ике о штећења

ја обух вата мере Ilредупређ lшања н аста нк а о штеће ња н а

КУJlТУРН~ЈХ доба ра у случају оружаНII Х сукоба 8 . Основни

КУЛТУР IНI М доБРllма услед: елемеlrraР"IIХ I l епоroда, ерози

з ахтев ме ђу наРОД Н О I' п рава у п ућ е ll св им државама r1 OТ

је терен а, штетног деј ства
фл оре, фауне

11

xeM lljcKIIX cyncтal lЦlI ,

дејства

-

поку ш авају да ограllllче на војно

ПIIСlll щама одroварајуће међународне ко нв е ... циј е је да

м икро-о рга Нllзама; пожара IIЛ И експло

ова добра буду војно gиСФУIIКј{иОllалllа

11 довољно удаље !!а

з иј е; масовни х скуп ова; током оружа НIIХ сукоба; крађе као

од ваЖlill Х страшеlllКltX тачака као и да буду јасно обе

и аката ваllдаЛlI зма), З. nР/ll\"уnљање IIltзраgу goкy.l. eHma

лежена у слу ч ају наступања о руж н ог су коба.

'v,ye ( који обухватају нстраживање , СТРУЧ'IУ I llIаУЧ' IУ обра
ду' стварањс и ум ножа вање / публIlКОвање)

4.

Значајан B~IД међународног права је MeljYllapogHo уlО

заumny gpy-

ворио ираво (у које спадају БJVште рашm

11

мултилатерал

шШвеlllLAI uланирање.« и nлаllllfЮњем и )'peljeњe.'>f. щюсто

нн споразуми). У обласnt за um1те културних доба ра овај

lю 2 и 5. llравllУ заштuту (детаљно IIзложена у овом paдyr.

оБЛIIК међУl13РОдlЮГ права се ј ШlJьа п ре с ве га као пр ав

" а форма .«eIjYHapoglle IЏIРlQiлйцuје култур них доба ра (раз
мене , I1 зложбе IЈ сл.), зати м у B~IДY рестиlПуције

***
1-

11 реплй"

смана к ултурних доба ра ОШЬа'lка ни х нтl о ште ћ е них за

Теор иј у пра вне за штИ1'С КУЛТУРНIIХ доба ра МОЕ'Уће

време оружа НII Х сукоба ИЈIИ током КОЈ10 llиј ал не владавине,

је и з градити и II ЗЛОЖИТН само у ок виру Шllрег тeop~Jjcкoг

зашmllте

схв атања права као дру штве н е пој а ве. Овде ће се стога,

доб рима, случајева накнаде противправно проузрокова

у с кладу са интегрзлистички м сх ватањем п рава, правна

не llIтете н а КУЛТУРliИМ добрима са међунароД,шм еле

з аштитз културних добара деф Шlll саТII као вео правно'

ментом и д р ., али и као И l ,струмент [йранm06ања llрава

про"еса 4 система llравЈЈUХ нор,«u и правних вреВН06ања

кулIi1урнux MaЊUHa у ви ш енационалним државама, што

222

og KpujYM1mpeњa и llAеlалllе тР'06иЈЈе културн им

КРАТАК ТЕОРИЈСК И УВОД У ПРАВНУ ЗАШТИТУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

( н а бllлатералној и ре ципрочној ОСIЮВИ) може да обух
ваТI1 чак

11

своје надлежности. П осебан п оступак је обично преДВ II 
ђе " за проглашанање (уУврђнвање) куmyрник д06ара. О"

право на ~I е посред ну теХ НIIЧКУ з аШћГГУ одре

ђеllИ Х КУЛТУр llll Х доба ра 111 Х маЊIIIШ од стра н е д,ржаве 

у свој llМ раЗЛIf'НIПI М фа з ама може да обуквата III-IТС рlll1 ,

матиuе IШ територији д ру ге д ржаве.

ynpaBIIH
lIenom YHe

К ако су нор ме м е ђу народног права

нор 

н/Н1II1 ску пurГIIII С КlI , па

КOII'ГpOJIY ycтaB tlOCTI1

11

11 судс к" 'lOC'IYllaK

(нп р.

заКОНI1ТОСТII ). Прав ,Н1 ПРОUСС ~I ,

мс, те морају бl lТI1 до п у њене нормама (саНКЩ1ј ом) држав

норме

,юг права , међународно правна заШТlfГНта култур ни х

Шlљеве делаТ НОСТ11

добара зако номер но npepat.·тa у у нутраш ње право држа

поједl lll аиа предста ВJblI.ј у, I·, асупрот томе, ."IатеРllјално

ва

щюво зашmllfПе кутуРНIIХ добара] ] .

-

међу н ародн о праВ НI1 Х субје ката РiщеП1tuјО.АЈ (скра

ћ С НIIМ посту пком стварања ) међуmЧЮДIIО правни х доку
мената

IIJlII

у tiо ш ењем одређе lll lХ доп у на

ја у законодавство

11 ти ме унml)/ј/({щuјО.Аf

понашања кojll одређују Н остварују садржај

HaBeJleHll x

ОР " аllа, органюаUllја

11
l'

11 МОДИфllК<I.Ш' 

4. Како субјеКТI1 В НО право ( као перемпторно ) дep'1 ~
Allpa IIЗ обје ""fВ.ЮГ."Тј . представља држаВIIИМ среДСТВl1ма

са међународ,ю

lf 'ГС.Х tшЮtма подржа н , одн осно пр" з нат ПР'LВа1'"ЈН интерес.

не

у строгом СМ II СЛУ реЧII 110ст0ји с ам о обј еКТI1ВIIО пра.ю I 2 .

11 у н уграшњег права

субје .....ПlАНа права се у п равној заШ l mml КУЛТУр Нl1 Х до

прав"им докуме нтим а. Ту се и стовремено за 'III1 Ье
стаје граниuа и зм е ђу ме ђу народн о г

11

11

које се одн ос и ЕНI заштиту културних добара.

бара јављају стога пре с вега у с в ом lIеfаmllвllОМ BlIgy -

Део унутраmњеТ права кој и може бlm l темаТII:Ю

преко C IIC'ГeMa orpallll'I Cњa слободе ДИС П ОНilрања субје

ван у ј ещюм "ЛlI Вllше п рОШl са (зако на н/нл н други х

,"шта . Субјективна прзва се П ОДС IIС'ГеМОМ права за ШТI1ТС

аката ) ИЛ II ,,""Од ифilкова н.

....")'ЈП)'рIllt:X добара заправо усме равају ка траllСфорМllсању

OBI1M OAHOCllMa н е
поја вљује као ра8lюправаll п артнер П РIIВЗТНI1Х npaBHIIX
субје ката . ве ћ као ПРОЩI Сl1 вач, арбнтар 11 гарант пра ва.
Правна заllJ11.11'а Kym)'plll1x добара се у пornУНOCnl заС IIII

праВНIIХ субјеката у Н ОС l 1Оце одређс Нll Х О flштед руштве 

ва на UРШЩUЛУ хете/юнолшје. П о опште нз раженом ста

помоћ

2.

3.

Као јавно право, ј е р се држава у

IIIIХ ф)'IIКUllја.

СпеlЏlфl/'Iна с)'бјекmlfвllа права влаС НlIка , ОД'l ос tlO ко
р"с tшка ""),туРIIIIХ добара су

06I1'1tlO: да захтева СТРУЧIlУ
11 одговарајућа теХ ШI'lка средства. као '·1потрошt'~1

НОfНlllЛ)', држана на овом по.цручј у шnтl "ТЗв. »jaBI-IIII1Јrre

материјал. потребl~ е за II с пуња вање његових ја вtюправ 

рес « Koj~1 ј е надређе н еКОIIOМСЮ IМ . П ОЛ I1ПIЧКИМ , верс ким.

HI1 X обавеза

праlНII1 М

добара. на накнаду штете коју ТРПI! збо г с провоt;eња мера

11 APY fl1M

IIHтe peC I1Ma пој еД IНlИ К прав,щ к субј е

кзта у ОШIОСУ 11<1 ова добра 9 .

поводом зашпrre и КОРlllнћења куmyрвих

тсх! ,и чке заШТllте. да буде обучен за правltЛ IlУ за шппу и

Такозване {ј)'ЖNОСfllll свако' 'ювека
ВlЩузлн о јав,ю пра во) п оја вљуј у се

11 [ра l)атll/а (IIIIДIJ 

11

кор"шћсње КУЛТУР Н ОI' добра" сл.

у C l1 cтeMY правне

за штнте КУЛТур tlИ К добара (,шр . као обавеза

CBaKol'a

ко

11.1 -

Место правн е заUГГlIте кутуРНIIХ добара у СIIС

пронађе так во добро да га са чу ва , односно не ОUГfе-п" да

те.чу пра ва се одре ђуј е уређењем праВНIIХ IIЗвора ОДIIO~

га ПРllј а ви надлежном ОР " а"у 11 сл.)IО.

С Н О (у формалном СМ ИСЛУ) општих .ЮрМII о за ШТI1ПI гру

4. П одела ,ш .и атерuја.JIНО 11 фоРЛЈаЛНО пр аво ј е зас
IIOBal 'a IIа правtютеХ Нllчкој 'iУЖНОСТl1 траНСфоРМliсаља
'1lIњеlllща п ред прзвн е стваРНОС11I у правно релеВЗllћl е 11

Шl са НlI К према

11

односима кој" са'l1iњ..1.вају п одру·,ј е дру штв е н е ФУIIКШ I 

C l1cтeMaТC KC цеЈ\lIне (праВlI С гpall e. прав.,а I-Iач ела ~I

Гl роцедурама.

лраВ~lе УСТ3Iюве) кој е

Опште qюР.lilIЛН() (прm,есно) право које се п римењује

11

у процесу

flpaBHe за ШТJl1'С

културних добара су угла в 

н ом стаllДарДНI1 CYДC КlI (КРi·I ВI IЧII" . грађЮ'I С КlI)
п оступци , мада

11 он и

садРЖIIНl1 . однос но друштв с н.IIМ

ј е за LLГПIТС КУЛТУРНОI' КО Н'ГlIн у итета датог друштва.

ВlIдљиве Чllљенице пугем ЊIIХОВOI' п реоБЛ lI кова ња пре
ма пра шlO угврђеtШм м одеЛ lfма

tbl"XOBOj

дел llМllЧНО

"llIIe еЈl еме нте Сllстема права а које
обухватају (11 тако с вој ом укупношћу у себl1

растварају) с истеМ правн е з аШТllте КУЛТУрНIIХ добара су:

11 у правt'lI

1. УсmавllО

ЩXl80. Ка,,""О је задата к од ржавања кутур

могу IIма'nll1з веС llес п еl1ИФIIЧIЮСТI1

tюг КO trrllHy"тera витална фУ' lКЦllја свако,' друштва , већ!1

< нпр. ПРl1ме Шl с краћ ено г поступка у у правном п осту пку

број модеРНIIХ држа ва ј е предвиђа с вој llМ YCТ".dBOM. Ра з

у Ре пуБЛlНIII Србији због Гl ретпоста вке да устан о ва за ш 

логтоме је унскоЈННФ

тите раСГIОJl аже СВ ЈI М релсва НТЮIМ пода Цl1м а п отреб' "I М

(којll1'll М свој им с вој ствима треба да аде кватн о I1ДСОЈIО 

за ОДЛУ Чl1 вање о зактсву странке итд.) .

ШЮI одрази З li ачај дру штвсник односа кој" б lшају устав

у посебно (fюр.~taЛI/О (npotteCHO) право за Ш11-гте кутур 

'10 регущ.l са НI1 ) ,

11 свеча на форма 11 аyroРlпС'r устава

но много зна'lајннја је Гlосеб lШ ''араНЦlф.

IПl Х доба ра спадај у правlН' проuеС I1 , tюрм е н по нашања

кој у уста вн о правн а з аUГflпа пружа КУЛТУрНI1М добр има

кој l1 одређују " остварују стварање

кроз КОllт/юлу ус тавн ости деловања пра ВIi О Г

11

ФУНКЦ1101Н1 сање

rlpoueca

opr-Ј на ( ивсп rryUllја) који обављају дела1llОСТ за llП1fге кул

п уге м УС1"а ВНОГ судства , II3ДЗОРОМ tl aд l~ еп осреДIIОМ адм и 

турни х добара

ШIСТР;Щl1јом у обављзњу о ве фУНКUllје

као

" ућн()(''Т1, ус постављаља опш mllХ 1/0рми са l/ еаосре.сРIО,И

- ОС/l l/ва ње, ОРfUНlI з{щuју 1/ наgЈ/еЖl/осm 
[I поступак кој"I OBII орган" спроводе у IIзвршавању
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11. наРО'IIIТО,

у мо

ПРилози

/

ДРАГА Н МИЛУНQВИЋ

применом ()юрава и обавезе сваког човека
без ч ега ј е њихова за ШТllта ех

lege

11

ПреТllоставком да је још lI еоткривено добро кој е има

грађашша«),

фаКТII'lка обележја културног доб ра

правно н еутемеље tlЗ.

Осим тога, овде треба истаћll и савремену теlшеlщију

је се окупација над

res nutlius

res publica

искључу 

као могући начин стицања

c BojllН e над КУЛТУРНИМ добрима.

ка с инreП1ЧКОМ при ступ у заШТIIТИ еколошке и културне

Сгицање својине н ад кymypllHM добрима путем одржа 

баштине кроз категориј у тзв. IlНfllеlралне баштине у ме
ђународним докумеНТ~lма која своје место првенствено

ја у већИНfl правних

налаз и у ycтaB ll Ma појеД llНИХ држа ва, што повлачи и за

ЧIIO вије могућа ни апропријација.

хтев за одговарајућим пром е нам а ОРГШlизаЩlOl l е струк

Кла с и'IНИ атрнбугн права cвojflНe, usus, fruclu s fl аЬи 
sus модификовани су 11 ограничеНII о пштом максимом да

туре Ilепосредне администраЩljе

11

шrreРДИСЦНПЛlIнарном

(интерресорском) п р исту п у њеној за штити .

2.

11

ховом наменом

IIсториј ско г З llЗчаја за сва ко гло

(satva rerum substantia et dignilas utendi),
11 самовлас н а пре рада ствари ,
забрањеlllt као деЛ IIКТII (заб рана abususa).
Усус се може модифшсоваТII 11 п ојача НII М стандардом

док су о штећивање, ГЈа чак

бално д руштво, културна доб ра захте вај у и одговарајућ"

строг с пеЩlјаЛl1СТИЧКII , стручаll и на уча н присту п .
у свакој
уметн ост ,

културној заједници нај з начајнија дела

npllMetbeHe

искључено. Такође оБ Н

се културна доб ра могу кор"стити само у скл аду са Њfl

Управно (аg.ИlIнuСlllраfllивно) право. Као добра од

пос еб lЮГ КУЛТУРIЮГ

CIIC1'eMa је

пажње власника према одржавању ствари ())у складу са
прописаним м е рама за шТИ"Ге « и сл.).

YMeтнOCl11, науке и технике и з на

Треба поменуги и с пе цифичне облике института и пј

чајни историјски извори се као њеllИ ЦИВIU1иза uиј скитеме
љи и зучавај у и чувај у са посебном пажњом и уз ангажова

versitas rerum

ње врхунских кадРОВСКИХ и мате Рllјални х п оте нцијала.

заоставшшна и д р. ) и забра ну одвајања појеДllНИХ делова

И з н аведе н ог разлога, на плану државне органюа Щlј е се

(accesorium) ствар" (Р Юlllще , иконоста с и н др.) које се

об разују п осеб ни држа вни (управни ) IЏl И д руurrве ни (д ру

поја вљују као ограlll1чеље КОРllшћења ( правно).

штвене ИНСТИТУЦllј е, јавне службе) стручни органи као

за брану разједињавања целина (збиркн ,

СпеШlфичне службеносmи

(serviluli) на

културним до

саеј~uјалиЈова l/а сmручна служба кој ој се поверава со

б рим а могу 61т1: обавеза уступања ствари рад" њеног јав

Щlјална функција очувања материјалног вида КУЛТУрНОI'

ног изла гања , омогућавање достуш,ости култур н ог добра

насле ђа даТО I' друштва 13.

jaBllocТlI , омогућаваље стручн ог

Културни

11

историј ски з н ачај чињешща и предмета

је у највећ ем броју случајева уско '-"'1'ру чно питање

11

lIаУЧIЮГ проу ч авања,

омогућавање с провођења мера за штите

11

сл.

често

Реалним mереmи ...ш ( ШlЗч е карактеРIIСТIIЧНИМ за фе

се може угврд ити само на УЧНlI М метоДlIма (што lIа ро чи 

удашю право Iкулукf) могу се сматрати еве нтуал не оба

11

то ваЖII за II стор иј ски значај) и виwе ГОД IIШIЫIМ радом.

вез не щ)Ссташtјс влас тlка које прате судб ин у добра: да

ТО је једа ., од разлога постојања шщхжux gш.:креЦIIОНUX

С ПРОВОД II YГB pђel~ e мсре за ШТflте , да обавештава надле·

права СТРУЧIJИ Х органа за за штиту КУЛТУРНИХ доба ра , ко

жне ОР I'ане и органюациј с о щюм еllа ма на crnари, да буде

ја у lIајвећем броју случ ајева само претеЖIЮ формаmю

обучен за њихову заl.l.l'ГIIТ)' и др. ов" терети, као и служ6е

могу б llТII контролисана од Xllјерархијски IlЗдређеllИХ

II ОСТII,

упра вних ОР I'ана.

кљиге.

З. Јавни интерес заштите

11

неДlfСКРШ,1I1нисане до

MOI'y бити ft

предмет обаве3tюг у писа у зе МЉIIШll е

Fructus као н ов чаНI1 приход од ствари може бити огра
HaMeHcKflM везивањем за ул;}гање у одр
жавање CТBa plI IIJIII с провођење мера за штите 11 сл .

СТУТ IН ОСТ" KYJrry PНlIX доба ра св и м члаНОВlIма д ру штва

нич е н њeГOBIIM

нам е ћ е потребу за смање н ом 11реН ОС IIвошћ у грађанских
права на њима (поводом ЊII Х) И за деЛИМИЧНIIМ супсmll

У fШтерес у заштите КУЛТУРНIIХ доба ра може бll1'И за-

mуисањем fрађаllСКОR!ювllОf реЖU.ча аg,ИllllllсmратuвIlО

6рањено устаllовље ње залож н о г Гlрава на овим доБ РlIма

пра8/IIIМ Uавноправllll.И).

или ПРОШlсано да Тllтулар овог права може бити само

Како ДОК'Трfllшрна подела .Ја јавна
mlкада .Iе може 611ТН аПСОJl УUЈа. већ
јања

11

ПРllватна добра

држ;}ва, од н ос н о од ње овлашће .,

ОБЛIlf(l/~иОIlО право - н ароч ито стна рање Д ИСГЮЗ ИТIIВ 

OBIIX доба ра у УСЛОВ lIм а гюстојања ТРЖIIШНИХ одно
nPOMetle услова њиховог корншћења (а

су rцXlвЩI (ПfXlвЈЮ_11 .-llOћју) fiрече куповиllе које обич н о има

и намеll е), у пракс и се о на увек налазе у промету у

држа ВНII I!ЛИ правним Cl1cтeMOM деJlе Гflрани д ру штвени

ННХ

са, те увек могуће

TIIMe

oprall.

збо г самог опCТQ

1I

npaBHIIX

н орм и пугем п раВ 'III Х послова

-

ограШI', е Нfl

и з весном степену, те КУЛТУР ll а добра стога треба с врста 

орган, забраном I!ЛИ ограН llч ењем II з ношења КУЛТУР НИ Х

ти у категорију gобара у ОlраНlI'lено.и а,ю.иеmу 'ЈаК

доба ра са теРllтор ије одређеl l С државе (огра ни чење ме

11

када

је ЊII Х ОВ промет нзри ч ито заб рање.,1 4.

ђународног промета).

Ствариа а,юва на културним добрима: с вој lша , пра

Нај Зllачај llllјll IIЗвор оБЛИl'аЦlЮIШХ oДll oca у вез и с а

во кор" шћ ења, службености и з ал ож но право најч е ш ће

за штнтом КУЛТУр llИХ добара ј е обавеза на uакнаиу /Uflleflle.

добијају с п е Цllфllчне појавне облике.

Случај кој и је особе' l за за ШТIIТУ КУЛТУ РНИХ добара је
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КРАТАК ТЕОРИЈ С КИ УВОД У ПРАВН У ЗАШТИ1У КУЛ1УРНИХ ДО БАРА

обавеза gржа ве иа I/аиокнаии штету влаСНl/k)' односно

3. Защflluта култУРlIlIХ gобараје gелатност оо наро

КОРI I С НИКУ култур ног добра збо г неке од фоРМI1 OI-раНI1 -

читоf иРЈlllт8еllОГ Зl/ацаја ( што ЗlШ<1И да се ОВ II М доБРlI ма

чавања права свој ине културног доб ра горе HaBeдeНl l x.

ПрУ'ЈКа IIIImеНЗIl811а аравна З(llUтuта

11 то: устав на

и зююн 

ИН СТI1ТУТ облигаЩЮIIОГ права који ~JMa с и стематску

с ка. да се образују Ilос еб ни орган " за обављање П ОСЛОВrI

[']римену ј е jafJI/o обе ћање IШfраgе шщу које та кво добро

" а заШТ 11Т11 културн и х доба ра , да држава ан га жује з н ат

ОТКРllје и приј а ви I!ЛИ преда н адлеж ном орган у (случај

" а матеРllјаЛ llа (Ф ""аll с иј ска 11 теХ IIИЧКrI ) и кад ровска

тзв. ПОЗ ИllЩllе caIlKЦl1je) .

средства. да 111'01 је пружс на КРИВIIЧНОГlравна з аштита . да

4.

Кри8иlfНО право. У складу са фу нкuијом култур ни х

постоје ДУЖН ОСТII с ваког човека" грађаШlНа

добара у друштву и с размерно ЊIIХОВОМ д ру шrnе н ом зна 

доБРl l ма. IПд.). ВlшеПI такође

чају, њнхово УН~IШтење I!ЛИ о штећење у већ l1Н1I земаља

4.

ad

У

['lpeMa ОВ IIМ

10.

К)'лт)рна go6ра су зшumuћеl/а (ао UJЮ8Ш1У) /l ех lege.

сматра се КР I1В IЈЧНИМ делом. И сто се може Одll ОС Иlll и н а

То з наЧII да су ова доб ра з аштић е на lI а ОС IЮВУ I lепосред 

11 Зl юшеlЬС куЛ'гур~1ИХ добара с а теР IП'орије Д011 1 Чllе д ржа

не

вс , ПРlIсвајање и/ 1ЈЛ11 неПРl1јаВЉ~1Вање КУЛТУРНIIХ доба ра

н а ос нову ф;НСТIIЧ""ОГ постојања одређених уставо.и ШlII

која су пронађена као

заКОНО.11 ареgв/l ђеIlIL\' с вој ста ва

res nu llius,

а 1 1 ЗУЗСТIЮ 11 Il ев рш ење.

односно Il еовлашћеlЮ вршење службени х рад ЊII у вези

nplIMelle о пџrrн х

заКОl lСК ll Х IЮРМII

-

(»1'10 С IIЛИ

за кона (.)

без спро вођења 1'lосеб

н о г претХОдlюг поступка пра ВН О I' утврђивања Њll хове е г

са заШТI1ТОМ КУЛТУРШIХ доба ра .

з исте нције од одређе н о горгаl l а (ово ј е увек сл учај са ус

Завис но од З IШ'Iаја друштве ннх од н оса које ШТl1те .

тав н о праВ IЮМ за ШllIТОМ ). П алаЗ II се од тога да ј е реч о

КР ИВIIЧН О пра В ll е одредбе могу БИТII раЗЛ ИЧllТО с итема

обје",,"ВI I IIМ хума lШМ вреД~l остим а које ве ћ постоје у на

тис ане

-

ту рал н ом оБЛlIКУ (у тзв. п ред прав н ој стваР НОСТII ) које

као састаВlm део КР"ВИЧI!ОГ заКО НlIка I!ЛII као

посебне главе СГIe ШlјаЛll lI Х ПроШl са који реГУШIШУ заUГf11 -

п ра вни систем за lll че. те II Х додатно КОlIститу"ше као

ту културних доб ара.

пра вне појаве само аТРllбу"рањем са нкuиј е,
Акти о констатовању с војства култур ног добра су

Ј У - Према UООРУ'lјима заштllте , за Шll1Та култур
HI1X добара се јавља ка о за Ш'111та покретних 11 непокретних

стога увек деЛIIМ IIЧНО деклараТОр lНl , а деЛIIМII'IН О КОIIС'ГИ 

ТУПЩНII ( мада у разл ичитим с ра зме рама ), Режим ЊI I ХОВС

К УЛТУр lIИХ добара, у О КВIIРУ бибЛllоте чке (стара и ретка

заштите наКЩI форм ал ног прогла шавања (угврђI1вања )

КЊl1га), архивске (аРХlIвска грађа), делатности КШ/Qfllека

само постај е СТРОЖl1ји, НапомеНIIМО уз то да је акт о про

11 музеја (за покретна) 11 ДеЈlаТIЮСТI1 заlllтllте саоме1lика

гла шаВ:lЊУ у једном д ругом СМ II СЛУ

културе (за н е п окретна КУЛТУрlШ добра). Свака од ових

пр "мен у СВ II Х

области п оседује onpeђellC спе UI1ФI\ЧII ОСТИ , те се праВНI1

глашавања неког објекта за КУЛТУр lЮ добро,

npouec

овде грана од МО I'у ће ПО<lстн е КОдИфllкаUl1је з а 

5. Давање

OHI1 X ПРОПll са

KOHcmllfllyfllll eaH з а

кој" важе само IlаКОl1 про

ара вl/ОГ оБЛ/lка ауте.и обележа8Шbll. Да бl1

јед ничке основе ка посеБНlI М рс ш е њи ма н правним тех

се и збе гле послеДlluе 11 Прl1l'ОВОр

НlIKa Ma з а с ваки оБЩIК деЈЈаНQC1'II .

ра на нач ел о

ignorantio iuris (без оБЗII 
»ignorantio iuris nocet« које у овој облаСТII

" ма само секундара н з начај с обз иром на аПСОЛУП-1I1 карак

У - Поред ОПШ'I'ИХ аравl/l/.Х начела (.,waKCu.,wa)]5, у обла
СПI

те р оштећења културног добра
то). ]6

npaBlle заШnlте КУЛГУрlmх добара могу се устаlЮВ IГГНI1
а. п осеб на Нrlчела која су с п е UllфИЧIЈа , односно по 

ОМОl'ућавања ЊlI хове ДОСТУПНОСТII (в идеТI1

1. Шfllета Hal/ema кулmУРI/О,ц gобру је IlревеРЗllбll.JIна

-

што је управо Њ~J XOBa

differen tia speci- " е може

6.

cYnCТII1)' l1call a. Ово нач ела ј е послеД lща културн е

ПРIII/I,и а јавноаравноГ ортаницаваЊ(/ својине 'Ill

7, ПРIlI/ЦIIП стављања аog gРУlUтвШ/lll/аgзор IIЛU УUJюв
љање (старатељство), укљуцујућllll ексщюйрuјlщију.

IНlк аКВI\М каСlшјим з ахватим а бити реКОIIСТРУИСаЈШ ни 

'1'11

У Ј б.) ~I за 

кулmУРlIll.ц gоБРllма (в идети ad JJI з.)1 7.

ба ра (тра га ј еД ll е еп охе, ИСТОРllјског п орекл а , временс ке
СВјl Х остаЛlI Х њи хов их вреД .I ОСТII

ad

ШПl1'е у слу чај у оружаног сукоба.

(l/ еl/аgОЮIй,9U8а) . Вредност аутеIlТИ<]IЮСТII КУЛТУрНIIХ до

искорењеНОСТII)

као што је већ ~lcтaKH Y

Обележавање куmyрНИХ добара ј е н ваЖаЈ l п редуслов

себlЮ каракте РJt СТl1чна за о ву област:

fica 11 ос н ов

-

8. Пршщuајавuосmu. Остварује се кроз: УПll се у зем
KIbllre, катастар. РС I' истре КУЛТУрНIIХ добара, обе

11

Љ ИШll е

историјске l/еаОllовљuвости која представља арllбут с ва

лежавање, обј ављивање ЊII ХОВОГ статус а у службе ШIМ

ко г КУЛТУР ~ЮI' добра .

l' лаСIIЛl1ма итд,

2. Раиње које Зllguру у суастшщу култУРlIоf 9обfXI ,110-

Овај приншНl сл еДII због с пеЦllфllчне Пр~lроде (рет

же иа обавља (Шlll оообрава) са.IЮ за то стрЈ'lШI 11 овла

KOCТI1 ) К УЛТУр ШI Х доба ра , аЛ I1

щћ ен орfШI (пpcтnоставка забрањеНОС'ПI св и х аКТI1В~ЮСТИ

бl1ПЮГ 3 11ачај а ства рање ј аке upaBl/e свести о ЊIIХОВИМ

кој е ут"ч у на за шТlПУ

C BOJCТBII Ma, з начаЈ У за штнти

11

кор "шћ ење куЛ1)'рНIIХ добара

кој е I-IJI СУ I13Р " ЧIlТО дозвољене).

11 за r1paBHYс и гу рн ост ј е од
11

н а'1 IШ У њиховог кор"ш 

ћења, месту ЊII ХО ВОГ н алаже њt1. "тд, како код л иuа која у
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вези ових добара имај у ювесне правно заШТllћене "нте

а, У складу са, у овом раду одређеllОМ генусном СО ЩI 

јалном функцијом 2О си стема " ' равне за ШТllте КУЛТУрШI Х

ресе, тако и у ј ав ности.

9.

Принцип иllmеРl/йЦUОllаАU3.АШ аравне зйщmllmе је

добара , основн и задатак СВI1Х праВl lII Х субјеката

YKJbY'le-

п ослед ~ща схватања, које све више заУЗllма своје место у

HIIX

међУIШРОДllll М оквирима, да култур"а добра морају бl1'П1

ваљу ощmећеља и НОРУlUавоња "еловllmОСQlll изворне ,ца

посматраlШ као IЮСIЮЦlI ГСIlУСНI1Х обележја хумаllllтета

mерuјалне супстанце културних теКОВИllа одређе lЮГ

11 да

друштва (н/илl1 човечанства уопште).

CТO I'a Щ)едстављају колектш:шо добро читавог ч ове

чанства

11

у овај с истем састојll се у QI/)'вању. ogllOCIIO сuреча 

Оштећења културних добара могу ttaстати дејством

предм ет међУ ll ародне сарадње.

Ј О. ПРШЩIlU суuре ....lшџlје заlllmllmе К)'лmУРI/Оf I/асле

стllхијских Ufюцеса 11Jl1l свеСl/их љу{ЈСКIIХ pagIbII. Ова два

/ја Hag uотребама локаЛНОf еконо,>,јСКОТ u урбаНОf IХlзвоја.

оБЛlIка настанка оштећења, ОДН ОС IЮ нару шаВaI-Ьа цело

Једа н од прворазреДНIIХ културн и х задатака је обезбеђење

в~ггости културних добара одређују

будућ lЮСТl\ I1СТОРllје која се ос!!па услед еРОЗl1ВНОГ дејства

правно-теХ НI1ЧК~IХ с редстава за њихово спре чав ање,

времена, а у још већој

MeplI

збо г а НТРОПОЛОШКII заКОIЮ

мерне заслепљености буду ћн ошћу код hошо

sapiellsa.

11

юбор адекваТlIIIХ

Оштећења која ,цосу lIастаШu дејством CТIIXllj CK ~I X

У

процеса се предуп ређују п осред н о обавезивањем праИНlI Х

правн ој пракс и , ово повлаЧII већу правну с нагу аката о

субјеката на одређено Чl1њење тј. на преДУЗl1мање мера

заШЋ1Т1I култур них добара, односно њихову реСТРIIКТIIВ

пре ве нтивно-теХlIичке за штите та ко да непредуз имање

" у улогу У ОДIIОСУ lIа развојне

ових мера представља ДСЛИlСТ (НСЧl1њење је деликт). Суб

11

ПРОСТОРllо/урбallистичке

планов е. Иl I СТИТУUllјама заш11tте се стога често пов ера 

јекти

ва КОнтро1lНа УЛО ['а у процедурама дон ошења тих пла н ова.

ДРУШfве llе оргаНII3аиllје (а нароЧIfТО тзв. јавне службе) као

OBIIX

обавеза могу БИТII државни органи, пос еб не

Акте о за Ш111ТИ културног наслеђа би, по правилу, треба

11

ло да доносе и Х l1ј е раР Х l1ј ск и виши држаВ lI1I оргаllИ 18.

ових доба ра као и стараОЦII IШД

б. Правllе усmOllOве можемо одредити као с истем дру

појеДИIЩI1 и правна Л l1ца имаоuи, односно КОРИСНИЦI1

OBIIM

добр"ма

-

ако су

таКВII постаВЉС IIИ.

штвени х односа нндукован их , и моди фикован и х IUШ п о

Посебан оБЛIIК заШТ~lте од оштећења на сталих људ·

држаних [lравним процесом (реални правни поредак) тако

C КlIM радљама ( lI аРОЧ llто држав ни х ОР['ана и rlравних ли ·

да са Чllњавај у јединствену цеЛIIНУ, а у IIдеал н ом правном

ца , алll и фи зички х лица) представља за ш'l1lта куmypних

п оретку се юражавају (аНћщипирају) као CllcтeM Вllше

добара од рушења

раЗЛlIЧllТllХ група rlравних норми које на јединствен на

КОllтpDЛИСal l е аКТIIВIIОСТII на Њlfма, у Њllм а и1lи у ЊI1 ХО

ЧIIН реГУЛI1ШУ тај C I1 CтeM друштвених односа.

11

оштећења п утем неадекватне

/1

н е

вој непосред н ој ОКОJlИНII, а чин е ј е правнн процес и у вези

у облаСТII заштите културних добара установа је "ул

са gpYlUllieellllM UЛОlIски,>,ј мерама, посеб lЮ урба нистич 

mурно g06fЮ (у генусном СМIIСЛУ) одн осно правна заlllmu

ким

та културнux goбaра (у еНЦ11КЈюпедијском смислу). Појам

11

мерама уређења простора .

Оштећења која су lIостала подјеД ll ако дејством CТII

11

х иј с ки х процеса

појму прав н е заuггите културних доба ра и та релаЦllја

in inlegrum)

теОРllјСКI1 II з ражава с ин хрониј у и ПI1ja xpoHllj y праВIЮГ

је обавезе преДУЗlI мања мера теХНl1чке за Ш11rre оштећених

['Iроцеса на заШТI1ТI1 КУЛТУрl-lИХ добара.

објеката OдpeђelНlM државним орга ШЊfa , rlоссбlНlМ дру.

11 посебн их уста нова

и ЊI1ХОВИХ појмова

KOjl1

ТI1м е што идеаЛ НI1 праВ "'1 поредак прОПIl СУ

штвеlll1М органюаШlјама Uавним служба ма)

И з ове праВI,е уста нове се заТIIМ ИЗВОЩI 'штав НIIЗ

нижих

свес них радњи уклањају се

(restitulio

КУЛТУРНО I' добра се за право п раВl 1О операШЮlшлизује у

пред

111111 овлаш·

ћеНIIМ поједlllщима (фIIЗ IIЧКlIМ ЩЩlIма). Нај важ ш1jl1 та·

стављају l"I осебне ,юј ав не облике настале шперполаЦ1 l 

кав субјект су посебllС ОРГШll1зацнје за заштнту куmУрНIIХ

јом ~IНCnl1yra културног добра/прав не заШ11rre КУЛТУРНIIХ

добара

добара ~1 раЗШIЧIIТlIХ УlIlIверзалНIIХ праВНIIХ IШСТllтуга

11 спеЦllјаЛlIЗоване

занатске радње.

Код ouгreћeњa ,,'Оја настају ЉУДС КIIМ радњама праВНlI

(свој llна , итд.), тако да добијамо посебне НIIЖС IJНCnnyre

процес делује превеНТl1ВIЮ, репрес ивно (одмазда)

»с војИll а lIа КУЛТУрlmм доБРllма « , « старатељство на кул

правно ПРОПllсујућll одређе но нечињење (Чllњење је де

турним добр llма « 'IТД.

ЛIIКТ) . Пропуштање II звршења јаВlю-праВI-IИХ обавеза ј е

11

по·

случај када је нечињеље дел икт, али сам узрок оштећења
УЈ

-

СOl,lIјална ф)'ню,uја

npaBIIC

заUГГlIте КУЛТУРНIIХ

може наСТУПИћl УКО1ll l КО је то IIС'l ињење услов за љегово

добара у еlЩllкло п едl lј ском СМllслу' 9 се остварује као ре

наступање, те се и овде ради о оштећењу дејством при 

зулта llта

род ни х процеса.

парТllкуларНI1Х

деЈстава

ПОЈ едllЮIХ

органа односно осталих праВllIIХ субјеката

д ржаВНIIХ

KojllMa држав

1. Превеlllllllвuо {Јејсmво правно г процеса ПротllВ оште

на власт преко IIдеал н ог "'рав н ог 1l0ретка делеГl1ра по

ћ ења КУЛТУрlll1Х добара се остварује као његова Прllмар 

себн е задатке у С ll стему друштвеНIIХ од н оса поводом за

IIЗ ефикасност тј. као ус пе шно IIIщуковање итд . потребно г

штите културних добара.

пш,ашања пра ВНI1Х субјеката само на ос нову претње
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КРАТАК ТЕОРИЈСКИ УВОД У П РАВ Н У 3АШТИТУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

1'.рИНУДОМ ( или обећања тзв. поз итивн е

caHKUllje) -

ПОШI 

док се мера са нкције одређује у складу са КOllВCHUlljOM тог

шањем >IOо ДИС llOз ицији «. П осредно превеlПIIВ.Ю дејство

друштва ( юражеllОМ у

праВIЮГ процеса се остварује кроз његову секундар н у

'IОСТII, ОдllОСIЮ сразмеРНОСТllllреступа

ефикаС l lОСТ застра шивањем потенцијал них прекршltла

шају

npaBHIIM

11 УПUlитаРIIСТII 'lка

нормама ) о екв ивалент

11 казне. Ту се ме

схватања о рефОРМ llсању почи 

на IЮРМ~Ј о за штити куЛТУрШIХ добара (УКЉУ'l уј ући 11 бу

IIIшаца, општем превентивном дејству, итд ., у садејству

дуће ПОllашање

са раЗЛОЗlIма државне (ПОЈШТllч ке) цеЛИСХОДНОСТIЈ.

caMllx

прекршилаuа ) деловањем д ржав

ни х органа ПРIlм е ном саНКШlја ПРОТIIВ преСТУПllIIка.

2.

б. Очување IIЗВОрllОСТII

11

цеЛОВII'ГОСТ\! супстанције

Радње uеаосревие llРIl.чеuе фll3llчке llРllиуве Ш1Jl

КУЛГУРIЩХ добара јс ЛО"' I'IКlI\! темпорално нужан , али н е

llосmављања .маmеРllјаЛUIlХ (mexUIl"~'ltX) llреllрека раДII

11 довоља н услов за њихово УКЉУ'lllвање у културне про

онемогућавања ПРОТIlвправног понашања (ф IlЗIIЧКО обез

цесе датог друштва

беl)ење н теХlНlЧКО обезбеђење) у које је укључено 11 фН 

функције. Овде је неопходан и процес о.,wо[ућавања вос

З И'lко елИМИНl l сање прекршиоца IIЗДРУШ1Ћеllе средlll l е

113

mуllносmlt ових доба ра јаВlюј употреб ll тј. њи хово инте

одређеНl1 временск" пеРIЮД (каЗllе затвора), заПI М рад ње

грисање у систем задовољавања ку.лтурних потреба (ПРIШ

сам и х д ржавни х органа Koj~1 су п С'Титуи шу Пlтулара оба

ЩlПијелно) цеЛОКУПllе популаUllје датог дру штва.

11

за остваР lшање ЊlI хове друштвене

везе на љегов рачун , акти на олакшавању ИСl l уња вања

ОмоryћаваlЬе ДОСТУПIIОСТl1 као услов коришћења кул

праВН~IХ ДI1 СIЮЗИЦ llја јављај у се као радље држа ВllИ Х ор

ту рних добара се стога јавља ~I као посебна фувкција

гана IIЛИ других овлашћеllllХ органа са не посредно (ф и 

праВВОI' !'Iроцсса и изражава у прис иљзваљу СВ II Х посед

З IIЧКИ) превеНТlIВНИМ IIЛИ ефективним дејством.

IIIIKa

З. 8асаuтllО вејсmво (ocrnа ривање со цијалног конфор
мизма

-

КОllсензуса) држава остварује пропашрајући

ових добара да св им за интересован им грађанима

омогуће приступ до ЊI1Х, да се н е ПРОТIl ве љиховом јав
ном изла l'3ЊУ итд.

Други вид те функције јавља се у облику службе шlX

одређену идеоло гиј у општедруштвене (ЮIII опште ч ове
чанске) вредности културних добара и одређеlЮГ lIаЧII 

раДЊ11

на љиховог коришћења п угем екс плиЦlIТНИ Х вреДIЮСНlIХ

IIcI'.yњetby материјалних и комуникацијских услова и извр

ставова IIЗражених већ у устаВ flИМ

11

заКО IICКIIМ тексто

наДЈЈ ежн и х органа и орган и за ЦИЈа усмере ви х ка

шењу техни ч ки х п ослова IIСОПХОДНlIХ за омогућавање

вима ( нарочито у тзв. општим одредбама) ПОЗ Ilвањсм на

досту пн ост и

одређену телеолош ку (моралну, сС'ГС'ГСку l иНI yrluHlтap H Y)

поп улац ији . НајЗllачајнији облик о ве функциј е ј е тзв.

КУЛТУр lШ Х добара укупној друштвеllој

ПрllроДУ зако нодаВ НII Х решсња, а такође и успоставље

презентац ија КУЛТУ рlmх доба ра (Ю 1'Радња инфраструк

њем и контролом посебllllХ у праВIIIIХ , образовних 11 вас

туре, музејске поставке и др.).

пи1'них органа 11 оргаllllзаЦllја, држа ВllИ Х средстава јаВIЮГ

информи сања 11 СЛ. 0110 се у век у већој ~ши маљој мерlI

в. Према оБЛIlЦIl.ма заmтllШе, СОЦllјашl3 функција
права заurrите куmyрних добара се

ocrnapyje кроз обезбе

ВрШl1 већ самом 1IЗ 1'Радњом зако нских појмова у идеоло

ђивање процедура, надлежности и I IОСТУl1ака за mеХIIIlЧ

шком облику као и еКСI'I Лi1ЦИ'ГIiИМ зваlН1'IНIIМ тврдњама

ку заmmllту, llревеl/тllвuо-тепшчку зашmllmу

у кампаљама доношења зако на , о пројектованој н амени

ње Il uзраgу goky.1-I.еllmаЦllје. Прва два облика заШТllте

и коришћењу културних добара, пугем зва НИЧlIIlХ тума

стоје у јасној веЗl1 са дефll ни саном ГСIlУСIIОМ социјалном

'I eњa, итд .

функцијом права за шl'Ите КУЛ1)'рIlИХ доба ра , те l~ eMa п о

Одређенс обавезе у пропагирању зна чаја и BpeДl I OCТI.

Il uрш,уl1ља

требе за ЊIЈХ О ВИМ посеб llН М ра зв ијањем . Прикупљање и

(сстетс ке , докум е llТЗРll е итд .) културних добара IIЛИ lIа 

израда докуме нтациј е пак

ЧИ II3 њиховог коришћ еЉt1. доб ијај у 11 спе цијаЛll30ване

Ila

ОРГ'dl lllзације за Њ~IXOBY заШ11I1)' (издавање публика ција ,

ди о пет ОСIIQВIЩХ функција:

СШlмаље фШ1мова, јавна предавања, Ilзложбе, презснта

ворном стању објекта н еОПХОДНIIХ за љегово очување

Цllј е и др.).

4.

специфичан циљ који

1. скупа

(извођен,с мера тсхничке за шl'Ите),

IUlII ЩЈшавањем

информација о из

2.

п осеб ног и рела

'ГИВIIО потп у н ог сведочанства о објектима који су током

Peap€Cllвиo вејство правно!' lюретка према прекрши 

оци ма се остварује оштећивањем

IIMajy

први поглед није довољ н о транспарентан. Овде се ра

з начај 

времена уништеШЈ ИЩЈ то могу БНП l , ради ЉIIХОВС Ifдеал

НiIX добара прекршиоца (његовог здравља , слободе, теле

нере~"ОнстРУЮ{lt}е, З. суllсmllmУllсања УВlща на ЛlЩУ места

С IIОГ Иl rreгритета имовине ИЩI права) прим е ном санкциј е

код наУ ЧIЩХ

(ретрнбуција). OCHOBH~J задатак ПРllмсне ре!'l реС ИВНIIХ

цесу, IIТД.,

мера ј е усuостављање 110ретка за ШПЈ1'е кyrУРШI Х доба

ryP HOM доб ру ради њиховог разграllllчења од I1ЗВОРНIIХ и

11 других истраживања, у образовном про
4. хронике накнадних захвата вршених на кул

ра као ПРIIllУДlЮГ система (групе праВIUlа о употреб и ре

5.

пресије). Овакво понашање државе се IщеОЛОШКl1 пред

околuосmu.\Ш у веЗII са културним добром ради целови

ставља као »а кт друш'Твене правдс«( пре ма ЛИЦllма која

тог сагледавања његове културне

умањују фонд културног бо l'атства одређеног друштва.

зна'ЈаЈа , односно вреДНОСТII.
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Cl1llтe'Гll caњa Чl1њеНl1ца о ра з н оврс ним Il сmорuјскu.м

11

IIсторијске улоге

11

ПРИЛОЗИ

YII -

I

ДРАГАН МИЛУНОВИЋ

Админ истративни

Према облицима gржавllllХ фУlllщuја (власти)

oprallll обављају

дела11lОСТ заШnI 

правна за штита КУЛТУРНIIХ добара м оже се п одел ИТII lIа

те КУЛТУрНIIХ добара у ТРII ОС l ювна вида:

зако н одавн у, судс ку ~J извршну.

н у делатност непосредног обављаља посл о ва lШ

1. У заlWнogавној фУНlщuјu (legis ]atio) државе налаЗ~1
се глаВЮ I извор опtlГfих правtВ1 Х Iюрмн 21 које у савреме·

за ШПI1'И (теХI 1l1ч кој, преве IПlIвно·тех ничкој , I1Зрадll доку
меtlтаЩlје),

2. до нош ењем

lюј држаВft ОР I'аН ll за ЩЮIЮ угемељуј у д ру штвену функ·

НIIХ аката

ста вља.њем у IЮКРСТ процеса одређивања и

циј у заштите културних добара ства рај ућ н тзв. Cllcme.t1.

и з вршавања ca HKЦllja ( пра вна за ШТlIта)

заmтuте културних gобара, који се cacтoj ll од ФУ I lкшt·

н е п осред н о приtlУД lmх аката с преч а вања извршења де·

11 д руштвеннх

онаЛIIО п о веза ног ску па д ржаВНI1 Х органа

л иката

ОПШТII Х

11

кроз сопстве·

tblIXOBOj

пој ед инаЧIIИХ прав ·

11 3.

врш е њем

културним доБ Рllма , омогућавања примене и

ПРllме н е са нкuија (у прав tю правн е м е ре).

Нllстнту шtЈ а.

C~IC'ГCM за шт~tте, као што је ве ћ речено, је С ИС'ГСМ (ор·

3.

га ll С КI' повеза ll с ку п ) Iшститу цнј а, форм аЛ IIО дСф Иl\lt са·

HIIX

lia

11

1.

Сувска заlllmита КУЛТУрl lИ Х добара н ема неКIIХ

посеБНI1 Х С llеЦlIФИЧН ОСТ~1

11 остварује се као судско ства ·

осн ~шањем одређених Ор lЋШl заштите културних до

рање It ПРIIм е lШ важећнх праВIШХ Н О РМII о за ШТllТII кул·

11 ymрђlшањем

ТУРIIIIХ ДОба ра . 22 У судској праКС II , најч с шћ е се јављај у

обавеЗНО I' посту п ка њеНОI' оС"тваривања. а садрж ин с ки ј е

спор о својствuл1О (као послеДLща НУЖН0С111 дефЩlllсаља

дефl1Нисat-t у в ~щу пропи са о садржај у Њ~lховеделатнОС11I.

КУЛТУР IIИ Х добара у уста ВШIМ ~I зако н ск им текстовима уз

бара, раз граН~Јч ењем њнхове надлежн ости

OCHOBHII

(КОНСПIТУТI1ВНИ ) заКОllogавнu акт обll Ч l 10 ј е

КОРllшћ ење правни х ста ндарда

-

» културни

11

ИСТОР~lјСК~1

дат в ећ у самом уставу у в~щу обавезе заКО lюда ВIЮГ тела

з на'laј «, »РСТКОСТ«, » вредн ост дре ВIIОСТИ « и сл.) ~I спор о

да донесе одroва рајуће (закон с ке) пропи се о ус п остав·

.мо{ућој lIам еuи као интсрпретаuији Iьсгове BpeДHOCТ~1 и

ља њу С II С'ГС м а заштите културних добар а и начину ње·

могућll ОСТИ ревитализаЦllј е, од н ос но укла паља у савре·

roвог фУНКЦИОНllсања. П оред ових формал них одредби,

м е ll е ЖИВОТll е токове.

у уставима се обично даје и дефиниција култур н о г добра
и ЦIfЉ њи хове за штитс

11

КОРflшћ ења

11,

у оквиру судс ке заUГfI1ТС, држав ни орга llИ

е в е нтуално, ва ·

11 друге ор·

ганизаЦllје з аштите могу се п ојаВ IЈ'I'И као ТУЖЈЮЦII и као
туже ни , у улоЗII ве штака ШIII сведока, те Оllа ниј е ј ед н о·

лориза ЦIIЈа ЊIIХОВОГ дру штвеllOl' З IШ'ШЈ а.

у за ВII С НОСТII од С l1стема права (континентални I1ЛИ

смс рна , већје темељно

YCMCpelia ка балаllСУ између људ·

англосаксонсюt) и од ступња раз вијености даТО I' друштва

с ки х и грађа н ск их права, потреба оса врем ењава ња д ру.

(а тиме и ра ЗВ llј е н ости ,'Iрава ТО I' дру штва ) поред з акон 

штве не улоге КУЛТУРНIIХ добара иј а ВНOI' интереса за очу·

с ких, могуће ј е стварање н орми о за шn1ТИ КУЛТУРН~IХ доба

вањем културне

ра са НКЦlIо ни сањем пој еД llllаЧlIIl Х

11

~Iсториј ске баШТlIн е датог друштва.

IlOpMII (пре свега делат·
У НI

lIошћу СУДllје у случају тзв. праВIIIIХ праЗ НlIна) или ОПШ11IХ

- КУЛТУР IШ доб ра "мај у 11 IlgеолOlШ,-У фУI/Кltllју

IlIIкорпорирану у општу фУНКUllј у права и д ржаве, а која

нор м и , IсаНКЩЮНl1 сањем обичајаl у в ~щу судске праксе.

се састој l! у о пра вдава њу

УКОЛIIКО ј е зако н одавство КОЩIФllковаllO , због З l lат

11

прикривању посеб них оБЛII 

не xeтepoгe H OCТII раЗЛИЧIIТИХ врста добара (ИСТОРllј ска

ка прин удне друштве н е орга lщ заЦ~lј е I II-tеједнаке ра с поде·

и/шtи културна , естетска I УИЛII у потреб на

вредност).

ле дру штве li е , СКОlюмске, ПОЛIlТичке и посебно КУЛТУрl l е

утврђују се само ПрlIIlШIПl1 за Ш'ГItте док се H ajBeћ~1 број

Moћ ~1 у датом д руштву. Она може бllТII ФУ ll КЦllја леПIТlI 

ПlIтања од па]Л1lкуларlЮГ IUlИ мањег значаЈа решава пре

Мl1ЗаЦllје постојећ ег оБЛlIка ['I ОЛ IIТIIЧКОГ с исте ма ИЛ II по

IIOШСњем овла шћ ења упраВlmм оргаНl l ма да та rlllтaњa

CТ'Oj e hll x обл llка власщ ( н арочи'f01'ЗВ, меморијалllll споме·

уреде ОПШТIIМ упраВШIМ аКТIIма,

IIIЩII. К1"ItТОрствО " ад верским обј екти ма ~пд.) , свето Вll е

ИзвР1Ш/ll фУЮЩllја ј е H aPO'IIIТQ зна ч ај н а ако се де

IIЛII сакраЛ ll е афllрмаUllје државне моћl l , оправдавања

латнQ(..'1' заШПIТС К УJlТУр Н~I Х доба ра п о верава посеБНlIМ

одрсђеНl l Х н аЦlЮI IaЛIIIIХ, ВСРС КII Х IUlИ других историј ских

држаВl lИ М (упраВНIIМ) орга ни ма. И овде је нужtю ра зл и

ДОГМ IIII претеНЗllја ~I сл. Ова фУ IIКШ1ја се у праКСl1 оства

ковање ПОЛИПlчке

рује пугем фаВОРlIзовања за ШТ~lте , одржавања и пропа 

2.

I1

аДМИШl стра ТlI вне Il зврш tl С ФУ Н КЦII

је. П ОЛ ИТIIЧКУ фУНКЩlј у ПОЛИТИЧКlllIЗВРШlil1 оргаШI врш е

П lрања само одређе Нll Х КУЛТУрllllХ добара.

у глаВIЮМ ДО l lOш ењем ОПlll'ГII Х аката са Шl1 роКlIМ Д искре

НаЛllчје ове фУ НКЦllј е се и с пољава као С II С'ГСматско

ЦIIОНИМ правима (уредбе, праВIUII-IIIЦИ ), да вањем Д ll рек

УНllштавање ~UТII запуштање о ви х добара у СКЈЮ ll У одре·

тива НII Ж ИМ

админи стративним op l'a НLIM a

11

ђel l e унугра ш ње IUТ" спољне ПОЛlfПlке ( нп р. аС llМШЈаuије

контролом

цели сход НОСТ~1 њиховог рада , за'ГIIМ пугем утиuаја н а пер

н аuио н аЛ Нll Х MaЊ~JH a, те РИТОРllјаЛlШХ прете нз ија УНL1Ш ·

СОliаЛ НIЈ састав аДf..шнистраТИВIНl Х ОР l'аl1a ( lIмено вање,

тавања II СТОР llј ск и х доказа о » ГPCXO B~IM a и з ПРОШЛОС1'II «

смеЊlIвање и др.), кроз обавез на тума ч е ња ПРОШl са и,

lюј еД IIНII Х д ржава IIЛII нациј а

нај зад, кроз н адзор над с прово ђе њем и зда ти х директива

11 сл.).

П осебни обmЩI1 идеоло шкс CBCCТII, подржаlНl ~I II З·

~I з ако нито ш ћу њиховог рада .

ражеШI п равним С IIСТСМОМ , п редстављају културна добра

228

КРАТА К ТЕОРИЈСКИ УВОД У ПРАВНУ 3Аштиту КУЛТУРНИХ ДОБАРА

као актуелн о и потп ун о ОПШ1'С-д руштвена , "ако је њихо
ва реална улога увек деЛlI М ИЧIЮ

11 оправдаваље

~ У коме влада Itачело c(/_\.Ioflo.llofiu (које уједно СЛУЖ II као КРјl
тepltjYM IlраВlюстн/НСГlра ВНOCТII

постоје

IlOнашаље које

ћ е (класне Itmll1аUИ Оllал н е) нлаСП I и друштвеНIIХ ОДllоса

Ilра вно је дозвољено ОНО

11

са мо lрела

6 Ипак. мало јс вејЮваТl 10 да бll у случају МСђУ llа јЮшю r' спора
око

н омско II скор иш ћавање ов и х добара у приватне 11 груп

IbIIX08C

за ШТlIТС rlЛ11 КОРllшћеља могао доl1l1 у обзир вс l1l1

cтe nel l мешаља у 1IIIтересrю гюдручје ДPYГlIX држава којll бrl са

IЮ сврхе, комер uијал и за ција ~1 сл.
И за идеолошки х представа О "':уmypним добр има

-

I r редстављало дел икт да Iшје

ПlВIЮ сразмеРlшl реаКШlја IШ ДСЛlIКТ) праВНIIХ субјс ката.

н ера вноправ ности . Догмом о ОП UЛ"e-друuпвcнОС'Пt се уве к

1'l рикр и вају УГНЛ IIтаршt мо н опол. приваПl заUllја 11 еко

611

собом повлачrlO Ilео граllllЧСIЮ мешatЬС (рат) па 'ш к н ограlШ

"<10

чеlЮ мешаlЬС (реllресал llј е) као olUloвe самопомоћll гювређеШIХ

јавним добрим а кp l1je се" фШffilчка неравноправнoc-r у до

држава. ово аogруцје У c aBpC.IICIIIMI уСЛ06IМШ кщюктерuшс

С1У['[НОС'П1 ових доба ра сразме РI Ю економској

Пре све/а сщюgња

кој моћи поједин аца

11

IUlII ПОЛlmtч

група ( прltваlll е збирке. е,,-склуз"в

JIlllbClIIlX

IIа здања ~1 амбllј еlffil, П!ЮСТОрIЮ удаљена добра. Ilзлагањс

израбљивања (КO HueнтpaUllja ОВlјХ добара у метрополама,
НII Х доба ра н а основу еКО lюt.1ске lIадмоћ и , фаворltЗова 
ље и на мС'Гањс со пстве не културе, навођеље на одређе

11 др.).

У с пе ЦllфИЧНОМ [юдру'tју људске културе, коју М НОПI
xYMa Нllтeтa,

држава

и

право

ТlITI' светске КУЛТУРI IС

9

» пони же но,

54/55)

И зузетак постој" када се држава (цржаВШI Opt":1l1) у фУllКШlј н
заШТllте ја оља као ТlIТ)'лар С1ЋаРIШХ пра8а

Ila

КУЛТУРНIIМ до

брrlма (II ПР. 8JlаС lllшrrnо, службсност) IIJl I' као субјект

06111"1":1KYn08Jllle, дуж "ост накнадс штетс
з60I' оrvаlll!чава ља права свој llllС мс рама за ШТllте). Овде rlMaмо случај (OCltM ПОМСllyroг случ аја накнаде штете) да се 11IIC'I111)'fИ Ilprl8aTHOr IlpaBa КО Рјl сте као средст во за ОСТ8аРИ 8аlЬС
jaBllo-прави с фУИКШlје држа8е (lIaKo rnoous aquirendi 0811)( 1111C'I111)"J"a можс бrIТII jaBHollpaBall).
ШЮIIIIХ односа ( пра80 прече

као

културни м су-

11 за »светско ИЛИ I lаЦltOl l ал lЮ благо«

истоврем е но доприносе очувању oAlloca у којим а је човек

ПРНРОШlе баlllТllllе« (»СЈl уж{ie1 1lf лист

суко6а « (»Слр..-бс llll Лl IСТ ФНРЈ « број

заводљиви м позиви ма н а заЈ едничко аllгажовање за »о п 

l'JpaBa«

11

8 В . " КОIIВСIЩltју о заumml културних добара у случају оружаllОГ

1l()()'['Н QC'П1ма , свој и м еуфемистичким деклараЩ1јама и
uл)' ствар

11

СФ РЈ .. број 12П4),

с нажно идеолошко средство, у са време lЮМ свету ј ош увек
1'СМСЉIЮ ПОДСЉС IЮМ с нажни м класним и

међуrшшtOш:rЛIIII Х, pacНlI X

7 Таква IIнтеllШlја одликује 11 међУllаРОШIУ » КОI IВСIIШlју о заш

II З I щеал lt СТички х побуда Дож иВЉ3. вају као с војевр<....Тш ..

IleoKpIbellor

IUllt

BepcKIIX сукоба.

пљачка наци о н ал ног блага ДРУПIХ д ржава , ОДЛIIВ кутур

резе рват

IШШlја (ОУН) Ilaкo, нажалост. аКТII држаВltOГ Itлll

случајеВlIма међудржаНllltх

И у међУ ll аРОД lllt М ОД Н ОС ltм а културна добра се ко

ри сте као део П QЛИТll ке колонијалног и н еОКОЛО НllјаЛlЮГ

МСђУIШјЮДIIС oРI":1 Н1I 

ДРУПIХ Вlшова оргаlШЗ08а l lOЈ' ваlшаЛllзм а НIIСУ IIскл.УЧСIIИ у

на местима ДОС1УШ IIIМ само СЛlml. С""Упе улаЗНllце IПД.).

н е И СТО Рllј с ке опциј е

u y :mjtl.lIlIl/ UO,IIO!i (1II1p.

за Шlјс као Ш1'О је УНЕСКО) [lосредована ОРI":1 r шзаШ lјом ује

10

Овде се Д!IСIЮЗII Шlје ОПШТII Х I'ОрМ II IlДеалllOГ праВIЮI' ПОре11(а
Пр ll мењују д liректrю. без КОl lкрстюаШlј е путем ДOllOшења ПО

п резрено, поробљсно 11 Il а пу штено бllће((

јеДllllа'IIIII Х Iюрмrl

(OCIIM

у случају спора) као ТЈВ . зашТllта ех

(Маркс). Тес на повезан ост културе (као родног места),

lege

права (као

KВlI X r ЮРМII су стога посебllO строПI те ЉII хоне Д II С ПОЗIIШ1ј е

IbeHol'

l1Нструмента) и IlДеОЈю['иј е тако налаз и

(праВIЮ-11ОЛIl11IЧЮI захтеВII којll се п остављају код ооа

морају да буду

свој и зраз и у правној заШТИ111 култур ни х добара .

11

поред С80јс ОПI!Л'OCТII ДОПОЉIIO одређеl lе тако

да ОМОI'У ћавају "спосредну ПРllмену). Осим тога, II УЖllа је 11
11осе611а аКТllВllОСТ државе

113

љи ховом пропагирању како

611

допрлс ДО CI!CCТII што всћсг броја субјеката ПРl l мен е.

На Помеllе:

11

1 О КУЛТУРIЮМ добру као такној вези в. мој рад » П ојам култур

НОI'добра као веза
бр.

lIojMOBa

културе 11 IICТOPllj C«. ГлаСШI К Д КС

19 1995, 40-44.

2 СВII OBII 06ЛIЩlt заtrIТШ'С могу бllТII ypeђe l lll 11 п одржаШI прав
IIII М С IIСТСМОМ, па би у IшјШllрем СМIIСЛУ 1I OНlI представљаЩI
оБЛltк »[lра Щlе заЩТllте « . За IЫIХ јс к аfЮ "'ТСрrlC'I1I'11 1O 1'0 да мо
гу

caCBIIM

I IУIIОВреДfЮ постојаТlI

У оном раду м" сс 6аВ IIМО само

11 без, однос н о. MltMO IbCl":1. Н о
OIIOM за lllТll1'ОМ која се ОрШl1

ЩЮ8I/О-mехlllfчкu. 1I среЛСТВl l ма.

1I

з60l' тога што 11 појМОВ II 11 делаТIIОСТII

маТСР llјаЛl ЮГ права бlшају формаЈlllзооаl1l1 до II ЗВССIIС мсре
(цобllјају

111><181111

облrIК).

12 Ми се, 11 З п раlCТlIЧНlIХ разлога, IlIlак ДрЖIIМО навсдене тpaдll _
ШЮl шлне п оделе. Тако ВИДIIМ О да јс !lpaBlta заШТlIТ'Ј. култур
IIIIX добара jaBlla фун кција ГЮ8Среllа rюсе6ШIМ ДРЖ3ВIII IМ I1Л II
друштвс ни м 0pI":1IJ11Ma, ре l 'УЛllсat ta IIмпсраТIIВ IIIIМ ПРОШIС lIма
где се III Щlта нс прспу ШТ'.1 аyror юмијrl ноље поједшшuа. За вс

ћl1llУ послона на заШТ11Т11 културних добара, као

11 за наЧl1II
IlpaBlIlIM ГЮPe1'tt."ОМ се nponllcyje да само
акт строго одреl)elЮГ Лiща (11 Iшјчсшћс по строго OJIpeђellOM
поступку Itлll УСЛОВ ll ма) IIC предстапља дел "".,. - из схватаља
ЉII ХОIЮГ КОРШllћења,

3 РаД l1 Il збегаваља MOгyIlllX нсспоразума. 08ДС 1IC'fIl ЧСМО да се
нема у в нду 1111 један OJIpcђellrl. ОДIIОС I Ю реiUlIЮ постојећl l Гlрав1111 С II СТСМ. всћ да овај рад и ма llpel'Cнзије на кваЛlIТСТ оrlШте
1'СОРјlј с.

4

НараВIЮ, обеовс врсте прапа се Il алазе у lIераЭЈIУЧIlНОМ (ОРI":1 II 
ском ) јеДIIII С1ЋУ осћ

заШ11IТС КУЛТУРIIII Х добара као делаТНOCТII од ја81юr IIllтсреса
про"ст"че

11 ауторитарност pelY.1l1Clllt1ll,

13 OBII СТРУЧ IIII oprallll су УКЛОl1ље1ll1 у држа81 1У х ијсра рх ију те са
oeIlllM IIЛII M31bIIM овлашhеЊllм а међусобlЮ кoopДlillll pa lll1 11

Који сс овде схвата као ПјЮцес свср;уаНIfХ gрушmвСНIfХ 14нШер
l/Кl4rtjа l Ш остваРјlвању држа Вllе влаС'Пl.
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ПРилоз и

/

ДРАГАН МИЛУНQВИЋ

субордшшра ШI тшro да са Чllњавају јеДllllcrno са снстемом

yrlpa8opr"alta rrplIMetbyj y се у 1IЗ8еСlюј
Mepl! flporlllCtl о ОРI~.lItllза Шlјll yrlpa8e 1I IlроПlIС II О упраВI ЮМ
гюступку, тако па 11 01111 обllЧ I Ю pac lTOJIai+.-У одреt;e l ЮМ ,,"о.шIЧ II 

111МС И

I I Ш( оргшta. Н а делаТIЮСТ 0811Х

МСIЮМ држаВl lе при нуде

IЮМ држаВllе власти у ОКВIIРУ с воје IlадлеЖIIОСТII .

lIa може се одрешm l

14 В . Јако " О за urrllТlI с помеШlка културе Реп убл ике Црне Горе,
(»Службсl llt ЛlIСТ РЦГ« бр. 47192), '!Л а ll 76.
15 П равна нач ела (ма ксим е) су општа пра ВIUШ руковођеља прак 
ТIIЧКОМ пелатrюшћу ствара ља 1I ПрlIМС I IС правни х "ОРМ II према
Onpct;eHOj сталној 6СЗII I1Змсђу Вllше правни х llOј мова. П рема
том својству olla мо,"}' 6111'11 11 IIЗВОР rlpaBllI1X норми у СМ IIСЛУ
општег Ilраlшла које јс праВ I Ю обавезно Slricto scnsu ( ка о дсо
праВlюгобllч ај з IUlII закона ), код слободноr' стварања IlpaBllllx
I ЮрМII nplUlll КOM попуља ва њ.'l правних праз шш а IUlII п осреД I Ю
као руководство у тyMa'letby праОl1liХ [ЈРОllllса (слободrta оце
' Ш дока за. квалllфИК3Llија , п раВIIЧI IОСТ).

16 У случају ОРУЖ3 1111 Х сукоба, 06елсжаозње културних доба ра
Ilма KOltC11ITyrHвa H зна чај. Н ексодред6е МсђУllаРОД llе ,,-о ll веl t 
Цllје о заШТlIТlt култур lll lХ добара у случај у оружаllо гсукоба се

IlpllMeIbyjy само у случај у да је обележавање

I1ЗвршеlЮ у clU1aдy

са ПРОПlI С IIм а.

17 О томе Дeт1lЉIЮ у мом раду »Ограlшч е ња пра ва свој lше "а
КУЛТУрШIМ доБРllма«, Гла С ШI К Д Кс. бр. ]7, ]993, ] 7- 22.
18 Као што је, по ЗаКOI l У о КУЛТУрНlIМ добрима РС (»CJI. ['лаСIIIIК
РС« бр. 7 ]194 ). то IIПр . Влада ре пуБЛlIке Срб llје.
19 СОЦllјаЛ ll а функција државс 1I права ка о укупно (opraltcкo)
дејство које 01111 оства руј у у С IIСТСМУ ДРУllЛ1lа 11ндукујућ ll, МО
Д1rфllкуј ућll или rюдржавајућll OlIpet;elta људска ПОltaшања и
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onpet;elte ДРУШ11!Сllе процесе 11РСТЊОМ ПРlt менс IUlII trpllIUlII Ilyt;etbeM ОдрсђеШIХ ГЮВОЉIIОСТII

(П РОМОЦlЮl lалllа фУШЩllја).

Поред

0801' (rellycHor) СМJlсла, соцнјалllа фУI IКШlја држаое 1I пра 
1I у екстеН31tRI ЮМ (еНШlклоrlеШlјском ) CMII-

слу као rЮ6С3а11 CКYl 1 гюслеДlща с истема држаВ IIIIХ делаnlОСnl .

20 Која се може onpcnlml 1I као задовољавање дела културних по1РСба It УЖ Н и х 311 oncтa llaK сваког друштва 1I то: успocт:r.ВJbllње
континуитета ucтoplljc~e сви'ти једног "арода (ил и чак '1l1та 
вог 'юве'1аIIСТ1Ш) /повес llll 1IXТC'l>irreт/, задО8ОЈhaвање а~т)'ел
них естетсюlX f10требо људи, Д3ЈЫ I

npyurrnellll {XIзвој на

ОСНову

усавршаВllIШ gocтшн)'тllX тelWВиH(J (традlщнје) јеДIЮГ народа

(111111 Чlrraвог човечаllС11Ш ) /С"-Оl юмскtl , ТСХ НIIЧКII. IШУ'ШI I. уМС'Г
ШIЧКII 1I филозофе"ll l1РОгреclте Il1Iјзад насле/јивање )'Гlотребща
BfJegHocm11 створених радом ПРСТХОдllllХ I'Cllсраllllја 01111 се, у ши 
рем смиCJIу, појављујс 1I као оргаllll30ван 11 Ilа држаВlюј MO!'!11 311С IЮIla Il допршюс нссметаном oДO lljaIbY ДРУШГВСIЮI' Жll flO'Гa.

21 Према 1I1I шем сх ватзњу: c l lcтeMa ItIIQ:юpма Ul lја о опrrml М и трај.
It1IМ за ПОВCCТll ма за КО l юда ВIIIJ Х органа.

22 Рс ш а вањсм сгюрова ДОlюшс њем правоснаЖllltх одлука о rю
стојању 1L11I1 ' IСl'lостојању прекршаја IUШ одрсђеlЮl' З llачења
ПроЛll са (queslio facli 1I queslio iuri s) ItЗРlща њем за повеСТl1 о
IIЗВрШСЊУ са llКШlј а ( грађа l lСКНХ IUlII KPIIBII'IIIIIX) Ји1 11 I lсrю
среДШI М извршанањем са ltlЩllја I1ЛII KOIICТ1lТOBaЊCM да су ' Iа
С1)' пltЛlI УСЛОВ II п реДВllђеlll1 неким прописом , те одређllВањем
Ilрава

1I

оба всза c-rpа llака. СуДОВII llрllмењуј у и IIстовреМСIЮ

стоарају 11радО 3аШТllте куm"},рШI Х добара. уклањају arl1'ItIЮ
Мllјс у овом [Јраву ЧII МС ДОПрl1lюсе ефи касности држаВ llе [IРII 

Il уде

1I

IlраВlIIl Х срсдста на за за ШТIIТУ ку;пурних добара.

КРАТАК ТЕОРИЈСКИ УВОд У ПРАВНУ ЗАШТИlY КУЛlYРНИХ ДОБАРА

SUMMARY: Dragan МilшlOV;С

А

SHORT THEORETICAL INTRODUCTION
ТО LEGAL PROTECTION OF CULТURE HERITAGE GOODS
Thc association of culture and history. represenled Јп special
way Ьу culture heritage goods. is опе of the specific modes
of synthesis of the merit of sublimity. which emerges from
the [о гсе of historical cOnlinuity, and the тотепl of Ьеашу
perpetually rediscovered and thus rccreated Ьу modern тап.
Сиllи ге heritage goods аге а! the same (јте objecls used
Ьу рсорlе, representing Ihus а п unavoidabIe polirical aspcct
of о и г ex istcncc. The law is ап instrument of po1itics, Ьиl аl
Ihe sal11e lјт е ј! also is its hindrance, acti ng therefore јп
contrasting directions, which аге геЛес t еd јп the protection
of cullure heritage goods as wel l. Thal is why ј п each legal
systel11 there аге conscrvative and creative parts. as wel1 as
there is ап arn blvalence of each legal syslel11 јп regard 10
prolection of cu lture hcritage.
В у аll шеапs, опе should поl concede to »wc l1 ~ int en li o~
поо« parts of the legal system, and cxpand the comprehensiol1
of the law's positive го l е 10 protection of сиl lиге herilage as
а who lc.
Legal prolect ion of cullure heritage represents а conservative раГ! of the legal system, which attempls {о dirninish
Ihe dynarnism of inlen tional change Јп materi al aspccl of
cul lure continuilY of Ihe given society. А! the same {јl11е јl
has 10 рге уеП I destrucli ve effects of lјт е and natural and
social adversities acting ироп Ihe rOOIS of оиг hislorical
тетогу.

Five acrиal modes oJprorectioll of culture herilage could
discerned: 1. Technical protection , 2. Prevenlive-technical
protection, 3. Gathering and building Ihe record, 4. Protection
Ьу social plan ning and planning and regul al ion of space, and
6. Legal prolcctiol1.
Legal protecl ion is eSlabI ished and effecluated ј п Ihc
realm of: риЫЈс law, inlernational and il1lernallaw, malerial
and Гоппаllаw, and objective law.
Iп Ihe ,~ystem оЈ Imv, ј! is rcpresented јп constitutional,
adminislrat ive, сјуј l and cril11inallaws. BOlh Ihe scopc and
content of prolection do по! рсгшЈ! ј! 10 ье lrealed as а separate legal disc ipline. Thcrefore ј! is parliall y dissipated Јп the
ье
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noted legal branches, ехсерl foг parts that аге expl icitly
thcmatic and (evenlual ly) codified.
Iп regard 10 areas oJprorectiolJ, the protection of cullure
herilage appears as proleclion of тоЫ l е and јттоЫlе с иl 
(иге herilage goods. 11 is регГоппеd Јп libraries, archives, [јlт
libraries and museums ( тоЫlе heritage goods) and Ьу aClivities јп protection of the mопшпеПIS of cu lture ( ЈШIl10Ыlе
herilage goods).
Certain ЬаЈiс pri/Jciples of the protection оГ cullure heritage аге: thal ј! is ап activilY of special (риЫЈс) social interest,
that aCli vities which in terfere with substance of thc cu lture
herilage аге monopolized Ьу scholarly and aUlhorized instilut ions, that the damage done 10 cu ltu re heritage goods is
irreversible, Ihat culture heritage is regularly protected ех
lege, the ргЈп с јрl е of registration, the ргјпсјрlе of limilation
of propcrty rights Ьу р и Ыјс law, the ргЈпсЈрlе of pUlling ј!
under social surveillance, intemationaljty оГ prolecljon and
ргјпсјрl е оГ pubIicity. etc.
8аЈјс illstitlltes Јп Ihe агеа of protection of cullure heri tage а ге: cu lture goods (јп terms of genus) and legal protec(јоп of culture hcrilage (јп terms of general reference). The
institUlc of cullure goods is legal1y opcrational ized Ьу the
institute of legal prolection of culture heritage.
Soc;a!!Illlctiofl of the legal prolection of culture heritage
is mai lllenance, ј .е., preventing damage and deslruction of the
епsе mЫе of original material subslance ofthe given sociely's
cu lture herilage. as we ll as providing its availabllily (о the
general (риЫјс) use.
Icleological !mlctiol/ оС cul lure herilage is indivisibIe frorn
offic ial objectives slated Ьу the law. I! is expresscd as 10 j ustify the aclual goveml11ent and iпequаl social relations, as well
as 10 legili mize and аffiП11 ршtiс ul аг religious, паtiопаl ог othcr
historical dоgш a.s and pretensions. International aspcct ofthat
funclion is ex pressed Ьу inequal possibi lilies оС access to these goods, which dcpcnds ироп есопотјс and political powerof
рапЈ с иlаг stales. It also represents а part of соlоп ја l and пеосо
lonial exploitation роliсу Јп regard 10 sшаll апd роо г nations.

