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СА ЖЕ ТАК: За шти та де те та без ро ди тељ ског ста ра ња и из бор об ли ка 
кроз ко ји ће се она спро ве сти пред ста вља ју вр ло де ли ка тан за да так. Струч-
ни ор га ни и ли ца у по ступ ку збри ња ва ња де те та, по ред струч но сти и про-
фе си о нал но сти, мо ра ју по се до ва ти и спо соб ност да на аде ква тан на чин 
про це не све окол но сти по је ди нач ног слу ча ја и уче сни ка у ње му. Усво је ње 
се сма тра нај бо љим на чи ном да се де те ту обез бе ди од ра ста ње у по ро дич-
ној сре ди ни, јер га, за раз ли ку од хра ни тељ ства и ста ра тељ ства, ка рак те-
ри ше трај ност. За сни ва њем усво је ња де те ту се обез бе ђу је од ра ста ње у 
по ро ди ци и по ро дич ном окру же њу. Ово пра во де те та при зна то је у ме ђу-
на род ном пра ву и упо ред ним за ко но дав стви ма и ње го ва ре а ли за ци ја ни је 
ствар до бре во ље др жа ве и евен ту ал но по је ди на ца (на при мер: усво ји те ља). 
Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да ли се у по ступ ку за сни ва ња усво је ња и 
ка сни је, то ком ње го вог тра ја ња, кр ши јед но од основ них пра ва сва ког чо-
ве ка, пра во де те та на са зна ње соп стве ног по ре кла. Упра во је ово ка мен спо-
ти ца ња из ме ђу при ста ли ца за тво ре них и отво ре них про це ду ра. Ана ли-
зом упо ред но прав них ре ше ња и од лу ка Европ ског су да за људ ска пра ва у 
овој обла сти, од го во ри ће се на пи та ње да ли пре о вла ђу ју ћи кон цепт за-
тво ре ног усво је ња обез бе ђу је пот пу ну за шти ту свих пра ва де те та или се 
за шти та не ких пра ва вр ши на у штрб кр ше ња пра ва де те та на са зна ње 
соп стве ног по ре кла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: за тво ре но усво је ње, отво ре но усво је ње, пра ва де те-
та, де те без ро ди тељ ског ста ра ња

Усво је ње је прав на уста но ва ко јом се фор ми ра ро ди тељ ски од нос 
из ме ђу ту ђег ма ло лет ног де те та (усво је ни ка) и пу но лет не по слов но спо-
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соб не осо бе (усво ји те ља). Пра во је сва ког де те та да од ра ста у по ро ди ци 
ко ја га во ли и при хва та, па је за де те нај бо ље да од ра ста у окви ру сво је 
би ло шке по ро ди це. Уко ли ко то ни је мо гу ће, усво је ње је сле де ће нај бо ље 
ре ше ње, јер пред ста вља трај ни об лик за шти те.

До но ше њем Кон вен ци је о пра ви ма де те та, по себ на па жња је по све-
ће на усво је њу као об ли ку за шти те де це без ро ди тељ ског ста ра ња. Кон-
вен ци ја о пра ви ма де те та у чла ну 21 утвр ђу је да усво је ње тре ба да бу де 
из ве де но у скла ду са нај бо љим ин те ре сом де те та, уз са гла сност над ле-
жних вла сти и уз ме ре за шти те де те та. Нај бо љи ин те рес де те та је по ве-
зан са за шти том ње го вих основ них пра ва. 

Ево лу ци ја усво је ња, од стро го за тво ре них про це ду ра до отво ре ни-
јих, ка рак те ри стич них за да на шње аме рич ко пра во, од ви ја ла се па ра лел-
но са де мо кра ти за ци јом дру штва и по ро дич них од но са. По ро дич ни за кон 
Ре пу бли ке Ср би је из 2005. го ди не унео је зна чај ну но ви ну, пред ви дев ши 
мо гућ ност за сни ва ња усво је ња уз озна ча ва ње усво ји те ља од стра не ро ди-
те ља. Ови за че ци отво ре ног усво је ња до ве ли су до од ре ђе них зло у по тре ба 
у прак си, ко је ће би ти из ло же не у ра ду као раз ло зи на ко је се по зи ва ју 
про тив ни ци отво ре них усво је ња.

ПРА ВО ДЕ ТЕ ТА НА ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ О СВОМ ПО РЕ КЛУ

Кон вен ци ју о пра ви ма де те та1 усво ји ла је 1989. го ди не Ге не рал на 
скуп шти на УН. Она јем чи пра во на име, др жа вљан ство и очу ва ње иден-
ти те та (чл. 7 и 8) па се утвр ђу је да де те има пра во да зна ко су му ро ди-
те љи уко ли ко је то мо гу ће; пра во на жи вот са ро ди те љи ма (чл. 9, 10 и 11 
Кон вен ци је о пра ви ма де те та) – утвр ђу је се пра во де те та да жи ви са 
њи ма, осим у слу ча ју ка да се у од го ва ра ју ћем по ступ ку оце ни да је одва-
ја ње од ро ди те ља у де те то вом нај бо љем ин те ре су. Уко ли ко је одво је но 
од јед ног или од оба ро ди те ља, има пра во да одр жа ва кон такт са њи ма. 

Кон вен ци ја о усво је њу де це2 је пр ви зна чај ни ји ко рак учи њен у ци љу 
хар мо ни за ци је на ци о нал них за ко но дав ста ва у обла сти усво је ња. Кон вен-
ци ја је пред ви ђа ла мо гућ ност по сто ја ња оба ве зе ро ди те ља да из др жа ва-
ју усво је но де те и на кон за сни ва ња усво је ња, уко ли ко усво ји тељ не из-
др жа ва де те. Та оба ве за је би ла суп си ди јар на и по сто ја ла је са мо ако је 
др жа ве пот пи сни це пред ви де у сво јим на ци о нал ним за ко но дав стви ма. 
Ме ђу тим, са ма чи ње ни ца пред ви ђа ња ова кве мо гућ но сти го во ри у при-
лог то ме да су се твор ци ове Кон вен ци је, узи ма ју ћи у об зир нај бо љи ин те-
рес де те та, опре де ли ли за иде ју да за сни ва њем усво је ња не мо ра ну жно 
пре ста ти од нос из ме ђу де те та и ње го вих би о ло шких ро ди те ља. У том сми-
слу је обра зло же на и пре су да ВСХ3. Ре ви ди ра ни текст Кон вен ци је не 
са др жи ову мо гућ ност.

1 Кон вен ци ја о пра ви ма де те та, (Сл. лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 15/1990 
и Сл. лист СРЈ, бр. 4/96 и 2/97).

2 Кон вен ци ја о усво је њу де це, Стра збур, Са вет Евро пе, 24. 4. 1967. го ди не.
3 „Али мен та циј ска ду жност усво ји о ца пре ма усво је ном де те ту, пр вен стве ног је ка-

рак те ра, та ко да ду жност ро ди те ља да из др жа ва ју де те, ко је је усво је но, на сту па са мо у 
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Де те то вом пра ву да са зна сво је по ре кло ди рект но се су прот ста вља 
мо гућ ност ано ним ног по ро ђа ја и пра во ро ди те ља да не от кри ју свој иден-
ти тет. Овo ре ше ње пред ви ђа ју од ре ђе на за ко но дав ства (нпр. ита ли јан ско 
и фран цу ско), а о ње му се го во ри и у ре ви ди ра ној Европ ској Кон вен ци ји.4 
Мо гућ ност ста вља ња ре зер ве тре ти ра 3. став чла на 22 ко ји се од но си на 
при ступ ин фор ма ци ја ма о по ре клу, па се та ко пред ви ђа да је, у си ту а ци-
ја ма ка да би о ло шки ро ди те љи има ју пра во да не обе ло да не свој иден ти-
тет, на над ле жним ор га ни ма да про це не да ли ће, упр кос том њи хо вом 
пра ву, де те ту учи ни ти до ступ ним по дат ке о ње го вом по ре клу. Мо гућ ност 
ано ним ног по ро ђа ја иза зи ва број не кон тро вер зе. У Фран цу ски гра ђан-
ски за ко ник мо гућ ност ано ним ног по ро ђа ја уве де на је 1993. го ди не (чл. 
341-1), а за ко ном бр. 2002-93 од 22. 1. 2002. го ди не олак ша ва се по ло жај 
оца. Отац де те та ко је је ро ђе но ано ним но мо же да за тра жи по моћ про ку ра-
то ра ка ко би про на шао де те, али је спре чен да ус по ста ви пот пун прав ни 
од нос са де те том, с об зи ром на то да на кон усво је ња де те та ни је до зво ље-
но ње го во при зна ње (чл. 352 Co de Ci vil). Ме ђу тим, ро ђе ње уз за др жа ва ње 
ано ним но сти ни је раз лог за од би ја ње ту жбе ко јом се тра жи утвр ђи ва ње 
очин ства, за раз ли ку од ту жбе ко јом се тра жи утвр ђи ва ње ма те рин ства 
[Ковачек Ста нић 2004: 152]. Вре мен ско огра ни че ње за по кре та ње суд-
ских по сту па ка за утвр ђи ва ње и оспо ра ва ње очин ства и ма те рин ства зна-
чај но огра ни ча ва ју пра во да се зна по ре кло. У Швед ској не постоје роко-
ви за по кре та ње ових по сту па ка, а у Не мач кој по сто ји са мо су бјек тив ни 
рок ко ји те че од са зна ња чи ње ни це ко ја до во ди у сум њу очин ство [Кова-
чек Ста нић 2004: 153]. У Фран цу ској се де ба та о по ре клу за вр ши ла у 
ко рист би о ло шке над со ци о ло шком исти ном о по ре клу, али је Ука зом из 
2005. го ди не ипак да та пред ност мај ци. То зна чи да и у слу ча ју да мај ка 
у не ком тре нут ку по же ли да ус по ста ви од нос са де те том то не би мо гла 
учи ни ти. До вољ но је да се мај ка „оба ве сти о прав ним по сле ди ца ма сво-
је из ја ве и ва жно сти за сва ку осо бу да са зна сво је по ре кло и по ро дич ну 
исто ри ју“ и да на кон то га ста ви у ко ве рат сво ју из ја ву о ано ним но сти 
[Храбар 2008]. Ово ре ше ње оправ да ва се за шти том не же ље не де це од че-
до мор ства и сма њи ва њем бро ја иле гал них по ба ча ја, јер по сто ји оп шти 
ин те рес за за шти ту здра вља де те та и мај ке. У том сми слу и Европ ски суд 
за људ ска пра ва об ра зло жио је сво ју од лу ку5. Су прот но чла ну 7 ст. 1 

слу ча ју кад усво ји лац ни је у мо гућ но сти да де те ту да је из др жа ва ње“ (Од лу ка ВСХ Рев. 
728/59 од 15. ја ну а ра 1960, ЗСО, 1988, стр. 220, 577).

4 Ре ви ди ра на Европ ска Кон вен ци ја о усво је њу де це, Стра збур, Са вет Евро пе, 2008.
5 Суд је по твр дио да члан 8 Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва, шти ти пра во на 

раз вој лич но сти, а да су за лич ни раз вој нео п ход ни и де та љи о иден ти те ту осо бе као људ-
ског би ћа, што укљу чу је ин фор ма ци је о иден ти те ту ро ди те ља. Ме ђу тим, при ли ком од лу-
чи ва ња, ве ћи на у Су ду је за у зе ла вр ло праг ма ти чан став у по гле ду ну жно сти и ра зум но сти 
ме ша ња у при ва тан жи вот. Сма тра ли су да су сви укљу че ни у овај по сту пак има ли пра во 
на при ва тан жи вот, укљу чу ју ћи и сву дру гу де цу би о ло шких ро ди те ља под но си ла ца зах те-
ва. За суд су би ли од лу чу ју ћи ин те ре си мај ке ко ја је ро ди ла „за др жа ва ју ћи ано ним ност ка ко 
би за шти ти ла сво је здра вље ра ђа ју ћи у при клад ним ме ди цин ским усло ви ма“. По сто ји оп шти 
ин те рес за за шти ту здра вља и де те та и мај ке ко ја је ро ди ла да би се из бе гло на пу шта ње, че-
до мор ство или при бе га ва ње иле гал ним по ба ча ји ма (Ca se of Odi e vre v. Fran ce, No. 42326/98 
од 13. 2. 2003). У дру гом слу ча ју, ир ска др жа вљан ка је у Фран цу ској ро ди ла ћер ку из ван-
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Кон вен ци је о пра ви ма де те та, у ко јем се на во ди да де те, уко ли ко је мо-
гу ће, има пра во да зна ко су му ро ди те љи, уво ди се мо гућ ност пот пу не 
са мо во ље мај ке, ко ја због чи ње ни це да је но си ла не же ље ну труд но ћу 
оста вља де те без основ них ге нет ских по да та ка. Пра во де те та на са зна ње 
по ре кла на тај на чин се ми ни ма ли зу је, ни по да шта ва, обез вре ђу је, а по-
сред но се са оп шта ва да се ни јед на од ред ба ко ја се ти че људ ских пра ва 
не мо ра по што ва ти и до след но спро во ди ти. На тај на чин ства ра се прав на 
не си гур ност јер се по сред но са оп шта ва да оно што се пра вом га ран ту је 
мо же би ти, али и не мо ра, уко ли ко по сто је не ки дру ги ин те ре си ко ји 
„пре те жу“ и ко ји ће се у сва ком кон крет ном слу ча ју утвр ђи ва ти. Иако и 
по је ди ни до ма ћи ауто ри сма тра ју да би се уво ђе њем мо гућ но сти ано-
ним ног по ро ђа ја сма њио број ри зич них абор ту са, а же на осло бо ди ла пси-
хич ких те го ба, те да би и на кон ано ним ног по ро ђа ја мо гао да се оста ви 
је дан вре мен ски пе ри од у окви ру ко јег би ро ди те љи мо гли да про ме не 
од лу ку [Цвејић Јан чић 1998], уво ђе ње ова кве мо гућ но сти пред ста вља ло 
би сма њи ва ње до стиг ну тог ни воа људ ских пра ва. Са дру ге стра не, оба ве-
зом да се ро ђе ње де те та при ја ви ма ти ча ру ни је по вре ђе но ни јед но пра во 
мај ке, ко ја би мо ра ла да пре у зме ма кар ту ми ни мал ну оба ве зу и од го-
вор ност пре ма тек ро ђе ном де те ту, чак и у слу ча ју не же ље не труд но ће. 
Ме ђу тим, аутор Jac qu e li ne Ru bel lin–De vic hi сма тра да пра во мај ке да оста-
не ано ним на пред ста вља по себ ну не мо гућ ност за де те да са зна ко су му 
ро ди те љи, те да исто ни је у су прот но сти са чл. 7 Европ ске Кон вен ци је о 
пра ви ма де те та [Ковачек Ста нић 2004: 151].

Не мач ки устав са др жи екс пли цит не од ред бе о пра ву де те та на по-
ро ди цу и пра ву де те та на са зна ње о вла сти том по ре клу, а по ро дич но-
прав но схва та ње мај чин ства по ве за но је са чи ње ни цом по ро ђа ја мај ке а 
не са упи сом ње ног мај чин ства у ма тич ну књи гу ро ђе них [Храбар 2008: 
1135]. Ме ђу тим, чи ње ни це о усво је њу мо гу се от кри ти са мо уз до зво лу 
стра на ка у адоп ци ји. У Шкот ској усво је ник има пра во на увид у ори ги-
нал ни упис ро ђе ња и то од мо мен та уво ђе ња уста но ве усво је ња 1930. го-
ди не, док је у Ве ли кој Бри та ни ји пра во на са зна ње по да та ка о при род ном 
по ре клу уве де но из ме на ма За ко на о усво је њу 1976. го ди не6. У Ве ли кој 
Бри та ни ји За ко ном о де ци из 1989. го ди не осно ван је Ре ги стар о кон так-
ти ма у ве зи са усво је њем, ка ко би се усво је ни ци ма омо гу ћи ло да ус по-

брач не ве зе. Она је да ла де те на усва ја ње, зах те ва ју ћи да ро ђе ње де те та оста не тај на и да 
она не бу де ре ги стро ва на као мај ка. По себ но је би ло на гла ше но да у пе ри о ду од два ме се ца 
мо же про ме ни ти од лу ку. Пет ме се ци на кон по ро ђа ја мај ка је тра жи ла да јој се де те вра ти. 
Њен зах тев је од би јен јер је суд сма трао да је у де те то вом нај бо љем ин те ре су да има ста-
бил не емо тив не од но се уну тар но ве по ро ди це, те да је дво ме сеч ни пе ри од био до во љан да 
мај ка пре и спи та сво ју од лу ку (Ca se of Ke arns v. Fran ce, No. 35991/04 од 10. 1. 2008).

6 У слу ча ју Ga skin v. UK, Суд је сма трао да је ме ша ње у при ват ни жи вот под но си о ца 
зах те ва би ло не сра змер но, јер је под но си о цу зах те ва, ко ји је био по ве рен уста но ви со ци јал-
ног ста ра ња као бе ба, од би јен зах тев за при ступ ин фор ма ци ја ма о ра ним го ди на ма про ве-
де ним у уста но ви и це лом спи су ко ји се од но си на ње га. По ли ти ка Ује ди ње ног Кра љев ства 
би ла је да се тра жи при ста нак свих за ин те ре со ва них ли ца пре не го што се спис у ова квим 
си ту а ци ја ма из да. То је зна чи ло да осо бе укљу че не у спис мо гу од би ти да да ју свој при ста-
нак, од но сно да се мо же до го ди ти да оне ви ше ни су у мо гућ но сти да при ста нак да ју. У тим 
си ту а ци ја ма ин фор ма ци је се ни су да ва ле на увид (Ga skin v. UK, No. 10454/ 83 од 7. 7. 1989).
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ста ве кон такт са ро ди те љи ма и дру гим срод ни ци ма. Овај ре ги стар је 
до сту пан са мо усво је ни ку са на вр ше них 18 го ди на, али не и ње го вим 
срод ни ци ма [Ковачек Ста нић 2009]. Др жа ве САД се раз ли ку ју у по гле-
ду мо гућ но сти ко ја се да је усво је ни ку да из вр ши увид у сво је по дат ке о 
по ре клу. У осно ви по сто је че ти ри мо де ла. У пр вом су ре ги стри тај ни и 
до ступ ни са мо на осно ву суд ске од лу ке, ко ја се до но си у слу ча ју по сто-
ја ња „до брог раз ло га“, о ко јем суд дис кре ци о но од лу чу је. У дру гом су 
до ступ ни на осно ву за јед нич ке са гла сно сти, у тре ћем се про пи су је по-
сту пак зах те ва и са гла сно сти и у че твр том мо де лу по сто је отво ре ни ре-
ги стри (нпр. у Аља сци и Кан за су) [Ковачек Ста нић 1997].

Устав Ре пу бли ке Ср би је га ран ту је по себ ну за шти ту де ци без ро ди-
тељ ског ста ра ња (чл. 66 Уста ва РС) и пра во де те та да са зна по ре кло и 
очу ва свој иден ти тет (чл. 64 Уста ва РС). За ко ном је про кла мо ва но пра во 
де те та да зна ко су му ро ди те љи и пра во да са на вр ше них 15 го ди на из-
вр ши увид у ма тич ну књи гу ро ђе них и дру гу до ку мен та ци ју ко ја се ти че 
ње го вог по ре кла (чл. 59 ПЗС и чл. 41 За ко на о ма тич ним књи га ма), као и 
пра во де те та да жи ви са ро ди те љи ма. Ово пра во мо же би ти огра ни че но 
са мо суд ском од лу ком о пот пу ном или де ли мич ном ли ше њу ро ди тељ ског 
пра ва, као и од лу ком су да у слу ча ју на си ља у по ро ди ци (чл. 60 ПЗС). 
Пра во де те та на жи вот са ро ди те љи ма и лич не од но се са ро ди те љем са 
ко јим не жи ви, по твр ђе но је од лу ка ма Европ ског су да за људ ска пра ва 
(Ca se of K. and T v. Fin land, No.25702/94 oд 12. 7. 2001; Ca se of Sop hia Gu-
drun Han sen v. Tur key, No. 36141/97 oд 23. 12. 2003). Ме ђу тим, Суд је у не-
ким по ступ ци ма стао на ста но ви ште да је пре кид од но са из ме ђу ро ди те-
ља и де те та у нај бо љем ин те ре су де те та (Ca se X. v. the Uni ted King dom, 
oд 9. 5. 1977; Ca se of No wac ka v. Swe den, No. 12805/07 oд 13. 3. 1989).

По ро дич ни за кон Ср би је усво ји те љи ма пре по ру чу је да де те ту са оп-
ште исти ну о ње го вом по ре клу (чл. 322 ПЗС). Зна чај ну но ви ну у по ступ-
ку усво је ња у Цр ној Го ри пред ста вља пра во де те та да зна да је усво је но, 
а усво ји о ци су ду жни да де те о то ме ин фор ми шу нај ка сни је до ње го ве 
сед ме го ди не, од но сно од мах ако је усво је но ста ри је де те, као и да о то ме 
оба ве сте ор ган ста ра тељ ства (чл. 122 По ро дич ног за ко на Цр не Го ре). Мо же 
се по ста ви ти пи та ње на ко ји на чин ће се усво ји те љи при мо ра ти да де те-
ту са оп ште исти ну, с об зи ром на чи ње ни цу да ни је пред ви ђен ни ка кав 
над зор ни ме ха ни зам за из вр ше ње ове оба ве зе. Из то га про из и ла зи да 
ове нор ме има ју ка рак тер упут них нор ми. Мо жда је тре ба ло про пи са ти 
да усво ји те љи, при ли ком за сни ва ња усво је ња, пот пи су ју из ја ву ко јом се 
оба ве зу ју да усво је ни ку са оп ште исти ну о по ре клу. Над зор над из вр ше-
њем оба ве зе имао би Цен тар за со ци јал ни рад, ко ји би у слу ча ју не ис пу-
ње ња исте мо гао кроз са ве то ва ње и струч ну по моћ да по мог не усво ји те-
љи ма да је ре а ли зу ју.

У си ту а ци ја ма ка да се де те усва ја уз исто вре ме но бри са ње по да та ка 
о ње го вим ро ди те љи ма, ко ју пра ти њи хо ва за ме на по да ци ма усво ји те ља, 
на не ки на чин се пре кра ја по ро дич на исто ри ја осо бе. Под прет по став-
ком да усво ји о ци не са оп ште де те ту исти ну о ње го вом по ре клу, мо же се 
го во ри ти о ма ски ра њу по ре кла и за ко ном по др жа ној за ме ни иден ти те та, 
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с об зи ром на то да ни је уста но вље на за кон ска оба ве за усво ји те ља да де те ту 
са оп ште исти ну. По је ди нац се шти ти на на чин ко ји су за кон и над ле жни 
ор га ни про це ни ли као нај свр сис ход ни ји, без са гла сно сти, прет ход не и 
на кнад не, су бјек та те за шти те. Кр ше њем пра ва на са зна ње соп стве ног 
по ре кла и иден ти те та кр ши се и пра во на људ ско до сто јан ство. Чо век се 
са сто ји из је дин ства ду хов ног и би о ло шког би ћа, а је дан еле мент тог би ћа 
је и тај што чо век, за раз ли ку од жи во ти ње, има свест о свом по ре клу [Во-
динелић 1989: 716]. При ста ли це за тво ре ног кон цеп та усво је ња ис ти чу да 
у слу ча ју усво је ња пре те жу не ки дру ги ин те ре си де те та, те да сто га мо же 
би ти оправ да но за сно ва ти усво је ње на на чин да де те ни ка да не са зна сво-
је по ре кло. Ме ђу тим, људ ско до сто јан ство не сме да се по вре ђу је ни у 
до број на ме ри, ни ти се су бјек тив ни еле мент мо же по ста вља ти као услов 
за по сто ја ње по вре де [Водинелић 1989: 727].

ПРАВ НА ПРИ РО ДА РО ДИ ТЕЉ СКОГ ОД НО СА

По ро дич ни за кон Ср би је пред ви ђа да се мо же усво ји ти де те ко је не ма 
жи ве ро ди те ље, де те чи ји ро ди те љи ни су по зна ти или је њи хо во бо ра ви-
ште не по зна то, де те чи ји су ро ди те љи пот пу но ли ше ни ро ди тељ ског 
пра ва, де те чи ји су ро ди те љи пот пу но ли ше ни по слов не спо соб но сти и 
де те чи ји су се ро ди те љи са гла си ли са усво је њем (чл. 91 ПЗС). За кон о 
бра ку и по ро дич ним од но си ма РС из 1980. го ди не ни је пред ви ђао мо гућ-
ност да се пот пу но усво ји де те из раз ло га што су му ро ди те љи би ли ли-
ше ни ро ди тељ ског пра ва или по слов не спо соб но сти. Мо же се по ста ви ти 
пи та ње овла шће ња др жа ве да јед ну фак тич ку жи вот ну си ту а ци ју прав-
но про ме ни. Пот пу но ли ша ва ње ро ди тељ ског пра ва је вр ло де ли кат но и 
ком плек сно пи та ње јер се би о ло шким ро ди те љи ма ус кра ћу је пра во на 
вр ше ње ро ди тељ ског пра ва, али се оправ да ње на ла зи у чи ње ни ци да је 
сва ко пра во по ве за но са ду жно сти ма, те да, с об зи ром на не мо гућ ност 
де це да са ма би ра ју ро ди те ље, мо ра да по сто ји ин тер вен ци ја др жа ве, ко ја 
у дра стич ни јим слу ча је ви ма во ди ра чу на о за шти ти њи хо вих ин те ре са 
[Шаркић и Ни ко лић 2009]. 

Ро ди тељ ски од нос је од нос ко ји се ус по ста вља на осно ву чи ње ни це 
ро ђе ња и по сто ји из ме ђу тач но од ре ђе них ли ца, ве зан је за лич ност и не 
мо же се пре но си ти, уки да ти, ме ња ти или ус по ста вља ти (ген ска и ДНК 
ве за). Ро ди тељ ски од нос је и со ци о ло шки и пси хо сен зи тив ни од нос и 
ње го во по сто ја ње је ве за но за свест и са зна ње о по сто ја њу та квог од но са. 
Он прет хо ди све му, и др жа ви и пра ву. Пре ста нак ро ди тељ ског пра ва не 
мо же уки ну ти ро ди тељ ски од нос. Са пре стан ком пра ва и ду жно сти не 
пре ста је срод нич ка ве за за сно ва на при род ним пу тем, не го пре ста ју са мо 
деј ства срод ства ко је по сто ји, али не функ ци о ни ше, а све под прет по-
став ком да су по зна ти ро ди те љи де те та, или јед но од њих, или дру ги срод-
ни ци, уко ли ко ро ди те љи ни су жи ви, а би о ло шки и дру штве ни зна чај 
крв не ве зе се огле да и у зна ча ју срод ства као брач не смет ње [Младено-
вић 1980]. Ње го ви сег мен ти су вр ше ње ро ди тељ ских пра ва и ду жно сти 
и са мо су они под ло жни прав ном ре гу ли са њу. 



641

Ме ђу тим, де ша ва се да ре ше ње о ли ше њу ро ди тељ ског пра ва по ста је 
по кри ће за де те то во, не са мо фи зич ко из ме шта ње у дру гу по ро ди цу ра ди 
збри ња ва ња, не го и за при кри ва ње, па чак и про ме ну по да та ка о ње го вом 
иден ти те ту. Та ко нпр. у ру ском пра ву по сто ји мо гућ ност да усво ји те љи 
про ме не ме сто и да тум ро ђе ња де те та за нај ви ше три ме се ца, уко ли ко је у 
пи та њу де те ста ро сти до го ди ну да на (чл. 135. Ру ског гра ђан ског за ко ни ка).

ОТВО РЕ НО УСВО ЈЕ ЊЕ

По сто ја ла су ми шље ња да је не пот пу но усво је ње би ло „хи брид ни 
од нос у ко јем је усво је ник ра за пет из ме ђу два ин те ре са (ин те ре са ро ди-
те ља и усво ји о ца)“ [Младеновић 1980: 394]. Да ли је он да по сто је ћи си-
стем пот пу ног усво је ња, ко ји пре о вла ђу је у европ ском и свет ском за ко-
но дав ству, од нос у ко јем усво је ник че сто по ста је жр тва ин те ре са две 
осо бе ко је га усва ја ју (ре ђе јед не) и др жа ве, ко ји под пла штом нај бо љег 
ин те ре са де те та, по сред ством тзв. ху ма не ла жи, не рет ко жр тву ју ње го-
во са зна ње о вла сти том иден ти те ту и по ре клу?

За тво ре на усво је ња су до ми ни ра ла у про шло сти и пре о вла ђу ју и у 
са да шњо сти, а ка рак те ри ше их не по сто ја ње раз ме не ин фор ма ци ја и 
кон та ка та би ло ко је вр сте из ме ђу би о ло шких ро ди те ља и усво ји ла ца. 
Све од лу ке у ве зи са усво је њем де те та до но се со ци јал ни рад ни ци. Ме ђу-
тим, за ро ди те ља ни шта не мо же би ти ва жни је од пи та ња ко ће усво ји ти 
ње го во де те. Из те про це ду ре и по ступ ка до но ше ња од лу ке он се пот пу-
но ис кљу чу је. Oтворено усво је ње ка рак те ри стич но је за пра во САД. Тер-
мин су пр ви пут упо тре би ли ауто ри Сороски, Баран и Панер (A. D. So ro-
sky, A. Ba ran, R. Pan ner), ко ји го во ре о „адоп ци о ном тро у глу“, под ко јим 
се под ра зу ме ва усво је ње у ко јем се ро ди те љи од ри чу свих за кон ских и 
мо рал них пра ва, као и пра ва на од га ја ње де те та, али за др жа ва ју пра во да 
одр жа ва ју кон так те са њим и да има ју ин фор ма ци је о ње го вом бо ра ви-
шту, а све у ци љу ње го ве до бро би ти [Ковачек Ста нић 1997]. До 50-их го-
ди на про шлог ве ка ве ћи на др жа ва је има ла за ко не ко ји ма се пред ви ђа ло 
трај но за пе ча ћи ва ње ори ги нал них кр ште ни ца де це, за ко ју се на кон усво-
је ња го во ри ло да су „прав но пре по ро ђе на.“ По кре ти и иде је за про ме не 
у овој обла сти ја вља ју се 70-их го ди на, а кул ми ни ра ју 80-их и 90-их го-
ди на про шлог ве ка.7 У Аме ри ци су спро ве де на ис тра жи ва ња чи ји је за-
да так био да да ју од го вор на пи та ње да ли су се усво ји о ци евен ту ал но 
по ка ја ли што су за кљу чи ли отво ре но усво је ње и да ли би не што про ме-
ни ли ка да би по но во мо гли да од лу чу ју о кон цеп ту усво је ња ко ји ће при-
ме ни ти. Ни ко од ис пи та ни ка ни је из ја вио да се по ка јао, а не ки су сма тра-
ли да су кон так ти из ме ђу њих и при род них ро ди те ља тре ба ло да бу ду 

7 Oтворено усво је ње, као не тра ди ци о нал на ал тер на ти ва, до би ја на зна ча ју на ро чи то 
од мо мен та ка да по чи њу да се по ја вљу ју из ве шта ји и до ка зи о ра зор ном деј ству и по сле ди-
ца ма за тво ре них про це ду ра. Љу ди ко ји су као де ца усво је ни, по че ли су да зах те ва ју да им се 
омо гу ћи пра во да са зна ју сво је по ре кло и ге нет ске исто ри је. Да нас се ви ше од 80% усво је ња 
у Аме ри ци за сни ва на овај на чин. 

http://www.adoption101.com/open_adoption.html, 16. 2. 2012.



че шћи [Si e gel 2003]. Прак са је по ка за ла да су мај ке ко је су се од лу чи ле 
за кон цепт отво ре ног усво је ња по ка за ле ве ћу ве за ност за не ро ђе но де те 
и има ле ве ћу мо гућ ност да до би ју дру штве ну по др шку и пре на тал ну за-
шти ту, ма да је чи ње ни ца да су у по чет ку по ста доп тив ног пе ри о да ви ше 
пати ле од мај ки ко је су се од лу чи ле за кон цепт за тво ре ног усво је ња. Мај ке 
ко је су се од лу чи ле за кон цепт за тво ре ног усво је ња има ле су ма њу мо гућ-
ност да до би ју пре на тал ну за шти ту, а ду го роч но су ви ше па ти ле због гу-
бит ка де те та [O’Le ary Wi ley and Ba den 2005]. Мо дел по ко јем се по ро ди-
ца ро ђе ња сма тра про ши ре ном по ро ди цом усво ји ла ца пред ста вља је згро 
отво ре ног усво је ња.

САД

У Јед но о бра зном за ко ну о усво је њу (Uni form Adop tion Act) САД-a 
из 1994. го ди не, ко ји пред ста вља фе де рал ни за кон у овој обла сти, мо гућ-
ност отво ре ног усво је ња са мо се спо ми ње. У чла ну 6 се пред ви ђа мо гућ-
ност за јед нич ког спо ра зу ма о ко му ни ка ци ји, по ко јем ро ди те љи, усво ји о-
ци и усво је ни ци да ју из ја ве да до зво ља ва ју от кри ва ње иден ти фи ка ци о них 
по да та ка из до си јеа о усво је њу. Ина че, по овом За ко ну по сту пак је та јан 
и из да је се нов до ку мент о ро ђе њу усво је ни ка у ко ји се усво ји о ци упи су ју 
као ро ди те љи. Пред ви ђа се до ступ ност не и ден ти фи ка ци о них по да та ка 
(ме ди цин ских, ге нет ских, со ци јал них итд.), док је от кри ва ње иден ти фи-
ка ци о них по да та ка до зво ље но са мо уз пи са ни при ста нак ро ди те ља и 
усво је ни ка8.

Ге не рал но, у за ко ни ма фе де рал них др жа ва у САД на кон за сно ва ног 
усво је ња кон такт из ме ђу де те та и ње го вих ро ди те ља и оста лих срод ни-
ка ни је за бра њен. С об зи ром на то да усво ји те љи има ју пра во да од лу че са 
ким ће њи хо во усво је но де те би ти у кон так ту, они мо гу до зво ли ти кон-
такт би ло ком чла ну де те то ве по ро ди це и без пи са ног спо ра зу ма. Пи са-
ни спо ра зум о кон так ту и ко му ни ка ци ји на кон за сно ва ног усво је ња (Post 
adop tion con tact and com mu ni ca tion agre e ment) утвр ђу је вр сту и уче ста лост 
кон так та и обез бе ђу је ње го во из вр ше ње у скла ду са за кон ским од ред ба ма. 
У 26 др жа ва САД и Ди стрик ту Ко лум би ја по сто ји мо гућ ност да се ова кав 
спо ра зум за кљу чи.9 У не ким др жа ва ма за ко ни не пред ви ђа ју мо гућ ност 
за кљу че ња спо ра зу ма о ко му ни ка ци ји на кон за сни ва ња усво је ња10, док 

8 Uniform Adoption Act (1994), доступно на: http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/
fnact99/1990s/uaa94.htm – од 1 . 4. 2 01 2.

9 Аlaska , Arizona , Ca l ifornia, Connecti cut , Florida, I nd ia na (за де цу ста риј у од д ве  
године), L ouis iana, Mary la nd, Massachusetts, M innesot a, Montana, Ne braska, Nevada, New 
Ha mp shire, N ew M exico, New Yo rk , Oklah oma, Oregon, Pennsyl va ni a, Rh od e Island, Virgi ni a, 
Wa sh ington, West Virgini a, Wisc ons in (ако с у усвојит ељи ро ђаци, оч ух или ма ћ еха детет а) .

 Child Wel fa re In fo rm ation Gat eway . Postadoption c onta ct agreeme nts between birth an d 
adoptiv e familie s. Washington, DC: U.S. Dep artm ent of Health and Human Services, Children’s 
Bureau, 2011, стр. 2. 

Доступно на: http://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/cooperative.
pdf од 1. 4. 2012.

10 У држав ам а Missouri (Ann. Stat . § 4 53.080 (4)) и Te nnesse e ( Ann. Cod e § 36 -1-121(f )), 
усво ји те љи одлучују да ли  ће и на који начин дете одржав ати ко нт ак те са родит ељима и 
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по је ди ни за ко ни ни на је дан на чин не спо ми њу кон такт де те та са срод-
ни ци ма у по ста доп тив ном пе ри о ду11.

Суд одо бра ва спо ра зум на кон што утвр ди да је он у нај бо љем ин те-
ре су де те та,12 а при ли ком до но ше ња од лу ке мо же узе ти у об зир и пре-
по ру ке ли цен ци ра не аген ци је у обла сти усво је ња, адво ка та за за шти ту 
де чи јих пра ва, ста ра те ља ко ји је по ста вљен де те ту у по ступ ку за сни ва-
ња усво је ња или окру жне Кан це ла ри је за по ро ди цу и де цу.13 Одо бре ни 
кон такт са де те том не сме да под ри ва ауто ри тет усво ји те ља.14 Суд це ни 
тра ја ње кон так та из ме ђу де те та и ро ди те ља или дру гих срод ни ка пре 
за сни ва ња усво је ња, њи хо ву емо тив ну по ве за ност и штет не по сле ди це 
ко је би де те мо гло да тр пи уко ли ко тај од нос бу де пре ки нут.15 За кон Оре-
го на по ред ста бил них емо тив них ве за, као услов за одо бре ње спо ра зу ма, 
зах те ва да је кон такт из ме ђу де те та мла ђег од го ди ну да на и ро ди те ља 
или дру гих срод ни ка тра јао нај ма ње по ло ви ну де те то вог жи во та.16 Спо-
ра зум са чи њен у пи са ном об ли ку и пот пи сан од стра не за ко ном овла шће-
них ли ца уно си се у суд ску од лу ку о за сни ва њу усво је ња и по ста је њен 
са став ни део, а по вре да, из ме на или по ни штај спо ра зу ма не ће би ти основ 
за по ни штај усво је ња17. У др жа ви Ин ди ја на спо ра зум се мо же за кљу чи-
ти ако је де те ста ри је од две го ди не18. Ако је де те мла ђе од две го ди не, 
спо ра зум се мо же за кљу чи ти без одо бре ња су да, уз са гла сност усво ји те ља 
и би о ло шких ро ди те ља де те та, али без мо гућ но сти да де те по се ћу ју19. 
Ме ђу тим, та да се не мо же тра жи ти из вр ше ње спо ра зу ма у скла ду са за-

другим сродници ма. Oh io (Rev. C ode §§ 3107.62; 3107.65 (c )), Ју жн а Каролин а (A nn. Code § 
63-9-760 (D) ), и Јуж на Дако та (Codi fied L aw s § 25-6-17) у с војим з ак онима предви ђа ју да, и  
када ј е закључе н, овака в споразу м није обаве зу јући.

11 Ал абама, Џор џија, Гуа м, Ха ва ји, Ај дах о, Ил ин оис , Канзас , Кента ки , Ајова, Мејн, 
М ичи ген, Мис исипи, Њ у Џерси, Северна Дакот а, Севе рна М аријанс ка острва , П орт орико, 
Јута, Деви ч анска ост рв а, Вајоминг. 

Chil d We lfare I nfor mation Gateway. Post adoption c ontact agre ements be tween bir th and 
ad op tive families. Washington, D C: U .S. Department of Health and Human Services, Children’s 
Bureau, 2011, стр. 1–47.

Доступно на: http://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/cooperative.
pdf од 1. 4. 2012

12 Indiana Ann. Code 31-19-16-2 (1), Louisiana Childrens Code 1269.5 (b), Massachusetts 
Gen. Laws ch. 210 § 6C (b), Nebraska Rev. Stat. §§ 43-163(1); New Hampshire Rev. Stat. § 170-
B:14 (II-d), New Mexico Ann. Stat. § 32A-5-35 (A), Oklahoma Ann. Stat. Tit. 10, § 7505-1.5, 
Rhode Island Gen. Laws § 15-7-14.1 (b-1); Texas Family Code §§ 161.2061 (a); Vermont Ann. 
Stat. Tit. 15A, § 4-112 (b); Њу Јорк Soc. Dom. Rel. Law § 112-b (2); Wisconsin Ann. Stat. § 
48.925(1-а).

13 Indiana Ann. Code 31-19-16-2 (5), Њу Јорк Soc. Serv. Law § 383-c(2)(b); Dom. Rel. Law 
§ 112-b; Rhode Island Gen. Laws § 15-7-14.1 (b-4).

14 Wisconsin Ann. Stat. § 48.925(1-b,c).
15 Louisiana Childrens Code 1269.5 (c), Nebraska Rev. Stat. §§ 43-163(2), New Hampshire 

Rev. Stat. § 170-B:14 (II-d), Pensilvanija Cons. Stat. Tit. 23, § 2731; Rhode Island Gen. Laws § 
15-7-14.1 (b); Vermont Ann. Stat. Tit. 15A, § 4-112 (b);

16 Oregon Rev. Stat. § 109.305 (3), Indiana Ann. Code §§ 31-19-16-2.
17 Louisiana Childrens Code 1269.5 (b), Massachusetts Gen. Laws ch. 210 § 6C(a), Nevada 

Rev. Stat. §§ 127.187; Oklahoma Ann. Stat. Tit. 10, § 7505-1.5, Oregon Rev. Stat. § 109.305 (7), 
Washington Rev. Code 26.33.295 (2,3); Западна Вирџинија Ann. Code § 48-22-704 (е).

18 Indiana Ann. Code §§ 31-19-16-2 (2).
19 Indiana Ann. Code §§ 31-19-16-9
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ко ном. Сва ка стра на мо же зах те ва ти из ме ну или по ни штај спо ра зу ма20. 
За ко ни де вет др жа ва и Ди стрик та Ко лум би ја пред ви ђа ју оба ве зу да се 
при сту пи ме ди ја ци ји пре не го што се зах тев за из ме ну или из вр ше ње 
спо ра зу ма под не се су ду21. Суд ће из ме ни ти или по ни шти ти спо ра зум 
уко ли ко утвр ди да је то у нај бо љем ин те ре су де те та, услед из ме ње них 
окол но сти ко је чи не оправ да ним из ме ну или по ни штај и на кон не у спе-
шне ме ди ја ци је, у слу ча је ви ма ка да је она по за ко ну оба ве зна22. Taкође, 
суд мо же од би ти да из вр ши спо ра зум уко ли ко је он ште тан за де те, под-
ри ва ауто ри тет усво ји те ља или због из ме ње них окол но сти пред ста вља 
те рет за јед ну од стра на у спо ра зу му23. Мо же по сто ја ти мо гућ ност да 
суд у сва ко до ба, по слу жбе ној ду жно сти, ис пи та да ли је за кљу че ни 
спо ра зум у нај бо љем ин те ре су де те та.24 У Ари зо ни усво ји о ци мо гу пре-
ки ну ти кон такт из ме ђу де те та и ње го вих би о ло шких ро ди те ља у сва ком 
тре нут ку уко ли ко сма тра ју да исти ни је у нај бо љем ин те ре су де те та.25 
Суд за ма ло лет ни ке или дру ги над ле жни суд ће спро ве сти спо ра зум са-
ста вљен и одо брен у скла ду са за ко ном26. У др жа ви Ма са чу сетс за кон про-
пи су је да спо ра зум пре ста је да ва жи кад усво је ник на пу ни 18 го ди на27, у 
Не ва ди се утвр ђу је над ле жност су да за спро во ђе ње спо ра зу ма док де те 
не на пу ни 18 го ди на, бу де еман ци по ва но или спо ра зум бу де рас ки нут28, 
a у др жа ви Не бра ска се спо ра зум о раз ме ни ин фор ма ци ја за кљу чу је на 
пе ри од од две го ди не са мо гућ но шћу про ду же ња на кон ис те ка овог пе-
ри о да.29 Стра не при ли ком за кљу че ња спо ра зу ма не мо ра ју от кри ти свој 
иден ти тет30.

За ко ни по је ди них др жа ва про пи су ју оба ве зу су да да пре одо бре ња 
за кљу че ног спо ра зу ма раз мо три же ље или при ба ви са гла сност де те та, 
исто вре ме но не пре ци зи ра ју ћи уз раст усво је ни ка31. У За пад ној Вир џи ни ји 
суд мо же узе ти у об зир ми шље ње де те та у скла ду са ње го вим го ди на ма 

20 Indiana Ann. Code §§ 31-19-16-4, Nevada Rev. Stat. §§ 127.187; 127.1885, Pensilvanija 
Cons. Stat. Tit. 23, §§ 2739; Rhode Island Gen. Laws § 15-7-14.1 (d).

21 Аrizona Rev. Stat. Ann. § 8-116.01(g), California Family Code 8616.5 (h), Connecticut 
Gen. Stat. § 45a-715(m),, Louisiana Childrens Code 1269.8 (b), Minnesota State Ann. 259.58(c), 
New Hampshire Rev. Stat. § 170-B:14, Oklahoma Ann. Stat. Tit. 10, § 7505-1.5, Oregon Rev. Stat. 
§ 109.305 (8-a), Texas, Дистрикт Колумбија (Ann. Code § 4-361)

22 Alaska Stat. §§ 25.23.180(l); 47.10.089(g)(j), Arizona Rev. Stat. Ann. § 8-116.01, 
California Family Code 8616.5 (h), Маryland Family Law § 5-308, Massachusetts Gen. Laws ch. 
210 §6D, Minnesota Stat.Ann 259.58 (c), Nebraska Rev. Stat. §§ 43-165, Nevada Rev. Stat. § 
127.1895, New Hampshire Rev. Stat. § 170-B:14(II-i), New Mexico Ann. Stat. § 32A-5-35 (Е), 
Oklahoma Ann. Stat. Tit. 10, § 7505-1.5, Oregon Rev. Stat. § 109.305 (8-b); Rhode Island Gen. 
Laws § 15-7-14.1 (f); Vermont (Ann. Stat. Tit. 15A, § 4-112); Washington Rev. Code 26.33.295 (4).

23 Моntana Ann. Code § 42-5-301.
24 Connecticut Gen. Stat. § 45a-715 (n), Louisiana Childrens Code 1269.8 (d).
25 Rev. Stat. Ann. § 8-116.01(c).
26 Маryland Family Law § 5-308, Massachusetts Gen. Laws ch. 210 §6D
27 Massachusetts Gen. Laws ch. 210 § 6C (f),
28 Nevada Rev. Stat. §§ 127.187; New Hampshire Rev. Stat. § 170-B:14(II-h).
29 Nebraska Rev. Stat. §§ 43-156.
30 Washington Rev. Code 26.33.295 (2).
31 Nevada Rev. Stat. § 127.1895, Западна Вирџинија, Нови Мексико Ann. Stat. § 32A-5-35 

(C), Wisconsin Ann. Stat. § 48.925(2).
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и зре ло шћу32. У дру гим др жа ва ма зах те ва се са гла сност усво је ни ка ко ји 
је на пу нио 12 го ди на33 или 14 го ди на34.

Спо ра зум о кон так ту на кон за сно ва ног усво је ња мо же се при ме њи-
ва ти на би о ло шке ро ди те ље де те та и оста ле чла но ве род би не35, бра ћу, 
се стре, по лу бра ћу и по лу се стре усво је ни ка36 или са мо на би о ло шке ро-
ди те ље37. За ко ни Ми не со те и Окла хо ме пре ци зи ра ју да по јам би о ло шка 
по ро ди ца об у хва та ро ди те ље, очу ха и ма ће ху, де де и ба бе, бра ћу и се стре, 
уја ка, тет ку, стри ца, као и чла но ве ши ре по ро ди це од ре ђе не за ко ном и 
оби ча ји ма пле ме на ко јем при па да де те ин ди јан ског по ре кла.38 [Mi ne so ta 
Sta tu tes; Okla ho ma Sta tu tes]. За кон За пад не Вир џи ни је не са др жи од ред-
бу о кру гу ли ца на ко је се спо ра зум при ме њу је,39 [West Vir gi ni a] а за кон 
др жа ве Ви скон син до пу шта за сни ва ње отво ре ног усво је ња са мо ка да се 
у уло зи усво ји те ља по ја вљу ју очух, ма ће ха или срод ник де те та, уко ли ко 
су одр жа ва ли кон такт са де те том нај ма ње две го ди не пре под но ше ња 
пред ло га.40 При ли ком за кљу че ња спо ра зу ма ро ди те љи, или је дан од њих, 
по твр ђу ју да су пре ста нак њи хо вих ро ди тељ ских пра ва и за сно ва но 
усво је ње нео по зи ви и у слу ча ју да се усво ји о ци не при др жа ва ју спо ра зу-
ма, а усво ји о ци при ста ју да се у скла ду са за ко ном мо же тра жи ти из вр-
ше ње спо ра зу ма пред над ле жним су дом.41 [Con nec ti cut Ge ne ral Sta tu tes]. 
Ро ди те љи или дру ги срод ни ци де те та мо гу за др жа ти пра во да при ма ју 
ин фор ма ци је о де те ту од усво ји ла ца, да га кон так ти ра ју или по се ћу ју.42 
У за ко ну Фло ри де на во ди се да пра во усво ји о ца и усво је ни ка да про ме не 
ме сто пре би ва ли шта на те ри то ри ји Фло ри де и ван ње не мо же би ти 

32 Западна Вирџинија Ann. Code § 48-22-704 (е).
33 Arizona Rev. Stat. Ann. § 8-116.01(d), Californiа Family Code 8616.5(d), Connecticut 

Gen. Stat. § 45a-715(i), Indiana Ann. Code §§ 31-19-16-2, Louisiana Childrens Code 1269.5 (e), 
Massachusetts Gen. Laws ch. 210 § 6C (c), Pensilvanija Cons. Stat. Tit. 23, §§ 2734, Rhode Island 
Gen. Laws § 15-7-14.1 (b-5). 

34 Delaware (Ann. Code Tit. 13, § 929), Дистрикт Колумбија (Ann. Code § 4-361), Oregon 
(Rev. Stat. § 109.305 (4)), New Hampshire Rev. Stat. § 170-B:14(II-e), Vermont (Ann. Stat. Tit. 
15A, § 4-112(а)); Virginia.

35 Аљаска (Alaska Stat. §§ 25.23.130(c); 47.10.089(d)), California Family Code 8616.5(b) и 
Welfаre and Institutions Code § 366.29, Дистрикт Колумбија (Ann. Code § 4-361), Florida Ann. 
Stat. § 63.0427 (1), Louisiana Childrens Code 1269.2 (a) (b), Maryland Family Law § 5-308, Min-
nesota Stat.Ann 259.58, New Mexico Ann. Stat. § 32A-5-35 (A), Oklahoma Ann. Stat. Tit. 10, § 
7505-1.5, Oregon Rev. Stat. § 109.305 (5), Pensilvanija Cons. Stat. Tit. 23, §§ 2733; Vermont Ann. 
Stat. Tit. 15A, § 4-112.

36 Њу Јорк Soc. Serv. Law § 383-c(2)(b); Dom. Rel. Law § 112-b, Washington Rev. Code 
26.33.295 (1).

37 Connecticut Gen. Stat. § 45a-715(h), Massachusetts Gen. Laws ch. 210 § 6C(a), Nevada 
Rev. Stat. §§ 127.187.

38 Minnesota Stat.Ann 259.58, Oklahoma Ann. Stat. Tit. 10, § 7505-1.5.
39 Западна Вирџинија Ann. Code § 48-22-704.
40 Wisconsin Ann. Stat. § 48.925(1)-(3).
41 Connecticut Gen. Stat. § 45a-715(j), Indiana Ann. Code §§ 31-19-16-3; New Hampshire 

Rev. Stat. § 170-B:14(II-e), New Mexico Ann. Stat. § 32A-5-35 (D), Њу Јорк Soc. Serv. Law § 
383-c(2)(b); Dom. Rel. Law § 112-b; Пенсилванија Cons. Stat. Tit. 23, §§ 2736; Rhode Island 
Gen. Laws § 15-7-14.1 (c).

42 Connecticut Gen. Stat. § 45a-715 (k), Florida Ann. Stat. § 63.0427 (1), Louisiana Child-
rens Code 1269.3 (d), New Mexico Ann. Stat. § 32A-5-35 (A), Северна Каролина Gen. Stat. § 
48-3-610, Rhode Island Gen. Laws § 15-7-14.1; Texas Family Code §§ 161.2061 (b).
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огра ни че но ни ти до ве де но у пи та ње због за кљу че ња спо ра зу ма о ко му-
ни ка ци ји.43 [Flo ri da Ann. Stat.].

Аустра ли ја

За ко ни др жа ва у Аустра ли ји пред ви ђа ју мо гућ ност пра вље ња аран-
жма на (Adop tion plan) за раз ме ну ин фор ма ци ја из ме ђу стра на у по ступ ку 
усво је ња. Ин фор ма ци је се мо гу од но си ти на здрав стве но ста ње де те та, 
ње гов раз вој и ва жне до га ђа је то ком жи во та, а стра не мо гу на пра ви ти и 
аран жман ко ји об у хва та одр жа ва ње кон так та са де те том на кон за сно ва-
ног усво је ња44 [New So uth Wa les Adop tion Act]. Де те мо же би ти уче сник 
у спо ра зу му уко ли ко се про це ни да је то оправ да но с об зи ром на да те окол-
но сти и уз раст де те та45 [Con nec ti cut Gen. Stat.]. За кљу че ни спо ра зум не 
ис кљу чу је при мар ну од го вор ност усво ји ла ца за по ди за ње де те та, не овла-
шћу је би о ло шког ро ди те ља или дру гог чла на по ро ди це да се ме ша у 
од нос из ме ђу усво ји о ца и де те та и не мо же ни на ко ји на чин да спре ча ва, 
огра ни ча ва или на би ло ко ји дру ги на чин кон тро ли ше кре та ње уче сни ка 
у спо ра зу му46 [Qu e en sland Adop tion Act: 2009]. Уко ли ко бу ду ћи усво-
ји те љи и ро ди те љи же ле да ро ди те љи на кон за сно ва ног усво је ња по се-
ћу ју де те и ка да се усва ја де те ко је је Або ри џин или де те са То рес Стрејт 
остр ва, а усво ји те љи ни су из ње го ве за јед ни це или је зич ке гру пе, за кон 
мо же про пи са ти оба ве зу за кљу чи ва ња спо ра зу ма47 [Qu e en sland Adop tion 
Act: 2009].

Суд ће одо бри ти план ко ји по ста је са став ни део од лу ке о усво је њу 
уко ли ко утвр ди да је он у нај бо љем ин те ре су де те та, да стран ке раз у ме ју 
ње го ве од ред бе и да ни је у су прот но сти са основ ним прин ци пи ма усво је-
ња48 [New So uth Wa les Adop tion Act: 2000]. Суд мо же до не ти од лу ку о из-
ме ни или по ни шта ју пла на на зах тев би ло ко је стра не у спо ра зу му, уко ли-
ко утвр ди да је та ква од лу ка у нај бо љем ин те ре су де те та и оправ да на с 
об зи ром на кон крет не окол но сти слу ча ја49 [New So uth Wa les Adop tion Act: 
2000]. Су ду се не мо же под не ти зах тев за из вр ше ње спо ра зу ма, а не у спех 
у ње го вом спро во ђе њу не ути че на ва лид ност од лу ке о усво је њу и да ту 
са гла сност за ње го во за сни ва ње50 [So uth Austra lia Adop tion Act: 1988].

ЗА ЧЕ ЦИ ОТВО РЕ НОГ УСВО ЈЕ ЊА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ

По ро дич ни за кон у чл. 95, ст. 2, пред ви део је мо гућ ност да ро ди те-
љи озна че усво ји о це де те та, што пред ста вља зна чај ну но ви ну у од но су 

43 Florida Ann. Stat. § 63.0427 (1).
44 New South Wales Adoption Act 2000, § 46., Queensland Adoption Act 2009., § 165, Western 

Australia Adoption Act 1994, § 46 (2).
45 Queensland Adoption Act 2009., § 166.
46 Queensland Adoption Act 2009., § 168.
47 Queensland Adoption Act 2009., § 170, § 172.
48 New South Wales Adoption Act 2000, § 50.
49 New South Wales Adoption Act 2000, § 51.
50 South Australia Adoption Act 1988, § 26a (7).
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на За кон о бра ку и по ро дич ним од но си ма ко ји му је прет хо дио и ко ју 
та кву мо гућ ност ни је по зна вао. Иако ро ди те љи би ра ју усво ји о це де те ту, 
усво је ње се за сни ва ре ше њем ор га на ста ра тељ ства, на осно ву ко јег се 
вр ши но ви упис у ма тич ну књи гу ро ђе них. Ту ма че њем чла на 318, ст. 1, 
ко ји про пи су је да је ор ган ста ра тељ ства ко ји је иза брао бу ду ће усво ји те-
ље ду жан да им упу ти де те ра ди уза јам ног при ла го ђа ва ња, про из и ла зи 
да у слу ча ју ка да ро ди те љи иза бе ру усво ји о це та ква оба ве за не по сто ји.

У го ди на ма на кон усва ја ња По ро дич ног за ко на уоче не су од ре ђе не 
зло у по тре бе у ве зи са чла ном 95, ст. 2, ко је до во де до не до след не при ме не 
за ко на. Не пра вил но сти се од но се на си ту а ци је ка да бу ду ћи усво ји те љи 
ко ји има ју утвр ђе ну оп шту по доб ност за усво је ње, и на ла зе се у Је дин-
стве ном лич ном ре ги стру усво је ња, и дру га за ин те ре со ва на ли ца тра га ју 
за ро ди те љи ма и са њи ма по сти жу до го вор да их они озна че као усво ји-
о це. Прет ход но, из штам пе, по ро ди ли шта или на дру ги на чин, ова ли ца 
до ла зе до ин фор ма ци ја да је де те на пу ште но или да ро ди те љи не ће 
вр ши ти ро ди тељ ско пра во. До го во ри се че сто за кљу чу ју уз при су ство 
адво ка та као пу но моћ ни ка бу ду ћих усво ји те ља, а за бе ле же ни су и слу-
ча је ви да су бу ду ћи усво ји те љи пре у зи ма ли де те од ро ди те ља и од ре ђи-
ва ли му лич но име ко је су ро ди те љи ве ри фи ко ва ли ње го вом при ја вом 
над ле жном ма ти ча ру, при ли ком упи са чи ње ни це ро ђе ња де те та. Због 
све га на ве де ног 2007. го ди не је ин тер ве ни са ло Ми ни стар ство ра да и со-
ци јал не по ли ти ке да ју ћи ми шље ње о при ме ни чла на 95, ст. 2, и чла на 
317, ст. 3 По ро дич ног за ко на (Ми шље ње о при ме ни чла на 95, ст. 2, и чл. 
317, ст. 3 По ро дич ног за ко на, бр. 110-00-00681/2007-14 од 17. jула 2007. 
го ди не.). Члан 317, ст. 3, од но си се на про це ну спо ра зу ма бу ду ћих усво-
ји те ља и ро ди те ља (ста ра те ља) и про пи су је да се из бор бу ду ћих усво ји-
те ља не вр ши ако усво ји те љи и ро ди тељ, од но сно ста ра тељ де те та, спо-
ра зум но из вр ше из бор и ако ор ган ста ра тељ ства про це ни да је та кав 
спо ра зум у нај бо љем ин те ре су де те та. Ор ган ста ра тељ ства тре ба да про-
це ни да ли је ро ди тељ, од но сно ста ра тељ, озна чио усво ји те ље ко је до бро 
по зна је и за ко је мо же на ве сти при хва тљи ве ар гу мен те да ће се до бро 
ста ра ти о де те ту у ње го вом нај бо љем ин те ре су. Ор ган ста ра тељ ства це ни 
да ли усво ји те љи има ју оп шту по доб ност за усво је ње и по себ ну по доб ност 
у од но су на кон крет но де те што, у овом слу ча ју, под ра зу ме ва и ви сок 
сте пен њи хо ве етич но сти. Не е тич ним се сма тра по на ша ње свих ли ца ко ја 
са по зи ци је сво је про фе си је или рад ног ме ста сти чу пред ност за усво је ње 
кон крет ног де те та јер им је пре не го дру ги ма по зна та чи ње ни ца ро ђе ња 
де те та или на ме ра ро ди те ља да да ју са гла сност за усво је ње. Не е тич но се 
по на ша ју и за по сле ни у цен три ма за со ци јал ни рад ко ји да ју ин фор ма ци је 
о де ци и ро ди те љи ма де це са на ме ром да од ре ђе не осо бе ван струч не про-
це ду ре стек ну пред ност за усва ја ње де те та. Уко ли ко је спо ра зум за кљу чен 
у ци љу из бе га ва ња за кон ске про це ду ре усво је ња, ор ган ста ра тељ ства би 
имао оба ве зу да под не се ту жбу за за шти ту пра ва де те та, од но сно за ли-
ше ње ро ди тељ ског пра ва, а у скла ду са чл. 263 и 264 По ро дич ног за ко на. 

У ми шље њу се на во ди да, ка ко се у овом слу ча ју ра ди о „отво ре ном 
усво је њу ко је под ра зу ме ва одр жа ва ње лич них од но са из ме ђу де те та и 
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ње го вих ро ди те ља и из град њу ње го вог лич ног и по ро дич ног иден ти те та 
у скла ду са би о ло шким по ре клом“, ор ган ста ра тељ ства је ду жан, сход но 
чл. 313, ст. 3 По ро дич ног за ко на, да пре по ру чи ро ди те љи ма и озна че ним 
усво ји те љи ма да се укљу че у пси хо-со ци јал но са ве то ва ње јер се од го-
вор ност њи хо ве од лу ке про ве ра ва и ве за но за мо гућ ност оства ри ва ња 
су штин ски „двој ног ро ди тељ ства“. По По ро дич ном за ко ну не по сто ји 
пра во на одр жа ва ње лич них од но са са ро ди те љи ма на кон за сно ва ног 
усво је ња, из че га про из и ла зи да на ве де но ми шље ње ни је у скла ду са за-
ко ном. Ме ђу тим, оно мо же пред ста вља ти смер ни цу за бу ду ће из ме не 
за ко на у овој обла сти. Уко ли ко би за кон ре гу ли сао спо ра зум о ко му ни-
ка ци ји на кон за сно ва ног усво је ња и пра ва и оба ве зе стра на у спо ра зу му, 
по сто ја ла би мо гућ ност из бо ра из ме ђу отво ре ног и за тво ре ног кон цеп та 
усво је ња и пот пу ни ја за шти та де те то вог пра ва на (бла го вре ме но) са зна ње 
по ре кла.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Због уоче них зло у по тре ба у прак си, ко је су ве за не за мо гућ ност ро-
ди те ља да од ре де усво ји о це де те ту, по ја ви ла су се ми шље ња да чл. 95, 
ст. 2 По ро дич ног за ко на тре ба уки ну ти. Та кав ко рак би пред ста вљао 
ко рак на зад у до стиг ну том ни воу пра ва свих уче сни ка у по ступ ку усво-
је ња. Ре ћи да не ко ре ше ње ни је до бро и да не мо же да се ре а ли зу је у 
прак си због то га што се по ја вљу ју љу ди ко ји се тру де да из и гра ју сло во 
за ко на зна чи ло би по тре бу пре и спи ти ва ња це ло куп ног прав ног си сте ма 
и уки да ња ви ше од ре да ба раз ли чи тих за ко на због њи хо вог не по што ва ња 
и не до след ног при ме њи ва ња. Мо дер ни за ци ју и ли бе ра ли за ци ју по ро-
дич них од но са пра ти ће и ли бе ра ли за ци ја усво је ња на тај на чин што ће 
за тво ре ни ји мо дел по сте пе но ус ту па ти ме сто отво ре ни јим про це ду ра ма.

Про тив ни ци отво ре ног усво је ња ис ти чу мо гућ ност зло у по тре ба и ко-
мер ци ја ли за ци је ро ди тељ ства, као и сма ње ње мо ти ви са но сти усво ји те ља 
да усва ја ју де цу услед сма ње не мо гућ но сти да се де те пот пу но ин кор по-
ри ра у њи хо ву по ро ди цу због при су ства би о ло шких ро ди те ља. Ме ђу тим, 
искрен од нос и исти на пред ста вља ју пред у слов за здра ву осно ву на ко јој 
се мо же гра ди ти ква ли те тан, пре све га ме ђу људ ски од нос, а за тим и од-
нос ко ји ће вер но по дра жа ва ти ро ди тељ ски од нос у сво јој фор ми, а у са-
др жи ни мо жда би ти и ква ли тет ни ји од ве ћи не од но са ко ји по сто је из ме ђу 
би о ло шких ро ди те ља и њи хо ве де це. Kрвно срод ство ни је ну жно прет-
по став ка ква ли тет не ко му ни ка ци је, љу ба ви, раз у ме ва ња и по што ва ња. 
Баш као што усво ји о ци же ле да са зна ју што ви ше ин фор ма ци ја о по ро-
дич ној исто ри ји би о ло шких ро ди те ља, њи хо вом здрав стве ном ста њу или 
сте пе ну об ра зо ва ња, та ко би и ро ди те љи тре ба ло да по се ду ју ин фор ма-
ци је о бу ду ћим усво ји о ци ма и да ак тив но уче ству ју у њи хо вом из бо ру. 
Упра во је то по ла зна осно ва кон цеп та отво ре ног усво је ња. Усво је ње је 
по све ће ње за цео жи вот, па би обе стра не тре ба ло да бу ду си гур не да је 
ова дру га стра на не ко у ко га мо гу да се по у зда ју ду го роч но. У си ту а ци ја-
ма ка да се до го ди да је де те ту по треб на хит на ме ди цин ска ин тер вен ци ја, 



ко шта ну срж или срж бу бре га мо гу да обез бе де са мо крв ни срод ни ци, а 
при род ни ро ди те љи би би ли пр ве осо бе од ко јих би се по моћ тра жи ла. 
Че сто су мај ке мла де осо бе ко је же ле нај бо ље за сво је де те, али то не мо гу 
да му пру же. Са дру ге стра не, мо же се ре ћи да је она на не ки на чин кре и-
ра ла по ро ди цу за усво ји те ље, па би сто га би ло не пра вед но за у век је од-
стра ни ти из де те то вог и њи хо вог жи во та.

Сва ис тра жи ва ња ука зу ју да је усво је ње нај а де кват ни ји и нај бо љи 
на чин да се збри не де те без ро ди тељ ског ста ра ња јер се де те ту пру жа ју 
дом и мо гућ ност од ра ста ња у по ро дич ној ат мос фе ри. Ме ђу тим, ово са мо 
уз прет по став ку да се по шту ју пра ва свих уче сни ка у овом по ступ ку, а 
де те и ње го ви ин те ре си за и ста ста вља ју у пр ви план. Отво ре но усво је ње 
има уте ме ље ност у при род но-прав ној при ро ди ро ди тељ ског од но са, ко ји 
се не сме иг но ри са ти и по ни шта ва ти због чи ње ни це да је де те усво је но. 
У су прот ном, де те се пре пу шта са мо во љи и дис кре ци ји др жав них ор га-
на, што зна чи да се сво ди на објект – по зи ци ју, пу ко сред ство, иако је по 
при ро ди свр ха по се би [Водинелић 1989: 724].
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SUMMARY: Protection of children without parental care and choosing the forms 
through which it is implemented makes a very delicate task. Professional bodies and 
persons in the area of the child care, in addition to expertise and professionalism, must 
have ability to adequately assess all the circumstances of each case and participants in it. 
Adoption is considered the best way to provide the child growing up in a family environ-
ment, because, as opposed to foster care and guardianship, it is characterized by durabil-
ity. Adoption provides the child growing up in family and domestic environment. This 
right of the child is recognized in international law and comparative legislation and its 
implementation is not a matter of good will of the state and potential individuals (e.g., 
adoptive parents). However, the question is whether in the process of adoption and later 
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in life, one of the fundamental rights of every man, the right of the child to know his or 
her origin, is violated. This is exactly the bone of contention between supporters of 
closed and open procedures. Comparative analysis of the solutions and decisions of the 
European Court of Human Rights in the area will try to answer to the question whether 
the prevailing concept of closed adoption provides complete protection of all rights of 
the child or the protection of certain rights is done at the expense of violation of others.

KEYWORDS: Closed adoption, open adoption, child rights, child without parental 
care
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