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МОЖЕ ЛИ ПРАВДАТА ДА СЕ 
ДИСТРИБУИРА? НЕРЕШЛИВА ДЕБАТА 
МЕЃУ ЛИБЕРТАРИЈАНИЗМОТ И 
ЕГАЛИТАРИЗМОТ ВО ОДНОС НА 
СОПСТВЕНИЧКИТЕ ПРАВА

Вовед 

равото на сопственост е многу 
контроверзно прашање. Иако тоа 

е едно од трите основни природни 
права според Џон Лок (Locke, 1823, 

p. 107), истото не е соодветно заштитено со 
меѓународното право. Правото на сопственост 
не е вклучено ниту во Меѓународниот пакт 
за економски, социјални и културни права (In-
ternational Covenant on Economic, Social and 
Cultural rights), ниту пак во Меѓународниот 
пакт за граѓански и политички права (Inter-
national Covenant on Civil and Political Rights). 
Во меѓународното право, тоа е вклучено во 
Универзалната декларација за човекови права 
(Universal Declaration of Human Rights).1 Во 
европското право, тоа постои во Протоколот Авторката студирала 

Човекови права во ЈИЕ 
на Универзитетот во 
Сараево/Универзитетот 
во Болоња и работи 
за Виктимолошкото 
друштво на Србија 

1 Универзална декларација за човекови права [Universal 
Declaration of Human Rights]. Пристапено на 4 април, 
2011: http://www.udhr.org/udhr/default.htm
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бр. 1 од Европската конвенција за човекови права (European Conven-
tion on Human Rights).2 Ова право не е вклучено во самата Конвенција, 
бидејќи државите не можеа да постигнат договор за истото во време 
на подготовката на Конвенцијата.3 

Што е толку контроверзно околу правото на сопственост? Едноставно 
кажано, одговорот на ова прашање е дека во текот на историјата имало 
големи спорови за тоа што претставува приватната сопственост и како 
истата треба да биде заштитена. Фундаменталната дебата за приватната 
сопственост им претходи на сите правни спорови и припаѓа во доменот 
на етиката. Клучното прашање поврзано со сопственоста е правдата. 
Различните мислења за приватната сопственост зависат од тоа што 
се смета за праведно. Иако постојат повеќе пристапи за овој проблем 
што може да се поделат на повеќе начини, јас главно ќе се фокусирам 
на дихотомијата меѓу егалитаризмот и либертаријанизмот. Вториот 
пристап го оправдува правото на приватна сопственост со правото на 
слобода и се заснова на индивидуализмот и личниот интерес. Првиот 
пристап ја фаворизира еднаквоста пред слободата и препорачува 
жртвување на приватната сопственост поради правда за сите. 

Либертаријанскиот аргумент дека приватната сопственост е 
неотуѓива е заснован на личниот интерес и може да се проследи наназад 
до теоретичарите на општествениот договор. Тие го оправдувале 
правото на приватна сопственост преку трудот, иако тоа е само еден од 
трите начини на стекнување на тоа право (другите два се наследство 
и купување). Клучниот аргумент е дека никој не може да биде лишен 
од сопственоста со која се стекнал преку својата работа. Од друга 
страна, за Хегел, сопственоста игра улога во конституирањето на 
личноста. Според него, поседувањето на сопственост е конститутивно 
за слободата. Покрај тоа, слободата не е прашање на рационален избор 
туку е неопходност. Во поново време, Роберт Нозик го следи аргумент 
на Лок, но оди понатаму и тврди дека било какво мешање во нечија 
сопственост, без разлика дали е стекната со труд, наследство или со 
купување, се смета за кражба. Неговиот индивидуализам е суров и имун 
на сочувство и на солидарност. Тој ја оправдува најмрачната страна на 

2 Европски суд за човекови права. Европска конвенција за човекови права [European 
Convention on Human Rights]. Пристапено на 5 април, 2011: http://www.echr.coe.int/
NR/rdonlyres/D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/ENG_CONV.pdf

3 Совет на Европа, Прирачник за човекови права, бр. 10, Правото на сопственост 
според Европската конвенција за човекови права [Human Rights Handbook, No 10, 
The Right to Property Under the European Convention on Human Rights].
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капитализмот и во основа ги штити само оние членови на општеството 
кои се богати, талентирани и имаат среќа, заборавајќи ги оние кои се 
во полоша ситуација. Правдата на Нозик се сведува на немешање во 
приватната сопственост. Таа не ја вклучува позитивната страна на 
правото – можноста за стекнување сопственост. 

Како одговор на либертаријанскиот индивидуалистички пристап, 
мислителите како Џон Ролс се обиделе да развијат егалитаристичка 
теорија на правдата. Според него, еднаквоста е повредна од слободата. 
Со цел да се обезбеди правда за оние кои се во полоша позиција 
во општеството, тој е подготвен делумно да го жртвува правото на 
приватна сопственост. Според Ролс, правдата се постигнува преку 
праведна дистрибуција. Според него, општеството треба да осигура 
дека никој не е оставен со ништо и дека акумулираната сопственост 
е редистрибуирана од богатите на сиромашните. Но, токму оваа 
дистрибутивна правда го нарушува правото на приватна сопственост 
во смисла на немешање. 

Мојот аргумент е дека ниту либертаријанизмот ниту егалитаризмот 
гарантираат правда, туку неизбежно доведуваат до повреда на 
човековите права. Тоа може да биде една од причините зошто дебата 
за тоа дали правото на сопственост треба да се вклучи во една од 
повелбите е во ќорсокак. Исто така, мојот став е дека може да се 
постигне решение само ако се најде вистинската рамнотежа меѓу 
слободата и еднаквоста, што значи оттргнување од ригидниот концепт 
на еднаквоста во смисол на едноличност. 

1. Приватна сопственост: pro et contra

Основната дилема поврзана со приватната сопственост е дали таа 
воопшто треба да постои, или треба да постои само јавна сопственост. 
Конструирајќи ја идеалната држава, Платон сугерира дека сопственоста 
треба да биде заедничко добро, како и жените, додека децата треба да 
се воспитуваат од страна на заедницата, а не од страна на семејството.4 
Тој тврди дека не треба да постои никаков вид приватна сопственост. 
Поради ова, неговиот систем на управување бил често карактеризиран 

4 Во Република [The Republic] (книга III и V) Платон тврди дека посебен сталеж на 
општеството – чуварите – треба да ја делат заедничката сопственост исто како и 
жените. Во дијалогот Закони [Laws], што преставува едно од неговите последни 
пишани дела, тој предлага дека не треба да постои ништо што се нарекува „приватно“ 
без разлика што и да е: Книга V, стр. 363.
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како комунизам (Garnsey, 2007). Спротивно на ова, Аристотел се залага 
за приватна сопственост (Aristotle, 1959). Неговиот аргумент дека 
граѓанинот е единствен сопственик на имотот во суштина е утилитарен 
затоа што тој верува дека поединците се првенствено заинтересирани 
за своите имоти, а не за оние што припаѓаат на заедницата, иако 
човекот во неговата природа е zoon politicon. За Аристотел најважниот 
аспект на сопственоста е неjзината употреба, бидејќи вредноста 
се изразува преку користењето. Системот на Платон за моралните 
вредности произлегува од неговото метафизичко учење според кое 
материјалниот свет треба да личи на совршен свет на идеи. Спротивно 
на ова, етика на Аристотел се занимава со човечките добра наместо со 
трансценденталното добро. Според Аристотел концептот на заедничка 
сопственост е проблематичен и тој значително го критикува Платон 
(Aristotle, 1959). Тој се сомневал дека системот на Платон за заедничка 
сопственост може да опстане, бидејќи најверојатниот резултат ќе биде 
тоа што никој нема да ја преземе одговорноста за земјата, туку ќе ја 
препушти на другите. Сепак, Аристотел само делумно не се согласува 
со Платон. Тој ја подржува заедничката употреба на ресурси, иако смета 
дека земјата треба да биде во сопственост на поединци (Aristotle, 1959).

Џон Лок се залагал за приватна сопственост, бидејќи тој бил 
„нетрпелив да утврди дека кралската влада на династијата Стуарт - и 
всушност која било влада - имала обврска да ги почитува постоечките 
сопственички права“ (Waldron, 1990). Тој го смета правото на 
сопственост како едно од трите неотуѓиви права, заедно со правото 
на живот и правото на слобода, кои се стекнати според природниот 
закон, имено, законот на причина. Почетната точка на Лок е фактот 
дека бог му го дал светот на Адам и на неговото потомство. Како 
резултат, целата земја би била во сопственост на монарсите, освен 
ако не постојат трите легитимни начини на стекнување сопственост: 
труд, купопродажба и наследство. Првиот е најважен, бидејќи тој е 
конститутивен за правото на сопственост. Клучниот аргумент е дека 
човекот го поседува сопствениот труд, и следствено на тоа земјата на 
која работел, како и плодовите на трудот. Во своето основно значење, 
правото на сопственост е негативно и значи едноставно немешање во 
нечија сопственост. Лок ја брани само оваа слаба форма на правото на 
сопственост. Тој не укажува на тоа дека секој има право да поседува 
сопственост и дека „нема причина за морална загриженост ако некој 
не се здобие со какви било средства, како своја приватна сопственост“ 
(Garnsey, 2007). За него, правото на сопственост не е вид на природно 
право, во смисла дека е стекнато со раѓање. Иако Лок тврди дека бог му 
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го дал светот на Адам и на неговото потомство, и определил луѓе да се 
грижат за земјата, не значи дека секој има право на земјиште a priori. 
Сопственоста е нешто што е заслужено и легитимно добиено. Според 
тоа, правото на сопственост само го штити она што е веќе стекнато. 
Легитимитетот на ова барање на немешање произлегува од аргументот 
дека она што се постигнува преку труд не може да се отуѓи.5

Еден од мотивите на Лок, како што тврди Макферсон, е да ја брани 
неограничената сопственост (Macpherson, 1978). Покрај тоа, тој го 
оправдува модерниот капитализам и акумулацијата на капитал. Постојат 
два проблеми со аргументација на Лок. Првиот е чисто логички: бидејќи 
правото на сопственост е формулирано само во негативна форма на 
немешање, постои проблем со прекумерна акумулација како последица. 
Ако сопственоста е предмет на неконтролирана акумулација, логичната 
импликација е неможноста да се акумулира откако ресурсите ќе се 
исцрпат. Вториот проблем е етички: иако акумулација е морално 
оправдана со аргументот на ефикасност (аргумент врз основа на работна 
сила), Лок ветува само делумна правда, оставајќи ги беспомошни оние 
коишто не можат да акумулираат. 

За разлика од Лок, Русо е длабоко против акумулацијата на 
сопственост, бидејќи тоа остава многу луѓе со ништо. Тој верува дека 
секој има право да поседува колку што му е потребно и не повеќе од 
тоа (Rousseau, 2002). За Русо, правото на приватна сопственост се 
состои од два елементи. Првиот е позитивен и се однесува на правото 
на сопственост според потребите. Вториот се занимава со заштита 
на овие сопствености. Со цел да ја определи приватната сопственост, 

5 „Но главниот проблем со сопственоста што постои сега не се плодовите на земјата 
и животните што живеат на неа, туку самата земја, како таква и се што има на неа 
и што носи со себе, мислам дека е јасно дека сопственоста на тоа, исто така, е 
стекната како и на претходното. Онолку земја колку што човек ора, сади, подобрува, 
одгледува и може да ги користи производите од истата, толкав е неговиот имот. Тој 
со неговиот труд, каков што е, ја одделува од заедничката сопственост. Ниту ќе го 
поништи неговото право да каже дека некој друг има еднакво право на земјата и 
поради тоа не може да ја присвои, не може да ја оддели без согласност на другите 
обични луѓе како него, целото човештво. Кога бог го даде светот на сите луѓе, му 
нареди на човекот да работи и мизеријата на неговата состојба го бараше тоа од него. 
Бог и неговата причина му наредија да и се покори на земјата – т.е. да ја подобри за 
да има подобар живот и со тоа да вметне нешто што е негово, неговиот труд. Оној 
кој, во послушение на оваа божја заповед се покорил, орал и засеал дел од земјата, 
додал нешто што било негова сопственост, на која друг немал право ниту можел 
да го одземе на мирен начин.“ Locke, J. (1823). Two Treatises of Government in The 
works of john Locke, Vol. 5. London, стр. 107-115.
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Русо го користи критериумот на „прво владение“ (Rousseau, 2002). Тој 
тврди дека постои неотуѓиво право на првиот владетел, имено, лицето 
кое прво стекнало сопственост на имот.6 

Дејвид Хјум зема предвид некои од заклучоците на Лок и на Русо 
и ги реинтерпретира. За Хјум, проблемот со сопственоста започнува 
со појавата на недостаток. Поради недостатокот, поседувањето на 
сопственост треба да биде заштитено со закон (Hume, 1960). Хјум 
нагласува дека правото на сопственост не е природно, туку конструирано 
преку општествените норми. Да се   брани истото е морален проблем. 
Тој тврди дека сопственоста е во суштина внатрешен, а не надворешен 
однос меѓу предметите и затоа се наметнува обврска на воздржување 
од сопственоста на други. Ова воздржување тој го нарекува правда и 
ја дефинира како: „континуирана и постојана волја да секому се даде 
неговиот дел“, и вели дека постојат четири начини на стекнување 
соп ственост: завземање, препишување, проширување и наследување 
(Hume, 1960). Завземањето се однесува на првото поседување 
или прво владение. За разлика од Русо, Хјум не мисли дека ова е 
единствениот критериум за утврдување на приватната сопственост. 
Тој го додава препишувањето, кое се однесува на поседување во долг 
временски период, проширувањето, кое го легитимира поседувањето 
на сите предмети поврзани со оние што веќе се во нечија сопственост 
и наследувањето, кое претставува наследство. Критериумот на 
проширување е поврзан со работа, но, за разлика од Лок, Хјум не му 
дава предност на трудот во однос на другите критериуми. 

Поединецот е почетна точка и за Хјум и за теоритичарите на 
општествениот договор, и правото на сопственост за нив секогаш 
повеќе ги заштитува поединците отколку целото општество. Сите од 
нив, според тоа, ја бранат приватната сопственост, но од различни 
перспективи. Според нив, основата на правдата е самата причина, но 
тоа е само во корист на личниот интерес. Пристапот на Хобс кон овој 
проблем е малку поинаков, бидејќи неговата етичка аргументираност на 
приватна сопственост произлегува од неговата политичка филозофија и 
доктрина на послушност. Иако тој тврди дека постои морална обврска 

6 Исто така постојат три услови според кои сопственоста може да се бара според 
критериумот на прво владение: „прво, земјата не смее да биде во ничие наследство; 
второ, еден човек мора да ја завземе само земјата потребна за негова егзистенција; 
трето, тој мора да стекне сопственост, не со церемонијални изјави, туку со труд и 
работа, единствениот знак на сопственост кој, во отсуство на законско право на 
сопственост, треба да се почитува од другите“. Види Social Contract стр. 168.
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за заштита на приватната сопственост, тоа е во власта на владетелот 
(Hobbes, 1651). На граѓаните им е дозволено да поседуваат само ако 
тоа е дозволено од страна на владетелот. 

Почетната точка на Кант е, исто така, индивидуалистичка, но 
неговата одбрана на приватната сопственост е втемелена во неговата 
морална филозофија. Клучниот аргумент е категоричкиот императив 
што наметнува обврска за однесување во согласност со моралниот закон 
(Kant, 2002). Една од импликациите на моралниот закон е почитување 
на интересите на другите луѓе. И приватна сопственост секогаш се 
однесува на други луѓе. Покрај моралниот закон, Кант исто така ја 
нагласува супериорност на граѓанскиот закон. Тој инсистира дека 
било кое право, кое се смета за природно мора да биде ратификувано 
од страна на законите на граѓанското општество. 

Хегел оди многу подалеку со индивидуалистичко и од личен 
интерес ориентирано оправдување на приватната сопственост. Во 
Филозофија на умот (Philosophy of Mind), тој тврди дека сопственоста 
е конститутивен елемент на личноста. Актот на присвојување е 
истовремено вметнување на личната волја во надворешниот предмет 
(Hegel, 2006). Бидејќи волјата е апстрактна и празна, неа и се потребни 
надворешни предмети за да ја исполнат. Поради тоа сопственоста ја 
прави субјективната волја објективна (Hegel, 2001). Но, сопственоста не 
ја сочинува личноста само во оваа метафизичка смисла, туку исто така 
е неопходна за постоењето на правно лице, односно граѓанинот. Хегел 
тврди дека секој мора да има сопственост, доколку тоа е рационална 
неопходност. Тој се залага за приватна сопственост и остро го критикува 
Платон и другите грчки философи за инсистирањето на постоење на 
заедничка сопственост и заеднички добра (Hegel, 2001). 

Маркс, од друга страна, оди многу подалеку во развојот на идејата 
за заедничка сопственост од неговите грчки претходници. За разлика од 
теоретичарите на општествен договор како и Хјум, Кант и Хегел, Маркс 
не започнува со поединецот, туку со колективното и општественото, 
залагајќи се против приватната сопственост. Во извесна смисла, 
гледиштето на Маркс за правото на сопственост е егалитаристичко во 
спротивност со либертаријанскиот пристап на философите како Лок 
и Хегел. Главната разлика е во тоа што Маркс ја брани колективната 
слобода и еманципацијата,7 додека Лок и Хегел се занимаваат само со 
индивидуалната слобода.

7 Според Маркс еманципацијата секогаш е еманципација на група, а не на поединец. 
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2. Радикален индивидуализам 

Следејќи го тврдењето на Лок за приватна сопственост, Роберт 
Нозик развива екстремна либертаријанска теорија за личниот интерес. 
Таа го брани правото на сопственост во послаба смисла на немешање 
и се залага за еднакви можности за стекнување сопственост. За него, 
приватната сопственост е неотуѓива и било какво мешање во нечија 
сопственост го смета за кражба. Нозик го гради своето тврдење врз 
идејата за самосопственост (себепоседување прим. прев.). Неговата 
појдовна точка е поединец кој се поседува себеси заедно со своите 
таленти и сопствености. Поради тоа, никој нема право да го лиши 
од живот, слобода или сопственост. Принципот на самосопственост 
е основа врз која е укинато ропството, бидејќи робовладетелите „се 
сметале за крадци на луѓе и нивните ’права’ над робовите се сметале 
за неважечки, токму поради тоа што го нарушиле себепоседувањето 
на робовите“ (O’Keeffe, 1992). Токму поради ова, самосопственоста 
значи дека поединецот не само што го поседува своето тело, но и своите 
способности. Еден човек е сопственик на своите таленти а оттука 
и на неговиот труд, како и на плодовите на тој труд. Понатамошна 
импликација е сопственост на имотот, како резултат на „правилното 
користење на личните способности“ (O’Keeffe, 1992). 

Правото на приватна сопственост во својата послаба форма е 
едноставно дел од правото на слобода. Исто така, тоа е еден од условите 
за слобода: поединецот е слободен ако тој има апсолутна власт над 
својата сопственост. Одбраната на Нозик на приватната сопственост врз 
основа на самосопственоста/себепоседувањето не е само инспирирана 
од Лок, туку и од Хегел. Нозик тврди дека сопственикот мора да биде 
во можност да избере што да прави со својата сопственост, бидејќи во 
спротивно тој не е слободен поединец и поради тоа нема достоинство. 
Во оваа смисла, приватната сопственост е конститутивна за слободата 
и според Хегел и според Нозик. 

Суштината на либертаријанизмот на Нозик е неговата одбрана 
на поединецот во однос на заедницата. Еднаквоста е во целост 
неприфатлива за него. Таа не може да биде критериум за правда, 
бидејќи „не постои морално нагласување на еден од нашите животи 
од другите за да доведе до поголемо општо општествено добро“ 
(Nozick, 1999). За разлика од теоретичарите на утилитаризам, како 
Џон Стјуарт Мил и Џереми Бентам, Нозик не верува во потрагата по 
општо добро или среќа. Тој, исто така, силно се противи на аргументот 
на Кант дека поединецот мора да го почитува моралниот закон. За 
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него, не може да има оправдување за жртвувањето. Единственото 
моралното воздржување што Нозик го предлага е „либертаријанското 
ограничување“, кое забранува агресијата на еден поединец врз друг. 
Затоа може да се каже дека Нозик ја прифаќа само „негативната 
слобода“ (отсуство на пречки) и ја отфрла „позитивната слобода“ 
(можност да се дејствува и да се има контрола над животот), според 
класификацијата на Исаија Берлин.8

Како последица на тоа, Нозик го оправдува правото на сопственост 
во потесна смисла, но силно се противи на позитивната страна на ова 
право. Нозик е, исто како и Лок, поподготвен да дозволи бескрајна 
акумулација на сопственост и радикална нееднаквост, отколку да се 
откаже од дел од индивидуалната слобода. Според него, да им овозможи 
на сите да се здобијат со сопственост значи да се ограничи слободата. 
Поради тоа, ако приватната сопственост е неотуѓива и било каков вид 
мешање во неа е забрането, редистрибуцијата на сопственост со цел 
да се елиминира сиромаштијата е исто така, забранета. Расправајќи 
против редистрибуцијата, Нозик ја зема предвид гледната точка на 
еден човек кој е во состојба да ја раздаде својата сопственост. Според 
него, целта не е само да се наметне такво правило според кое оние 
кои акумулирале сопственост треба да ја жртвуваат истата (Nozick, 
1999). Според него, теоретичарите кои се залагаат за „дистрибутивна 
правда“ и посакуваната еднаквост пред слободата никогаш не го земале 
предвид ова гледиште. Тие се фокусирале исклучиво на страната на 
примачот. Ова води кон заклучокот дека, дури и ако е праведно секој 
да има право да стекне сопственост, редистрибуцијата не е праведен 
начин да се постигне оваа правда. Но, Нозик не е против секој вид 
на редистрибуција. Тој, едноставно, е против нејзиниот принуден 
начин. Ако треба да постои редистрибуција, и страната која дава и 
страната која прима треба да бидат подготвени да се подложат на оваа 
постапка. Како последица на тоа, Нозик не го одобрува оданочувањето 
и дозволува само милосрдие, иако тој признава дека тоа не е доволно 
за да се постигне еднаквост. 

Нозик верува само во личен интерес, а не во добрина и алтруизам. 
Либертаријанизмот на Ејн Ранд е од ист вид, но уште порадикален. 
Спротивно на вообичаените верувања, таа тврди дека алтруизмот 
е зло, а дека себичноста е доблест. Според неа, традиционалното 

8 Според Берлин, позитивната слобода првично е поврзана со заедница, додека 
негативната е поврзана со поединец. Berlin, I. (2002). Liberty. Henry Hardy ed. Oxford: 
Oxford University Press, стр. 169 – 181.
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изедначување на себичноста и злото е предрасуда. Таа нагласува дека 
себичноста едноставно значи „загриженост за сопствените интереси“ 
и го ослободува од морална евалуација (Rand, 1964). Таа, своето етичко 
учење го нарекува објективизам поради тоа што се залага за рационална 
себичност која е базирана исклучиво на разумот. Нејзината одбрана на 
правото на приватна сопственост произлегува од ова етичко учење. Ако 
себичноста е доблест, приватната сопственост е неотуѓива. Следејќи 
го Лок, таа става посебен акцент на правото на сопственост како 
едно од основните права кое ги определува сите други права. Според 
неа, без правото на сопственост не е можно да се остварат другите 
права.9 Покрај тоа, таа го користи овој аргумент за оправдување на 
капитализмот:

Капитализмот е еден општествен систем заснован на 
признавање на индивидуалните права, вклучувајќи ги и 
сопственичките права, според кои целата сопственост е во 
приватна сопственост. Признавањето на индивидуалните права 
повлекува исклучување на физичката сила од меѓучовечките 
односи: во основа, правото може да биде повредено само со 
сила. Во капиталистичко општество, ниту човек ниту група 
може да иницира употреба на физичка сила против други. 
Единствената функција на владата, во такво општество, е 
задачата да ги штити правата на човекот (Rand, 2011). 

Чистиот либертаријанизам, на начинот на кој Нозик и Ранд го 
формулираат, може да се користи како одбрана на капиталистичкото 
општество кадешто имотот е во рацете на слободните поединци 
кои слободно се натпреваруваат со користење на своите сопствени 
способности. Во оваа смисла, либертаријанизмот се противи на 
комунистичката идеологија која промовира заедничка сопственост. Но, 
егалитаристичкиот пристап кон проблемот на сопственоста не е нужно 
ориентиран кон комунизмот. Далеку од апологетски кон комунизмот, 
Џон Ролс развива теорија на правда која всушност се занимава со 
проблемите на капитатализмот. 

9 „Човекот мора да работи и да произведе со цел да го одржи својот живот. Тој мора 
да го одржува својот живот со сопствен труд и водејќи се според својот ум. Ако тој 
не може да располага со производот на неговиот труд, тој не може да располага со 
својот труд; ако тој не може да располага со својот труд, тој не може да располага 
со својот живот. Без сопственичките правата, ниту едно друго право не може да се 
оствари“. Rand, A. Capitalism: The Unknown Ideal. Пристапено на 18 април, 2011: 
http://tfasinternational.org/ila/WhatIsCapitalism.pdf 
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3. Правдата како дистрибуција 

Теоријата на правда на Ролс е обид да се реши проблемот на 
неограничена акумулација на сопственост, што е логична последица 
на тврдењето на Лок. Тој го брани правото на сопственост во неговата 
посилна форма, која вклучува обезбедување можности за стекнување 
сопственост. Неговата појдовна точка е личниот интерес, повеќе 
во духот на Кант отколку на Нозик: тој, исто така, започнува со 
поединецот, но додава дека луѓето се општествени битија. Тоа е теорија 
на рационален избор, бидејќи договорот постигнат во првобитната 
ситуација, под превезот на незнаењето, едноставно е разумен. Овој 
договор е верзијата на Ролс за општествен договор. Според неговата 
теорија, во состојбата на природата, поединците не се свесни за 
својата позиција во општеството (ова е значењето на превезот на 
незнаење), и тие одлучуваат за правилата според кои ќе живеат (Rawls, 
2003). Бидејќи постои веројатност да се биде во полоша положба во 
општеството, единствената рационална одлука што може да се направи 
е да се елиминира можноста било кој да биде оставен со ништо. Ролс 
ги пресметува шансите и решава да го минимизира факторот на ризик. 
Наместо да живее со ризикот да стане сиромашен, тој избира фер 
општество во кое ресурсите ќе бидат праведно дистрибуирани. 

Тој воспоставува два принципи на правдата. Првиот е дека секој 
човек има еднакво право на најобемната основна слобода, која е 
компатибилна со слободата на другите. Вториот е дека социјалните и 
економските нееднаквости треба да задоволат два услови: еднаквост 
на можности и најголема предност за најмалку привилегираните 
(Rawls, 2003). Ролс поради тоа првенствено се занимава со оние кои 
се во полоша позиција во општеството, а не со целокупното добро. 
Тоа е неговиот клучен аргумент против утилитаризмот: тој не бара 
постигнување на општа среќа, туку сака да се увери дека секој 
поединец е обезбеден со минимумот. Од друга страна, неговиот став 
не е во насока на стриктен егалитаризам затоа што тој се залага за 
еднаквост на можности, наместо еднаквост како едноличност. Тоа е 
причината поради која за Ролс слободата и еднаквоста не се целосно 
спротивни, туку се преклопуваат. Всушност, Ролс ја сфаќа слободата 
како „позитивна слобода“.10 Поради тоа неговата теорија за правдата 

10 Тука се повикувам на класификацијата на Исаја Берлин од „Пет есеи за слобода“ 
[Five Essays on Liberty]. Berlin, I. (2002). Liberty. Edited by Henry Hardy. Oxford: 
Oxford University Press, стр. 169 – 181
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се заснова на рационални избори што поединци ги прават со цел да 
обезбедат контрола над животот. Концептот на Ролс за еднаквост 
на можност беше револуционерен и имаше длабоко влијание врз 
политичката мисла. Причината зошто истиот се чинеше толку убедлив 
беше во тоа што овозможува судбината на луѓето да е одредена со 
избори, наместо со специфични околности: „Ако се стремам кон некоја 
лична амбиција во општество во кое има еднаквост на можности, тогаш 
мојот успех или неуспех ќе бидат определени со мојата работа, а не 
според мојата раса или класа или пол“ (Kymlicka, 2002). Пристапот на 
Ролс е всушност повеќе ориентиран кон човековите права. 

Според Ролс, правдата во рамки на општеството се остварува преку 
праведни процедури. Ролс единствено се потпира врз владеењето на 
правото. За разлика од Платон кој го смета владеењето на философите за 
супериорно и поради тоа се залага за суштинска правда, Ролс верува во 
процедурите дизајнирани кон минимизирање на неправдата. Оттука, тој 
тврди дека политичките институции се целосно одговорни за праведни 
економски и сопственички односи: „Институцијата на сопственост е 
праведно подредена, кога е дел од општествен и од економски систем 
што ги дефинира сопственичките односи така што класата што е во 
најлоша ситуација ја става во подобра ситуација“ (Freeman, 2003). Ова 
значи дека иако Ролс го смета правото на приватна сопственост како 
едно од основните права (Rawls, 2003), тој не го третира на ист начин 
како Лок и либертаријанците. Тој го отфрла нивниот аргумент заснован 
на трудот, тврдејќи дека талентите и способностите на поединецот се 
наследни. Додека Нозик, на пример, смета дека секој човек треба да 
биде награден според својот труд, Ролс мисли дека ова не е праведно 
бидејќи не секој ги има истите способности. Ова е главната причина 
зошто Ролс смета дека приватната сопственост не е целосно неотуѓива, 
но се подложува на процесот на праведна редистрибуција кога е 
потребно, со цел да се постигне еднаквост на можности. Ова е начинот 
на кој Ролс ги спојува слободата и еднаквоста во една теорија и го 
дефинира правото на сопственост и во негативна и во позитивна смисла. 

Во неговата верзија на егалитаристичката теорија, Коен го напаѓа 
либертаријанизмот од малку поинаков агол. Тој ја прифаќа идејата на 
Нозик за самосопственост со цел да покаже дека таа не секогаш води 
кон оправдување на нееднаквоста (Cohen, 1995). За разлика од Лок и 
од Нозик, Коен не мисли дека приватната сопственост е предуслов за 
слобода. Со воведувањето на концептот на светска сопственост, тој се 
обидува да ја „разведе самосопственоста од приватната сопственост“ 
(O’Keffe, 1992). Според него, самосопственоста не подразбира 
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сопственост врз надворешните нешта. Тој го руши митот за првичното 
присвојување на сопственост сугерирајќи можност дека оригиналната 
приватизација е кражба на нешто што требало да биде заедничка 
сопственост (O’Keffe, 1992). Како резултат на тоа, неговото решение 
е да се прифати либертаријанскиот концепт за самосопственост како 
појдовна точка и да се комбинира со еднаквоста на ресурси. Резултатот 
што тој го постигнува преку развивање на ова тврдење е еднаквост 
на услови, што е еквивалентно на еднаквоста на можности на Ролс.11

Роналд Дворкин, исто така, смета дека чистиот егалитаризам не е 
доволен и поради тоа прифаќа некои од либертаријанските аргументи. 
Неговиот главен придонес кон егалитаристичката теорија, сепак, 
е фактот дека тој го фрагментира феноменот на еднаквост. Тој ја 
признава двосмисленоста на идејата и се обидува да ги сфати нејзините 
различни значења.12 Најпрво, тој прави разлика помеѓу еднаквост на 
добросостојба и еднаквост на ресурси на тој начин што ресурсите се 
средства за добросостојбата (Dworkin, 2002). Дистрибутивната правда 
за него е само првиот чекор во процесот да се оправда позитивна форма 
на правото на приватна сопственост. За него, не постои сомневање 
во однос на тоа дали ресурсите треба да се редистибуираат или не, 
тој започнува со истражување на праведниот начин истите да се 
дистрибуираат. Тој предлага решение кое е малку веројатно дека ќе 
се реализира: 

Замислувам почетна аукција на сите достапни ресурси во 
која секоја личност има ист број на чипови за наддавање и 
наддавањето се врши така што на крајот никој не му завидува 

11 Коен својот аргумент го претставува преку следниве чекори: „Јас барам економска 
конституција која (1) го подржува принципот на самосопственост, но (2) наметнува 
еднаквост на сурови ресурси и со тоа (3) ја зачувува еднаквоста на конечната 
состојба“ Cohen, G.A. (1995), Self – Ownership, Freedom and Equality. Cambridge: 
Cambridge University Press, стр. 71.

12 Во неговата последна книга Правда за ежовите [Justice for Hedgehogs], Дворкин 
го повторува неговиот стар аргумент за почетна аукција и осигурување, но, исто 
така, развива и нови идеи. Тој ја изедначува позитивната слобода со демократијата 
и потоа предлага „концепт за партнерство“ наместо мнозинска демократија како 
систем што нуди реална репрезентација и политичка еднаквост. Сепак, една од 
најинтригантните идеи од оваа книга е концептот на интерпретација. Тој предлага 
некаков вид на морална херменевтика како решение за етичките дилеми кои се 
конфузни и се повторуваат. Тој предлага поимите како што се правда и еднаквост 
да бидат внимателно интерпретирани. Оваа интерпретација треба да се спроведе 
со мултидисциплинарен пристап наместо да остане во доменот на филозофијата. 
На овој начин може да се тестираат сите морални аргументи. Dworkin, R. (2010) 
Justice for Hedgehogs. Boston: Boston University Law review, Vol. 90, стр. 469 – 477.
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на некој друг за изобилството на ресурси. Ако се случи тоа, тој 
можел да наддава за да ги добие. Аукцијата може да трае долго 
време, но тоа е резултатот. И тогаш, се одржува друга аукција за 
осигурување во која луѓето прават сопствени избори во однос на 
ризиците од различни видови одлучувајќи какво осигурување 
да купат. Јас се согласувам дека тоа е исклучително вештачка 
конструкција. Но, јас потрошив добар дел од времето, не само 
во оваа книга, туку и во други книги, да покажам како можеме 
да го користиме тој вид на модел, со нагласување на аспектот 
на осигурување, за да бруталната лоша среќа се преобрази во 
вид на избор на среќа (Dworkin, 2010).

Со оваа аргументација, Дворкин оди подалеку во развојот на 
егалитаристичката доктрина и ја предизвикува либертаријанската 
теорија, но како што и самиот посочува, главната тешкотија со 
аргументот на дистрибуција е неговата практична имплементација. 

4. Парцијална правда и нејзините последици 

4.1 Неуспех на егалитаристичкиот обид да се оправда 
дистрибуцијата на сопственост 

Според моето мислење, егалитаристичката теорија не успеа да го 
побие либертаријанскиот аргумент за приватната сопственост. Иако 
концептот на дистрибутивна правда е рационален и убедлив, постојат 
неколку проблеми поврзани со истиот. Еден од нив, како што истакнува 
и Нозик, е дека егалитеристичкиот пристап се фокусира исклучиво на 
страната на примачот на дистрибуцијата. Од гледна точка на страната 
која дава, дистрибуција е повреда на човековите права. Најважно е 
дека станува збор за повреда на правото на самоопределување. Исто 
така, да се лиши некој од правото да донесува одлуки за себе значи 
да се ограничи неговата слобода на неприфатлив начин. Поради тоа, 
правото на приватна сопственост не може да биде соодветно оправдано 
без концептот на самосопственост кој Ролс и Дворкин го порекуваат. 
Штом ќе се прифати идејата за самосопственост, тешко е да се избегне 
последицата дека приватната сопственост е неотуѓива и во тој случај 
нема простор за концептот на дистрибуција. 

Главната причина поради која егалитеристичкиот аргумент изгледа 
дури и застрашувачки е што постојат бројни случаи во кои праведната 
дистрибуција на Ролс е едноставно неправедена. Еден од примерите 
што Нозик ги дава е трансплантација на око (Nozick, 1991). Тој прашува 
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дали, под претпоставка дека може лесно да се трансплантираат очи, ќе 
биде праведно да се лиши некој од едното око со цел да му се помогне 
на еден слеп човек. Со давање на овој пример, Нозик отворено објаснува 
зошто можеби не е толку добра идеја да си роден и да живееш во 
светот на Ролс. Исто така, Дворкин покажува колку е тешко да се најде 
задоволувачка формула за праведна дистрибуција. Идејата на Ролс за 
процедурална правда звучи утешително, но тешко е да се реализира 
во пракса. 

Сепак, ако егалитаристичкото барање за еднаквост и за позитивна 
страна на правото на сопственост целосно се отфрли, ќе остане само 
себичноста. Ако останеме само со негативна слобода, повторно сме 
на почетокот бидејќи либертаријанското решение, исто така, не е 
доволно. Самото отсуство на ограничувања води кон нееднаквост и 
друг вид на повреда на човековите права. Неограничената акумулација 
на сопственост остава многу поединци без основните потреби. Ова е 
негативна последица на капитализмот врз социјалните, економските 
и културните права. Акумулацијата без праведна редистрибуција 
остава малку простор за остварување на тие права. Всушност, еден од 
главните аргументи кои објаснуваат зошто законите за економските и за 
социјалните права не се спроведуваат соодветно е дека тие чинат многу. 
За разлика од граѓанските и од политичките права кои се негативни 
и подлежат на правни мерки, економските, социјалните и културните 
права се позитивни и не подлежат на правни мерки. Со цел секому да 
му се овозможи да ги обезбеди основните потреби, потребен е некаков 
вид праведна дистрибуција. Се чини дека е ова тешка задача. 

4.2 Правен спор: нејасен статус на сопственичките права 
Според својата природа, правото на приватна сопственост можеби 

треба да се категоризира како едно од економските права, доколу се 
формулира и на позитивен и на негативен начин. Ако тоа се дефинира 
само на негативен начин, тоа, исто така, може да се класифицира како 
едно од граѓанските и политичките права. Сепак, тоа не е вклучено 
ниту во Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни 
права, ниту во Меѓународниот пакт за граѓански и политички права. 
Поради тоа, не е официјално прогласено за дел од ниту една од двете 
групи на права. 

Сепак, правото на сопственост е вклучено во Европската конвенција 
за човекови права и во Универзалната декларација за човекови права. 
Двата документи имаат значително различни формулации. Во член 
17 од Универзалната декларација за човекови права, која е поделена 
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на два дела, е наведено дека секој има право на сопственост, и дека 
никој не може да биде арбитрарно лишен од неговата сопственост. 
Декларацијата дека „секој има право на сопственост“ се однесува на 
позитивниот аспект на правото. Сепак, таа не дефинира дека сите мора 
да бидат обезбедени со сопственост која ги исполнува минималните 
стандарди. Според анализата на Валдрон, правото на сопственост како 
што е формулирано во Универзалната декларација за човекови права, 
едноставно претставува право никој да не биде исклучен од класата 
на потенцијални сопственици на имот. Следствено, тоа не е гаранција 
дека секој ќе стане сопственик (Waldron, 1990). Само Американската 
декларација за правата и должностите на човекот (American 
Declaration of the Rights and Duties of Man) гарантира егзистенција: 
„Секој човек има право да поседува таква приватна сопственост 
која ги задоволува основните потреби за пристоен живот и помага 
да се задржи достоинството на човекот и на домот“. Во рамките на 
Европската конвенција за човекови права, правото на сопственост е 
заштитено со Протоколот бр. 1, кој е ограничен на негативниот аспект 
на правото и дозволува лишување од сопственост, ако тоа е во јавен 
интерес или ако е пропишано со закон.13 Кога овој член ќе се подели, 
видливо е дека постојат четири конститутивни елементи меѓусебно 
поврзани: мирно уживање на сопственоста, заштитата против одземање 
на сопственоста, освен во одредени случаи, право на државата да го 
контролира користењето на сопственоста и правото на државата да 
наметне даноци и казни (Совет на Европа, 1992). Може да се заклучи 
дека Европската конвенција за човекови права не се фокусира само 
на негативната страна на правото, но, исто така, значително го 
ограничува остварувањето на ова право. Истата ја остава целата 
надлежност на одредена држава да го ограничи правото на приватна 
сопственост, на начинот објаснет од страна на Хобс. 

13 „Секое физичко или правно лице има право мирно да ужива во својата сопственост. 
Никој нема да биде лишен од својата сопстевност освен ако тоа е во јавен интерес и 
е предмет на услови пропишани со закон и со општите принципи на меѓународното 
право. Претходните одредби, сепак, нема на каков било начин, да го нарушат 
правото на државата да спроведе такви закони, доколку е потребно, да го контролира 
користењето на сопственост во согласност со општиот интерес или да осигура 
плаќање на даноци или други придонеси или казни“. Европски суд за човекови 
права. Европска повелба за човекови права [European Convention on Human Rights]. 
Пристапено на 21 април, 2011: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7-
DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/ENG_CONV.pdf
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Накратко, според меѓународното и европското право, правото 
на приватна сопственост се смета дека во најголем дел е негативно 
право. Поради тоа и Европската конвенција за човекови права и 
Универзалната декларација за човекови права се наклонети кон 
либертаријанската перспектива, гарантирајќи само критериум на 
немешање, но со значителни ограничувања. 

Заклучок 

Либертаријанското сфаќање на правото на приватна сопственост, 
земјаќи го предвид само неговиот негативен аспект, ни остава 
непоправлива нееднаквост, додека егалитаристичкиот пристап сериозно 
ја ограничува слободата. Двете теории анализирани одделно ни даваат 
само делумни решенија кои доведуваат до повреда на човековите 
права. Се чини дека тие постојано се поткопуваат една со друга, и секој 
обид да се направи корисен компромис меѓу нив завршува со неуспех. 
Клучниот проблем е од философска природа. Концептите на слобода 
и на еднаквост се на спротивните страни на спектарот, ограничуваќи 
се еден со друг. Крајно тешко е истите да се поврзат. 

Ако се формулира негативно, правото на приватна сопственост се 
чини дека е премногу слободно, но ако сакаме да го прифатиме неговиот 
позитивен аспект, крајно е тешко да се избегне последицата од повреда 
на слободата. Егалитаристичката теоријата за праведна дистрибуција 
се чини дека е нецелосна, не нуди задоволителна алтернатива за 
либертаријанските аргументи. Меѓутоа, современиот свет се соочува 
со очајна потреба од демократско решавање на оваа конфузна дебата. 
И позитивните и негативните страни на правото на сопственост треба 
да бидат заштитени. Според моето мислење, не постои сомнеж дека 
неговиот негативен аспект мора да остане недопрен. Прашањето е 
тогаш, како да се спаси позитивниот аспект, кој, според Хегел, со кого 
мора да се согласам, е конститутивен за личноста. Можеби решението 
може да се најде ако се отргнеме од концептот на еднаквост и истото 
го бараме на друго место. 



128 Ивана СТЕПАНОВИЌ 

Резиме

Фундаменталната дебата за 
при ватната сопственост, која им 
прет ходи на сите правни спорови, е 
во доменот на етиката и започнува 
со почетоците на западната фило-
зофија. Клучното прашање повр-
зано со сопственоста е правдата. 
Ра з личните мислења за приватната 
соп  ственост зависат од тоа што се 
смета за праведно. Иако спо ред 
ав торката постојат повеќе при-
стапи за овој проблем што може 
да се поделат на повеќе начини, 
тру  дот главно се фокусира на 
дихо  томијата меѓу егалитаризмот 
и либертаријанизмот. Вториот 
при стап го оправдува правото на 
приватна сопственост со пра вото 
на слобода и се заснова на инди-
видуализмот и личниот ин терес. 
Првиот пристап ја фаво ри зира 
еднаквоста за сметка на слободата 
и препорачува жрт ву вање на при-
ватната сопственост по ради прав-
да за сите. 

Трудот нуди аргументи дека 
ни ту либертаријанизмот ниту ега-
ли таризмот не гарантираат правда, 
туку дека неизбежно доведуваат 
до повреда на човековите права. 
Спо  ред авторката, и позитивната 
и негативната страна на правото 
на сопственост треба да бидат за-
шти тени, а која аргументира дека 
ре  шението можеби постои надвор 
од концептот на еднаквост.

Ivana STEPANOVIC 

CAN JUSTICE BE 
DISTRIBUTED?  INSOLUBLE 
DEBATE BETWEEN 
LIBERTARIANISM AND 
EGALITARIANISM OVER 
PROPERTY RIGHTS

Abstract

Fundamental debate on private 
property, which precedes all legal 
disputes, is in the domain of ethics 
and starts with the beginnings of 
western philosophy. The key issue 
related to that of property is jus-
tice. Different opinions on private 
property are dependent on what is 
considered to be just. Although there 
are many approaches to this problem 
that can be divided in different ways, 
I will mainly focus on the dichotomy 
between egalitarianism and libertari-
anism. The latter justifies the right to 
private property through the right to 
liberty and is based on individualism 
and self-interest. The former favours 
equality over liberty and recom-
mends sacrificing of private property 
for the sake of justice for all.

I will argue that neither libertari-
anism nor egalitarianism guarantee 
justice, but are inevitably leading 
to violation of human rights. In my 
opinion, both positive and negative 
side of the right to property should 
be protected, and perhaps the solu-
tion can be found if we break away 
from the concept of equality.
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