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Kао и у слу ча ју мно гих дру гих пој мо ва и ка те го ри ја од дру штве-
ног и по ли тич ког зна ча ја, и у по гле ду гра ђан ске не по слу шно-

сти, те о ри ју ка рак те ри ше од су ство са гла сно сти. Но, ипак се мо же 
из дво ји ти из ве стан ми ни мум еле ме на та око ко јих по сто ји ма ња 
или ве ћа са гла сност. Пре све га, то су гра ђа ни као су бјек ти и но си о-
ци овог кон цеп та, ко ји у скла ду са прин ци пом гра ђан ства и из ње га 
из ве де ним њи хо вим ста ту сом (ста ту сом гра ђа ни на као при пад ни-
ка тј. пу но прав ног чла на од ре ђе не по ли тич ке за јед ни це), ужи ва ју 
сво ја за га ран то ва на пра ва и сло бо де, али исто вре ме но има ју ћи и 
од ре ђе не оба ве зе пре ма за јед ни ци (као што су: прав на обли га ци-
ја по што ва ња за ко на, прав на и фи скал на обли га ци ја пла ћа ња по-
ре за, вој на оба ве за, по ли тич ка, ма да је то не где и прав на оба ве-
за ко ри шће ња пра ва гла са, одн. гла са ња на из бо ри ма и др; а све 
оне у ши рем сми слу спа да ју у по ли тич ке оба ве зе гра ђа на, чи не ћи 
тзв. по ли тич ку обли га ци ју на по слу шност). Ме ђу тим, по ред пра-
ва и оба ве за, гра ђа ни има ју и од го вор ност пре ма за јед ни ци чи ји 
су чла но ви и у ко ју су, сход но кон трак ту а ли стич ким по ла зи шти ма, 
ушли да би жи ве ли у усло ви ма нор ма тив но уре ђе них од но са, ко ји 
би би ли у нај ма њој мо гу ћој ме ри не пра вед ни. Сто га, ако по сто је ћа 
нор ма тив на ре гу ла ти ва, или не ки њен део, ни је у скла ду с јав ним 
схва та њем прав де у дру штву, од го вор ност гра ђа на пре ма за јед ни-
ци под ра зу ме ва и ду жност пру жа ња гра ђан ског (не на сил ног) от по-
ра та квим прав ним нор ма ма ко је чи не ле гал но „не пра во“. Упра во 
је тај јав ни и не на сил ни от пор не пра вед ним за ко ни ма, њи хо во све-
сно не по што ва ње или кр ше ње од стра не гра ђа на, дру ги кључ ни и 
углав ном у те о ри ји не спо ран еле мент гра ђан ске не по слу шно сти. 
При том, та кав гра ђан ски от пор под ра зу ме ва од су ство кри ми нал не 
на ме ре, ма да се, ка ко упо зо ра ва Фри мен (Har rop A. Freemаn), сам 
при дев „гра ђан ски“ (civil или civic) не ко ри сти да би се ис та кла су-
прот ност кри ми нал ном де ло ва њу, већ ра ди на гла ша ва ња да је реч 
о ак ци ја ма усме ре ним „про тив др жа ве“ (civitas), од но сно ње них 
прав них и по ли тич ких ака та. Иако има ми шље ња да то мо же би ти 
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и ин ди ви ду ал ни об лик от по ра, гра ђан ска не по слу шност је углав-
ном ко лек тив ни јав ни чин (рет ко или из у зет но је ин ди ви ду ал ни, 
али и та да мо ра ис пу ња ва ти од ре ђе не усло ве, а пре све га, овај ве-
зан за јав ност), ко јим се у ви ду јав ног апе ла же ли скре ну ти па жња 
на про бле ма тич ност и не ле ги тим ност не ког за ко на или дру гог ак-
та с прав ном сна гом, и при до би ти по др шка дру гих у ре а ли зо ва њу 
зах те ва за ње го вим уки да њем или ре ви зи јом. 

Углав ном се мо же мо сло жи ти са по ме ну тим Фри ме ном и бит-
ним ка рак те ри сти ка ма гра ђан ске не по слу шно сти ко је он из два ја, 
а ко је се ве ћим де лом про вла че кроз све дру ге кон цеп ци је ове тех-
ни ке по ли тич ке бор бе. По ње му, гра ђан ска не по слу шност је са мо 
је дан од об ли ка не на сил ног от по ра1), а ње на спе ци фич на ка рак-
те ри сти ка, ко ја је одва ја од дру гих, слич них не на сил них об ли ка 
по ли тич ке бор бе, је сте от пор усме рен про тив за ко на или дру гог 
др жав ног ак та са за кон ским ефек том. По ред то га и не на сил но сти, 
свој ства та квог от по ра су и: на ме ра (ни је спон та ни или слу ча јан 
чин), спољ на свр ха (ука зу је на не прав ду дру гим чла но ви ма дру-
штва), ис кљу че ност обич не кри ми нал не на ме ре, као и ле га лан и 
не ле га лан об лик ко ји мо же има ти. Овај аутор до да је још јед ну ка-
рак те ри сти ку гра ђан ске не по слу шно сти - ре ли гиј ску фи ло зо фи ју 
као њен мо гућ са др жај. Она, ме ђу тим, не мо же би ти тре ти ра на као 
уни вер зал но и оп ште при хва ће но свој ство те вр сте гра ђан ских ак-
ци ја, због то га што укљу чу је при ват на уве ре ња и еле мент са ве сти, 
а они по ак ту ел ним схва та њи ма из ла зе из окви ра гра ђан ске не по-
слу шно сти. 

Ве ћи на те о ре ти ча ра, на и ме, при хва та рол сов ски прин цип да 
гра ђан ска не по слу шност мо же би ти за сно ва на са мо на прав ди или, 
дру гим ре чи ма, да се мо же вр ши ти са мо с по зи ва њем на не прав ду, 
ис кљу чу ју ћи са вест као њен уте ме љу ју ћи еле мент. Но, има и оних 
ко ји, по пут Фри ме на, при хва та ју мо гућ ност по сто ја ња ви ше об ли-
ка гра ђан ске не по слу шно сти, с об зи ром на вр сту ње не за сно ва но-
сти. Та ко, на при мер, Двор кин (Ro nald Dwor kin), по ред гра ђан ске 
не по слу шно сти за сно ва не на прав ди (ка да гра ђа ни ко ји чи не не ку 
1) Уз гра ђан ску не по слу шност, овај аутор из два ја још шест дру гих об ли ка не на сил ног от-

по ра ко ји, и по ред из ве сних ме ђу соб них слич но сти, ипак има ју и не ке спе ци фич но сти. 
То су: на си ље без мр жње; не на си ље (као за пра во нај ви ши ни во от по ра); при ну да пу тем 
уз др жа ва ња од на си ља; не на сил на ди рект на ак ци ја (Satyagraha); ак ци је без от по ра; и 
па ци фи зам. О то ме у: Har rop A. Fre e man, „Ci vil di so be di en ce“, у: CivilDisobedience,Oc-
ca si o nal Pa per, Cen ter for the Study of De moc ra tic In sti tu ti ons, San ta Bar ba ra, Ca li for nia, 
1966; нав. пре ма: Вла ди мир Па ви ће вић, Грађансканепослушностусавременојполи
тичкојтеорији, дипл. рад, ФПН, Бе о град, 2001, стр. 21-2; ин тер нет:  www.vla di mir pa-
vi ce vic.in fo/tek sto vi/gra djan ska_ne po slu snost_u_sa vre me noj_po li tic koj_te o ri ji.
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ма њи ну у дру штву же ле чи но ви ма не по слу шно сти скре ну ти па-
жњу вла да ју ћој ве ћи ни да она сво је ин те ре се спро во ди на на чин 
угро жа ва ња пра ва дру гих љу ди, би ло при пад ни ка те про те ству ју ће 
ма њи не, би ло пра ва љу ди у дру гим зе мља ма), кон ци пи ра и гра ђан-
ску не по слу шност за сно ва ну на мо рал ном ин те гри те ту (тј. са ве сти 
као уте ме љу ју ћем прин ци пу) и гра ђан ску не по слу шност за сно ва-
ну на по ли ти ци (ка да ма њи на у јед ном дру штву сво јим про тест ним 
ак ци ја ма на сто ји ути ца ти на вла да ју ћу ве ћи ну да про ме ни по ли ти-
ку ко ју во ди, и то ука зу ју ћи јој да она не из ра жа ва до бро соп стве не 
ин те ре се, па ти ме ни оне оп ште). А. Мол нар, од ба цу ју ћи мо гућ-
ност по сто ја ња ви ше вр сти гра ђан ске не по слу шно сти и ува жа ва-
ју ћи ис кљу чи во је дан њен об лик, онај за сно ван на прав ди, из но си 
оштру кри ти ку не са мо Двор ки но ве гра ђан ске не по слу шно сти за-
сно ва не на са ве сти, не го и оне за сно ва не на по ли ти ци. Ова дру га се 
оспо ра ва упра во из раз ло га на ко ји упу ћу је већ и сам Двор кин: јер 
се у том кон цеп ту кри је „по тен ци јал ни то та ли та ри зам“, по што у 
устав ној де мо кра ти ји не мо гу ни по је дин ци ни ма њи на од ре ђи ва ти 
шта су ин те ре си ве ћи не и ка ко ће их она оства ри ва ти.2) Двор кин, 
ме ђу тим, раз ли ку из ме ђу не по слу шно сти за сно ва не на прав ди и 
оне за сно ва не на по ли ти ци из во ди из сво је ди хо то ми је прин цип / 
по ли ти ка: док је прин цип усме рен на оправ да ње од лу ке ко ја шти ти 
не ко пра во, по ли ти ка је усме ре на на оправ да ње од лу ке ко ја оства-
ру је од ре ђе ни циљ. 

И ка да је реч о укљу чи ва њу у по јам гра ђан ске не по слу шно сти 
ле гал них об ли ка не на сил них ак ци ја от по ра, по ред оних не ле гал-
них, та ко ђе не ма са гла сно сти. Тед Хон дрих (T. Hon de rich), на при-
мер, по ла зе ћи од овог кри те ри ју ма (не)ле гал но сти, по вла чи ја сну 
пој мов ну ди стинк ци ју из ме ђу гра ђан ске не по слу шно сти и гра ђан-
ске не ко о пе ра тив но сти; при че му су, иако ци ље ви у оба слу ча ја 
оста ју исти, ак ци је гра ђан ске не по слу шно сти ис кљу чи во не за ко-
ни те, док је у слу ча ју ле гал них ак ци ја, ко је су у скла ду са за ко ном 
и где не ма ње го вог кр ше ња, реч о гра ђан ској не ко о пе ра тив но сти. 
Ве ћи на дру гих ауто ра ипак при хва та и ле гал не об ли ке про тест-
них ак ци ја (нпр. штрај ко ви, при ја вље не и до зво ље не јав не де мон-
стра ци је, пе ти ци је и др.) као ак ци је гра ђан ске не по слу шно сти, с 
тим што се гра ђан ска не ко о пе ра тив ност узи ма као је дан од на чи на 
2) Алек сан дар Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, у: А. Мол нар,

Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађансканепослушност, Са ми здат Б92, 
Бе о град, 2002, гл. XXIV, стр. 259-60. 
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спро во ђе ња гра ђан ске не по слу шно сти или као је дан њен сте пен, 
тј. ни во ко ји она мо же до сти ћи. 

На та квом је ста но ви шту Шарп (GeneSharp), ко ји не ко о пе ра-
тив ност од ре ђу је као је дан ни во не на сил не ак ци је, и то ме ђу ни во 
ко ји се на ла зи из ме ђу про те ста и убе ђи ва ња (пе ти ци је, де мон стра-
ци је, јав ни го во ри, три би не, ди стри бу ци ја про мо тив ног ма те ри ја ла 
и ли те ра ту ре, и сл.), као нај ни жег ни воа на ко ме се још увек са-
мо по ста вља ју из ве сни зах те ви ко ји зна че упо зо ре ња вла ди и упо-
зна ва ње ши рег гра ђан ства с по сто је ћим ста њем ле гал не не прав де, 
и крај њег ни воа не на сил не ин тер вен ци је. Уз то, код ње га об ли ци 
гра ђан ске не ко о пе ра тив но сти, ко је он кла си фи ку је у три вр сте (со-
ци јал на, еко ном ска и по ли тич ка не ко о пе ра ци ја), укљу чу ју, за раз-
ли ку од Хон дри ха, по ред ле гал них об ли ка про те ста (нпр. рад нич ки 
штрај ко ви, бој кот по тро ша ча, бој кот за ко но дав них те ла и из бо ра и 
др.), и не за ко ни те не на сил не ак ци је (по пут по ли тич ке не ко о пе ра-
ци је у ви ду од би ја ња пла ћа ња по ре за и еко ном ске не ко о пе ра ци-
је у ви ду од би ја ња пла ћа ња ра зних так си, или пак од би ја ња да се 
ко ри сте зва нич на сред ства пла ћа ња, итд.). Да кле, на овом дру гом 
ни воу не на сил не ак ци је, не по слу шни гра ђа ни ви ше не по ста вља ју 
са мо зах те ве, већ по ста ју не ко о пе ра тив ни, пред у зи ма ју ћи кон крет-
не по те зе са од ре ђе ним ефек ти ма. У слу ча ју да власт и да ље не 
ре а гу је на њи хо ве зах те ве, не на сил не ак ци је не по слу шно сти мо гу 
по при ми ти и ра ди кал ни је фор ме от по ра, до сти за њем свог тре ћег 
сте пе на, а то је ни во не на сил не ин тер вен ци је (од бло ка да пу те ва и 
оп ко ља ва ња вла ди них обје ка та, па све до фор ми ра ња па ра лел них 
тр жи шта, па ра лел них вла да и ад ми ни стра тив них си сте ма).3) 

По ред по ме ну тих, ме ђу зна чај ни је и че сто прак ти ко ва не об ли-
ке ак ци ја гра ђан ске не по слу шно сти спа да ју и: мар ше ви, тзв. sitin
про те сти (про те сти се де њем у ме сту), штрај ко ви гла ђу или бој ко ти 
вла ди них ме ди ја и др. По сто ји, та ко ђе, још јед на бит на ди стинк-
ци ја ко ја се пра ви из ме ђу две вр сте гра ђан ске не по слу шно сти: 
ди рект не и ин ди рект не. У слу ча ју ди рект не гра ђан ске не по слу-
шно сти, кр ши се исти онај за кон или про пис про тив ко га се и про-
те сту је (нпр. бој кот се гре га ци о ни стич ких и дис кри ми на тор ских 
про пи са ло кал них вла сти од стра не аме рич ких цр на ца у њи хо вој 
бор би за сво ја гра ђан ска пра ва); док се у слу ча ју ин ди рект не кр ше 
не ки дру ги за ко ни, а не онај про тив ко јег је про тест усме рен, што је 
3) О то ме ви де ти: Bryan Ca plan, “Non vi o lent re si stan ce: The ory and hi story”, HumaneStudi

esReview, Vol. 9, No. 1, 1994; ин тер нет: http://www.HSR.di so be di en ce.htm.



- 6 -

САВРЕМЕНАСХВАТАЊАГРАЂАНСКЕ...АлександраМировић

углав ном по сле ди ца не мо гућ но сти не по сред ног су прот ста вља ња 
не ком не пра вед ном за ко ну, или не ле ги тим ној по ли тич кој од лу ци 
или та квој по ли ти ци, због са ме при ро де ства ри (нпр. у слу ча ју су-
прот ста вља ња од ре ђе ној спољ ној по ли ти ци вла де). У овом дру гом 
слу ча ју, кр ши се не ки про пис ко ји је сам по се би не спо ран (ре ци мо, 
са о бра ћај ни про пи си или они о без бед но сти и при сту пу вла ди ним 
згра да ма и објек ти ма), а у ци љу ода ши ља ња сим бо лич не по ру ке 
ши рој јав но сти о не ле ги тим но сти не ке вла ди не по ли ти ке, од лу ке, 
ме ре или про пи са. Мајкл Вол цер (Mic hael Wal zer) је ра ни је пред ла-
гао да се, по ред ова два, уве де и тре ћи тип гра ђан ске не по слу шно-
сти - онa не по слу шност ко ју вр ше чла но ви кор по ра ци ја гра ђан ског 
дру штва (нпр. рад ни ци, спро во де ћи не до зво ље не об ли ке штрај ка). 
Кључ на од ли ка овог ти па гра ђан ске не по слу шно сти, по Вол це ру, 
је то што она ни је усме ре на про тив др жав не вла сти, већ про тив 
кор по ра тив не вла сти, ма да др жа ва ову не кад и по др жа ва.4) 

На осно ву све га из ло же ног, мо же мо ре ћи да је ипак нај при-
хва тљи ви је од ре ђе ње гра ђан ске не по слу шно сти у оп штем сми слу, 
као јед не „вр сте гра ђан ског от по ра ко ја је не на сил на, јав на, не кри-
ми но ге на и ко ри сти се са мо из у зет но и у свр хе скре та ња па жње и 
про ме не усло ва, ко ји ма се иза зи ва ју ор га ни вла сти“5); при че му се 
та кве ак ци је от по ра вр ше уз пу ну свест уче сни ка о мо гу ћим пра те-
ћим по сле ди ца ма, од но сно за кон ским санк ци ја ма ко је мо гу усле-
ди ти. 

По себ но је ва жно ука за ти на још јед но свој ство гра ђан ске не-
по слу шно сти ко је се про вла чи кроз ве ћи ну са вре ме них кон цеп ци ја 
и на ко ме се по себ но ин си сти ра, а то је ње на про тек тив на или де-
фан зив на уло га у од но су на по сто је ћи (де мо крат ски) устав ни си-
стем и ње го ва на че ла и прин ци пе, на ро чи то оне ве за не за људ ска 
и гра ђан ска пра ва и сло бо де. Та ко, на при мер, Ха бер мас (Jürgen 
Ha ber mas) ис ти че да су не по слу шни гра ђа ни за пра во „чу ва ри ле-
ги ти ми те та“ де мо крат ске прав не др жа ве, ко ји на сту па ју као она 
по след ња про тек тив на ин стан ца, вр ше ћи, сво јим не на сил ним ак-
4) Тај пред лог је Вол цер из нео у ра ду „Ci vil di so be di en ce and cor po ra te aut ho rity“, у: Phi-

lip Green, San ford Le vin ston (eds), PowerandCommunity.DissentingEssaysinPolitical
Science, Pant heon Bo oks, New York, 1970; пре ма: А. Мол нар, „Гра ђан ска не по слу шност 
за сно ва на на прав ди“, у: Расправаодемократскојуставнојдржави4:Грађанскане
послушност,op.cit., стр. 319. Ука зу ју ћи на овај Вол це ров ппре длог, Мол нар до да је и 
да он ни је на и шао на при хва та ње у те о риј ским кру го ви ма, те да се за то овај тип и не 
узи ма у раз ма тра ње при ана ли за ма гра ђан ске не по слу шно сти. 

5) „Гра ђан ска не по слу шност”, од ред ни ца у: Бо шко Ми ја то вић, Или ја Ву ја чић, Та на си је 
Ма рин ко вић, Појмовниклибералнедемократије, Слу жбе ни гла сник, Цен тар за ли бе-
рал но-де мо крат ске сту ди је, Бе о град, 2008, стр. 32.
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ци ја ма од бра не „ле ги ти ма ци о них устав них прин ци па“, тј. кон сти-
ту ци о нал них осно ва ле ги тим но сти по рет ка, нор ма ли зу ју ћу функ-
ци ју у де мо крат ском по ли тич ком про це су. На го то во исто ве тан 
на чин је про тек тив ну функ ци ју гра ђан ске не по слу шно сти ис ка зао 
и Ролс (John Rawls), ка да је на гла сио да је она, ко ли ко год по свом 
ка рак те ру и по са мој сво јој де фи ни ци ји би ла не за ко ни та, јед но ста-
би ли зу ју ће сред ство устав ног си сте ма.6) Мајкл Вол цер је, та ко ђе, 
имао у ви ду про тек тив ност гра ђан ске не по слу шно сти, ре кав ши 
да, у си ту а ци ја ма ко је зах те ва ју ова кво де ло ва ње, ду жност гра ђа-
на да бу ду не по слу шни је сте ни шта дру го до из раз њи хо ве ло јал-
но сти и по слу шно сти пре ма др жа ви.7) Ко нач но, на тој по зи ци ји је 
и Мол нар ко ји чи тав свој кон цепт те ме љи на гра ђан ској не по слу-
шно сти као јед ном од на чи на вр ше ња „кон зер ва тив не кон сти ту-
тив не вла сти“. Но, док не ки, упра во по пут Мол на ра, сма тра ју да 
се гра ђан ском не по слу шно шћу по сти же са мо тај кон зер ви ра ју ћи 
и про тек тив ни ефе кат у од но су на по сто је ћу устав ну де мо кра ти ју, 
пу тем ње не ис кљу чи во ко рек тив не функ ци је, дру ги ис ти чу зна чај 
и ње не ино ва тив не функ ци је за очу ва ње устав ног си сте ма. Та ко 
ће Р. Двор кин, ува жа ва ју ћи по тре бу за стал ним при ла го ђа ва њем 
пра ва и по ли ти ке, и то не са мо пу тем њи хо вог ре ви ди ра ња, не го 
и ино ви ра ња, ка ко би се одр жа ла ви тал ност де мо крат ске др жа ве 
и са ма ве ра гра ђа на у ње ну ле ги тим ност, ис та ћи да се гра ђан ска 
не по слу шност по ка зу је као „ко ре о гра фи ја за за ка сне ле ко рек ту ре 
и но во та ри је“8), по што не мо гу су ди је има ти мо но пол над ис пи ти-
ва њем и ту ма че њем за ко на, јер то мо гу чи ни ти и са ми гра ђа ни „на 
осно ву соп стве ног про ми шље ног и ра зло жног гле ди шта“ (onhis/
orher/ownconsideredandreasonableviewofwhatthelawrequires).9) 

Сва ова схва та ња, ме ђу тим, ма ње или ви ше оста ју у окви ру јед-
не ис кљу чу ју ће по зи ци је: пр во, ти ме што гра ђан ску не по слу шност 
по сма тра ју пре те жно из пер спек ти ве ин сти ту ци о нал ног кон тек ста 
(из у зев Ха бер ма са, ко ји нај ви ше ис ко ра чу је из те ма три це и про-
ши ру је ту пер спек ти ву по сма тра ња по ли тич ко-кул ту рал ним кон-
тек стом); и дру го, за то што за њен је ди ни мо гу ћи ин сти ту ци о нал ни 
оквир узи ма ју већ из гра ђен де мо крат ски устав ни си стем, као онај 
6) Ви де ти: Џон Ролс, Теорија правде,Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град, ЦИД, Под го ри ца, 

1998, стр. 347. 
7) О то ме у: Mic hael Wal zer, Obligations:EssaysonDisobedience,War,andCitizenship, Har-

ward Uni ver sity Press, Har ward, 1970, стр. 7-17. 
8) Пре ма: Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну др жа-

ву”,Гледишта, бр. 10-12, 1989, стр. 60.
9) Пре ма: Alan Car ter, “In de fen ce of ra di cal di so be di en ce“, JournalofAppliedPhilosophy, 

vol. 15, No. 1, 1998, стр. 30.  
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ко ји се ка рак те ри ше „окол но сти ма бли ским прав ди“ (Ролс) или „у 
це ли ни не так ну том прав ном др жа вом“ (Ха бер мас), кон ци пи ра ју-
ћи та ко гра ђан ску не по слу шност ис кљу чи во као „про ду же так де-
мо крат ске по ли ти ке“ (Бар кер /R. Bar ker/).10) Овим се за по ста вља ју 
мно ги ис ку стве ни при ме ри, а по себ но они из са вре ме не прак се, 
где је гра ђан ска не по слу шност при ме ње на као ци вил на стра те ги ја 
за спро во ђе ње де мо крат ских про ме на и где је она има ла и зна ча јан 
до при нос у де мо кра ти за ци ји дру штва, што не дво сми сле но по ка зу-
је и ана ли за слу ча ја Ср би је. На тај на чин се пре ви ђа још јед на бит-
на уло га гра ђан ске не по слу шно сти, а то је ње на про јек тив на уло га. 

Ме ђу са вре ме ним те о ри ја ма гра ђан ске не по слу шно сти за си-
гур но нај ве ћи од јек је има ла Рол со ва кон цеп ци ја, и то у по гле ду 
ка ко ње не афир ма ци је, та ко и ње ног оспо ра ва ња и кри ти ке, а ко ју 
је он раз вио у окви ру сво је оп ште те о ри је о прав ди. Ње го ва де фи-
ни ци ја гра ђан ске не по слу шно сти, иако је сво ју нај ве ћу по пу лар-
ност до жи ве ла то ком 70-их и 80-их го ди на XX ве ка, и да нас је ши-
ро ко при хва ће на и, та ко ђе, и да ље спа да ме ђу нај ци ти ра ни је. Њо ме 
се, ка ко и сам Ролс на по ми ње, гра ђан ска не по слу шност од ре ђу је у 
јед ном ужем и огра ни че ном сми слу у од но су на оно ње но тра ди-
ци о нал но по и ма ње, у То ро о вом сми слу. По њој, то је „јав ни, не на-
сил ни, ма да све сно по ли тич ки чин су про тан за ко ну, ко ји се обич но 
из во ди с ци љем да иза зо ве про ме ну у за ко ну или по ли ти ка ма вла-
сти“.11) Пре ма Рол су, ова квим де ло ва њем, осло вља ва се осе ћај за 
прав ду (adressingsenseof justice) ве ћи не у дру штву и упу ћу је се 
јав ни апел са упо зо ре њем да, пре ма не чи јем про ми шље ном схва-
та њу и искре ном уве ре њу, ни су по што ва ни прин ци пи прав де, као 
„прин ци пи дру штве не са рад ње ме ђу сло бод ним и јед на ким љу ди-
ма”.12) Та квим апе лом, вла да ју ћа ве ћи на се по зи ва на ре ви ди ра ње 
не ких по сто је ћих усло ва ко ји ни су у скла ду с „јав ним кон цеп том 
прав де”. Об ја шња ва ју ћи то, Ролс ка же: „Ми по зи ва мо дру ге да по-
но во раз ми сле, да ста ве се бе у наш по ло жај и да при зна ју да не 
мо гу оче ки ва ти од нас да бес ко нач но при хва та мо усло ве ко је нам 
10) По Бар ке ру, нео п ход ни усло ве за прак су гра ђан ске не по слу шно сти су сло бод на јав на 

рас пра ва и од су ство ре пре си је над не по слу шни ци ма, а ка ко то обез бе ђу је је ди но де мо-
крат ски си стем, ова ква прак са је са мо у ње му и мо гу ћа. У не де мо крат ским си сте ми ма, 
„те шко да има ика кве озбиљ не мо гућ но сти за гра ђан ску не по слу шност као про ду же так 
де мо крат ске по ли ти ке“ (R. Bar ker, „Ci vil di so be di en ce“, у: S. M. Lip set /ed./, Encyclo
pediaofDemocracy /1/, Ro u tled ge, Lon don, 1995, стр. 226; нав. пре ма: Ива на Спа сић, 
„Гра ђан ска не по слу шност“, у: Пре драг Кр стић (ур.), Критички појмовник цивилног
друштва(II), Гру па 484, Бе о град, 2004, стр. 71). 

11) Џон Ролс, Теоријаправде, op.cit.,стр. 331. 
12) Ibid. , стр. 331-2.
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они на ме ћу”.13) Оно ско ро оп ште ме сто, ко је је ве ћи на ауто ра при-
хва ти ла, упра во је ово схва та ње да је гра ђан ска не по слу шност, ка-
ко ка же Спа си ће ва, „у осно ви де фан зи ван по тез оних чи ја су пра ва 
угро же на”.14) Дру го, код Рол са, ну жан кон тек сту ал ни оквир ова кве 
ци вил не прак се је сте већ ус по ста вљен де мо крат ски устав ни по-
ре дак, ко ји омо гу ћа ва по сто ја ње „дру штва бли ског пра вед ном”, у 
ко ме су прин ци пи прав де ве ћин ски при хва ће ни за те мељ до бро-
вољ не дру штве не са рад ње.

Ролс гра ђан ску не по слу шност од ре ђу је као по ли тич ки чин, не 
са мо за то што су ње ни апе ли и зах те ви упу ће ни вла да ју ћој ве ћи ни 
у дру штву, већ и за то што се та кво де ло ва ње и усме ра ва и ле ги ти-
ми ше прин ци пи ма прав де, као устав ним по ли тич ким прин ци пи ма, 
ко ји уре ђу ју дру штве не уста но ве и сам устав; а ти ме су ис кљу че-
ни прин ци пи би ло ка квих при ват них уве ре ња (прин цип са ве сти и 
уоп ште прин ци пи лич ног мо ра ла или вер ских уве ре ња) као осно ви 
ове прак се. Чи но ви гра ђан ске не по слу шно сти вр ше се с по зи ва-
њем на „јав ни кон цепт прав де”, као не ко „за јед нич ки при хва ће но 
схва та ње прав де” ко је је оте ло тво ре но у уста ву и у осно ви је по ли-
тич ког по рет ка. Ролс, до ду ше, при зна је да и у „дру штву бли ском 
пра вед ном” мо гу по сто ја ти раз ли ке у схва та њу прав де, али ка же да 
он да та раз ли чи та схва та ња мо ра ју во ди ти ка слич ним по ли тич ким 
ста во ви ма. Та ко не што је мо гу ће, јер, по ње му, „раз ли чи те пре ми се 
мо гу до ве сти до истог за кључ ка”.15) Сто га и утвр ђу је да ни је ну жна 
стро га са гла сност гра ђа на у по гле ду јав ног кон цеп та прав де, већ 
са мо из ве сно, по треб но пре кла па ње у њи хо вим ста во ви ма. Ролс 
од ре ђу је гра ђан ску не по слу шност и као јав ни чин, не са мо због 
по зи ва ња на те јав не прин ци пе прав де, већ и јер се вр ши у сфе ри 
јав но сти, а јав ност је и адре сат по ру ке ко ја се упу ћу је у ви ду јав ног 
апе ла с по зи ва њем на прав ду.

Он је утвр дио и три усло ва ко ји мо ра ју би ти ис пу ње ни да би 
гра ђан ска не по слу шност би ла оправ да на. Пр ви се ти че пред ме та 
гра ђан ске не по слу шно сти: она мо же би ти усме ре на са мо на слу-
ча је ве те жих об ли ка не прав де, тј. „су штин ску и ја сну не прав ду”, а 
та кве су пре све га оне не прав де ко је су пре пре ка укла ња њу дру гих 
не прав ди. За то би гра ђан ском не по слу шно шћу тре ба ло ре а го ва ти 
по себ но у слу ча ју кр ше ња оно га што је он на звао пр вим и дру гим 
прин ци пом прав де; то су: прин цип јед на ко сти сло бо де (у сми слу 
13) Ibid. , стр. 347.
14) Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност“, op.cit., стр. 62.
15) Џон Ролс, Теоријаправде, op.cit.,стр. 351.
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да сва ки чо век по се ду је од ре ђе не основ не сло бо де ко је су јед на ке 
за све) и прин цип јед на ко сти мо гућ но сти (у сми слу да су дру штве-
не по зи ци је сви ма под јед на ко до ступ не, уз од су ство при стра сно-
сти).16) Дру ги Рол сов услов оправ да но сти ци вил не не по слу шно сти 
утвр ђу је да она мо ра би ти ну жно тј. крај ње сред ство, што зна чи 
да се прет ход но мо ра ју ис цр пе ти све ле гал не мо гућ но сти вр ше ња 
ути ца ја, пу тем за ко ни тих сред ста ва, а тек ако се ова по ка жу не е фи-
ка сним, мо же се оправ да но по сег ну ти за тим иле гал ним сред ством 
по ли тич ке бор бе. Тре ћи и, ујед но, по след њи услов од но си се на 
гра ни це оправ да не не по слу шно сти: ње ним ак тив но сти ма се не сме 
угро зи ти функ ци о ни са ње устав ног по рет ка.

 Ј. Ха бер мас, по ред при хва та ња Рол со ве де фи ни ци је, као и 
углав ном свих по ме ну тих усло ва ко је је овај по ста вио као нео п ход-
не да би се не ки чин гра ђан ске не по слу шно сти сма трао оправ да-
ним, де ли са њим ми шље ње и да су кон сти ту ци о нал ни по ли тич ки 
прин ци пи, као оп ште-при знат ле ги ти ми за циј ски основ де мо крат-
ског по рет ка, уте ме љу ју ћи прин ци пи ова квих гра ђан ских ак ци ја. 
Сход но то ме, он де фи ни ше гра ђан ску не по слу шност као она „де ла 
ко ја су по свом об ли ку иле гал на, ма да се раз ви ја ју у окви ру по зи-
ва ња на за јед нич ки при зна те осно ве ле ги ти ми те та... де мо крат ског 
др жав но-прав ног по рет ка”.17) То зна чи да гра ђан ски не по слу шни ци 
при хва та ју по сто је ћи де мо крат ски по ре дак као ле ги ти ман, а да су 
њи хо ве про тест не ак ци је усме ре не про тив по је ди нач них слу ча је ва 
ле гал не не прав де, тј. „за кон ског не пра ва”, ко ји се мо гу ја ви ти и у 
де мо крат ској прав ној др жа ви. Ха бер мас об ја шња ва да ка да се го-
во ри о не прав ди у ле гал ним об ли ци ма ко ја на ста је у де мо крат ској 
прав ној др жа ви, ту „ни је реч о екс трем ном слу ча ју не пра вед ног 
по рет ка, већ о нор мал ном слу ча ју (не прав де – прим. А. М.), ко ји ће 
увек из но ва на сту пи ти, за то што је оства ре ње основ них устав них 
за ко на... ду го ро чан про цес ко ји се исто риј ски не од ви ја пра во ли-
ниј ски, већ га мно го пре ка рак те ри шу за блу де, от по ри и по ра зи”.18) 

Но, и по ред ве ли ког по ду да ра ња Ха бер ма со ве кон цеп ци је 
гра ђан ске не по слу шно сти са оном Рол со вом, због че га се че сто 
и на зи ва ју за јед нич ким име ном „Ролс-Ха бер ма со ва кон цеп ци ја”, 
по сто је две кључ не ди стинк тив не тач ке у ко ји ма Ха бер мас ипак 
16) Уз ова два основ на прин ци па прав де, Ролс је фор му ли сао још је дан, до пун ски и оп-

шти ји: прин цип јед на ке ди стри бу ци је вред но сти тј. до ба ра у дру штву, ко ји не јед на ку 
рас по де лу (прин цип раз ли ке) до пу шта са мо у ко рист нај у гро же ни јих чла но ва.

17) Jürgen Ha ber mas, „Гра ђан ска не по слу шност – тест за де мо крат ску прав ну др жа ву”,op.
cit. , стр. 55.

18) Ibid. , стр. 59.
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ис ко ра чу је из Рол со ве до ста ри гид не схе ме усло ва оправ да но сти 
гра ђан ске не по слу шно сти, вр ше ћи ти ме и њи хо ву сво је вр сну над-
град њу. Пр ва тач ка ди стинк ци је про из ла зи из Ха бер ма со ве де ли бе-
ра тив ног схва та ња де мо кра ти је, због че га он не при хва та Рол со во 
ви ђе ње „јав ног схва та ња прав де” као не ка квог апри ор ног, уна пред 
утвр ђе ног кон цеп та, око ко га је у устав ној де мо кра ти ји јед ном по-
стиг ну та са гла сност и ко ји не под ле же ни ка квим по нов ним раз ма-
тра њи ма, ре ви зи ја ма и при ла го ђа ва њи ма, од но сно ко ји не би мо-
гао и сам би ти пред мет гра ђан ске не по слу шно сти. По Ха бер ма су, 
на и ме, не са мо по ли тич ка, не га и прав на и про це ду рал на пи та ња 
мо гу и мо ра ју би ти пред мет ар гу мен та тив ног ко му ни ка тив ног де-
ло ва ња у дис кур зив ним про це си ма фор ми ра ња по ли тич ке во ље. 
Дру га тач ка у ко јој Ха бер ма со ва кон цеп ци ја од сту па у од но су на 
Рол со ву, је сте ста вља ње на гла ска на раз ви је ну, пар ти ци па тив ну 
по ли тич ку кул ту ру као кон тек сту ал ни услов гра ђан ске не по слу-
шно сти. На тај на чин, иако не за не ма ру је ни онај ин сти ту ци о нал-
ни оквир де мо крат ске прав не др жа ве, Ха бер мас ипак оста вља до-
вољ но про сто ра да се под по јам гра ђан ске не по слу шно сти мо гу 
под ве сти и они при ме ри пру жа ња не на сил ног от по ра ко ји не за-
до во ља ва ју овај ин сти ту ци о нал ни услов strictosensu, тј. ко ји се не 
спро во де у ам би јен ту раз ви је не и кон со ли до ва не де мо кра ти је и већ 
ус по ста вље не прав не др жа ве, а та ко ђе и они при ме ри ка да се ова-
кве ци вил не ак ци је спро во де у де мо крат ским ин сти ту ци о нал ним 
усло ви ма, али су усме ре не упра во про тив њих и не за сни ва ју се 
на прин ци пу прав де схва ће ном у рол сов ском сми слу. Ха бер ма сов 
кон цепт је за пра во мно го при јем чљи ви ји за ци вил не зах те ве и про-
тест не ак ци је ко ји се ге не ри шу у оном ши ро ком по љу ци ви ли те та 
ко јем при па да ју раз ли чи ти но ви дру штве ни по кре ти (еко ло шки, 
фе ми ни стич ки, ан ти гло ба ли стич ки, про тив абор ту са и др.). 

И ма да је „Ролс-Ха бер ма со ва” кон цеп ци ја гра ђан ске не по слу-
шно сти кри ти ко ва на и ра ни је, и то у по гле ду ско ро свих ње них 
кључ них обе леж ја (као што су: јав ност, при хва та ње за кон ских 
санк ци ја, не на сил ност, Рол со во ин си сти ра ње на ве ћин ском схва та-
њу прав де, сим бо лич ност и ин ди рект ност), из овог по ља ци вил ног 
дру штва, тј. од стра не са вре ме них дру штве них по кре та, упу ће не 
су и нај ра ди кал ни је кри ти ке на њен ра чун.19) Зна ча јан део њих по-
19) Јед ну при лич но све о бу хват ну кри ти ку ове кон цеп ци је са же то је из нео Велч ман (Wel-

chman), ис та кав ши да до ми нант ност ње ног „схва та ња гра ђан ске не по слу шно сти као 
'об ли ка го во ра' оси ро ма шу је зна че ње овог пој ма, су жа ва ле ги тим но под руч је овог ви да 
по ли тич ког де ло ва ња и до во ди до усва ја ња се лек тив не, ис кри вље не сли ке исто ри ја та 
гра ђан ске не по слу шно сти као по ли тич ке прак се” (ви де ти: J. Wel chman, “Is eco sa bo ta-
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ла зи од то га да су ве ли ке тех но ло шке про ме не у са вре ме ном све ту 
до ве ле чо ве чан ство у пот пу но но ву ег зи стен ци јал ну си ту а ци ју, у 
ко јој је ње гов оп ста нак до ве ден у пи та ње, те сма тра ју да због то га 
по сто ји ну жна по тре ба за дру га чи јом по ли ти ком, али та ко ђе и за 
дру га чи јим осно вом гра ђан ског де ло ва ња у пру жа њу от по ра по-
сто је ћој по ли ти ци, јер у тим усло ви ма, оно не мо же ви ше по чи ва ти 
са мо на вред но сти ка ква је прав да, већ се мо ра те ме љи ти на вред-
но сти са мог жи во та. Сто га се за ступ ни ци ова квог кон цеп та, ме ђу 
ко ји ма мно ги има ју и прак тич но-ак ти ви стич ко ис ку ство, за ла жу 
да се ак ци је не по слу шно сти спро во де с по зи ва њем на угро же ност 
жи во та, и то би ло соп стве ног, би ло жи во та свих љу ди на све ту. То 
је кон цепт тзв. но ве не по слу шно сти, где се већ и са мим на зи вом 
же ли ис та ћи раз ли ка у од но су на су штин ски „ло ја ли стич ку” гра-
ђан ску не по слу шност. По Кле ге ру (He inz Kle ger), кључ не раз ли ке 
из ме ђу ове две вр сте не по слу шно сти са сто је се у сле де ћем: док 
је при мар ни циљ гра ђан ске не по слу шно сти от кла ња ње очи глед-
ног „не пра ва”, та кав циљ „но ве не по слу шно сти” је про ме на кур са 
дру штве ног и по ли тич ког раз во ја; за тим, у по гле ду при мар не про-
бле ма ти за ци је, гра ђан ска не по слу шност је усме ре на на за шти ту 
ма њи не, а „но ва не по слу шност” на за шти ту од опа сно сти ко ју до-
но си бу дућ ност; и ко нач но, у по гле ду од но са пре ма де мо крат ској 
прав ној др жа ви, док је гра ђан ска не по слу шност окре ну та ре а ли-
зо ва њу већ по сто је ћег пра ва, ова „но ва” те жи ре фор му ла ци ји, ета-
бли ра њу и ја ча њу устав не де мо крат ске др жа ве као де мо крат ског 
по сту ла та.20) Мол нар оце њу је да се овај но ви об лик не по слу шно-
сти не мо же све сти ни на гра ђан ску не по слу шност, ни на пра во на 
от пор ти ра ни ји у стро гом сми слу, али да је ипак овом дру гом бли-
жи, па га чак и тре ти ра као је дан ње гов вид. Он при ме ћу је да се у 
осно ви тог кон цеп та на ла зи за пра во она Хоб со ва (Tho mas Hob bes) 
ло ги ка пра ва на от пор, ко ја во ди у гра ђан ски рат, а ко ја је за сно ва на 
на Лу те ро вом (М. Lut her) пра ву на са мо о др жа ње.21)  

ge ci vil di so be di en ce”, PhilosophyandGeography, Vol. 4, No. 1, 2001, стр. 97-107; исто: 
Ива на Спа сић, „Гра ђан ска не по слу шност”, op.cit., стр. 65). 

20) He inz Kle ger, DerneueUngehorsam.WiderständeundpolitischeVerpflichtungineinerler
nfahigenDemokratie, Cam pus, Frank furt am Main, New York, 1993, стр. 87; нав. пре ма: 
А. Мол нар, „Гра ђан ска не по слу шност за сно ва на на прав ди“, op.cit., оде љак 7: „Но ва 
не по слу шност”, стр. 358-9.

21) Ви ше о Лу те ро вом кон цеп ту  пра ва чо ве ка-по је дин ца на са мо о др жа ње и њи ме ин спи-
ри са ном Хоб со вом схва та њу пра ва на от пор, ви де ти: Алек сан дра Ми ро вић, «Гра ђан ска 
не по слу шност, пра во на от пор ти ра ни ји и  'по моћ угро же ној др жа ви' као ме ха ни зми за-
шти те и (по нов ног) ус по ста вља ња де мо крат ског устав ног по рет ка», Српскаполитичка
мисао, бр. 4, ИПС, 2009, стр. 45-76.
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На кра ју пре гле да са вре ме них схва та ња гра ђан ске не по слу-
шно сти, освр ну ће мо се и на ве о ма ин те ре сант ну кон цеп ци ју упра-
во по ме ну тог на шег ауто ра, Алек сан дра Мол на ра, ко ји је по себ ну 
па жњу у свом на уч ном ра ду по све тио овој ка те го ри ји прав не и по-
ли тич ке те о ри је, и ко ји уно си де ли мич не но ви не, ма кар ка да су до-
ма ће при ли ке у пи та њу, у ње но од ре ђе ње. Он ту сво ју кон цеп ци ју 
раз ви ја у окви ру ши рих раз ма тра ња уло ге гра ђан ства у по ли тич-
ким про це си ма. По ла зно ње го во ста но ви ште је да кон сти ту тив на 
власт у де мо крат ској устав ној др жа ви не иш че за ва са мим ак том 
про гла ше ња уста ва, већ да на ста вља и по сле то га да се вр ши, уз 
стал ни „кон фликт ни на бој“ из ме ђу кон зер ва тив них и ино ва тив них 
тен ден ци ја. Сход но то ме, он утвр ђу је да у де мо крат ској устав ној 
др жа ви по сто је три раз ли чи те фа зе и на чи на вр ше ња кон сти ту тив-
не вла сти: 1. уста во твор на кон сти ту тив на власт – ко ја об у хва та по-
ли тич ку де лат ност су ве ре ног пу ка и уста во твор не скуп шти не, као 
и ре фе рен дум ску ра ти фи ка ци ју пред ло га уста ва; 2. кон зер ва тив на 
кон сти ту тив на власт – ко ја об у хва та, по ред де лат но сти устав ног 
су да као фор мал ног „чу ва ра уста ва“, и не фор мал не про тек тив не 
ме ха ни зме, као што су  гра ђан ска не по слу шност (јав на по ли тич ка 
де лат ност при пад ни ка пу ка ко је се спро во ди ра ди за шти те уста ва) 
и ин сти тут пру жа ња „по мо ћи угро же ној др жа ви“ (по ли тич ка, а по 
по тре би и вој на де лат ност про у став них сна га ра ди от кла ња ња опа-
сно сти од уво ђе ња ти ра ни је и по нов ног ус по ста вља ња ре дов ног 
функ ци о ни са ња устав ног по рет ка); и  3. ино ва тив на кон сти ту тив-
на власт – ко ја от по чи ње ка да се стек ну усло ви за про ме ну уста ва 
и об у хва та по ли тич ку де лат ност су бјек та овла шће ног да ини ци ра 
устав ну про ме ну и оних ко ји до но се од лу ку о то ме и спро во де ту 
про ме ну, као и, уко ли ко је пред ви ђе на, ре фе рен дум ску ра ти фи ка-
ци ју. Мол нар утвр ђу је и раз ли чи те уло ге у ко ји ма гра ђа ни на сту па-
ју, у свој ству „пу ка“, у овим фа за ма по ли тич ког про це са. По ње му, 
они де лу ју као „су ве ре ни пук“ са мо то ком вр ше ња уста во твор не 
кон сти ту титвне вла сти, одн. са мо у оном ини ци јал ном де лу ове фа-
зе ко ји се од но си на фор ми ра ње и из ра жа ва ње во ље за кон сти ту ци-
о на ли за ци јом и из бор уста во твор не скуп шти не, док то ком вр ше ња 
ино ва тив не и кон зер ва тив не кон сти ту тив не вла сти, они на сту па-
ју као „де лат ни пук“. По што он гра ђан ску не по слу шност од ре ђу-
је као је дан од об ли ка спро во ђе ња „кон зер ва тив не кон сти ту тив не 
вла сти“, то зна чи да гра ђа ни, у сво јим чи но ви ма от ка зи ва ња по-
слу шно сти, на сту па ју као „де лат ни пук“. Тај „де лат ни пук“, ко ји 
оства ру је „кон зер ва тив но-кон сти ту тив ну власт“, „не би тре ба ло”, 
упо зо ра ва он, да се ру ко во ди про из вољ ним вр ли на ма, не го... вр ло 
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ја сно од ре ђе ним вр ли на ма по сту па ња у скла ду са уста вом и за шти-
том уста ва“.22) 

Ов де се, да кле, глав ни ак це нат ста вља на про тек тив ну уло гу 
гра ђан ске не по слу шно сти, а ње на пот пу на де фи ни ци ја ко ју да је 
Мол нар гла си: „Гра ђан ска не по слу шност је фе но мен ко ји се ја вља 
као об лик не на сил ног про те ста ле ги тим ној вла сти у (де мо крат ској) 
устав ној др жа ви и ис ка зу је је ма њи на гра ђа на у свој ству пред став-
ни ка кон зер ва тив не кон сти ту тив не вла сти.“23) Овај аутор, ка ко је 
већ ре че но, при хва та да се о гра ђан ској не по слу шно сти го во ри 
са мо ка да су у пи та њу не на сил ни про те сти за сно ва ни на прав ди, 
при че му не прав да (тј. не пра во), чи је би от кла ња ње или скре та ње 
па жње на њу тре ба ло да бу де циљ ових про те ста, мо ра би ти не 
са мо озбиљ на, не го и по је ди нач на, у сми слу да се од но си на са-
свим од ре ђе не ак те вла сти, и то у већ кон сти ту и са ној де мо крат ској 
устав ној др жа ви. Не на сил ни про тест, да би се сма трао гра ђан ском 
не по слу шно шћу, мо ра би ти и сра зме ран свом ци љу, као што мо ра 
ис пу ни ти и оста ле усло ве, а ко ји се углав ном по кла па ју са они ма 
ко је да ју и дру ги (не на сил ност; јав ност; мо рал но-по ли тич ка, а не 
при ват на мо ти ви са ност; и ис пу ња ва ње дис по зи ти ва не ке за бра њу-
ју ће прав не нор ме). 

Нај ве ћи зна чај Мол на ро вог кон цеп та гра ђан ске не по слу шно-
сти ти че се, ме ђу тим, прин ци па ле ги ти ма ци је тих иле гал них ака та 
не на сил ног ис ка зи ва ња не по слу шно сти, као и са др жа ја прав де, на 
ко ји би гра ђа ни тре ба ло да се по зи ва ју при ли ком њи хо вог спро во-
ђе ња. Пра во гра ђан ске не по слу шно сти при па да сфе ри при род ног, 
не по зи ти ви ра ног пра ва, али Мол нар, као и Дра јер, на ла зи ње го ве 
по зи тив но-прав не те ме ље, и то у по зи ти ви ра ним основ ним пра ви-
ма на сло бо ду из ра жа ва ња ми шље ња и сло бо ду оку пља ња, ко ја у 
свом син те тич ком деј ству омо гу ћа ва ју ка ко оства ре ње гра ђан ске 
не по слу шно сти, та ко и ње но ка сни је суд ско оправ да ње. Док не ки 
дру ги ауто ри (по пут нпр. Леј ке ра /La ker/) ис ти чу и тре ће основ но 
пра во чо ве ка – сло бо ду са ве сти, као устав ни и по зи тив но-прав ни 
основ оправ да ња ове вр сте про те ста, Мол нар ње га екс пли ци те ис-
кљу чу је, због свог прин ци пи јел ног ста ва о по сто ја њу су штин ске 
раз ли ке из ме ђу гра ђан ске не по слу шно сти и не по слу шно сти из 
раз ло га са ве сти.  

22) А. Мол нар, „Де мо крат ска устав на др жа ва“, у: Расправа...4:Грађансканепослушност, 
op.cit.,стр. 28. 

23) Ibid.,стр. 26. 
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Иако при хва та Рол со во по ла зи ште да је прав да уте ме љу ју ћи 
прин цип, тј. кон сти ту енс гра ђан ске не по слу шно сти, он од ба цу је 
ње го во од ре ђе ње ове ка те го ри је, на ко ме је, пак, Ролс из гра дио це-
ло куп ну сво ју прав ну и по ли тич ку те о ри ју. Има ју ћи пре све га у ви-
ду онај до дат ни и оп шти ји Рол сов прин цип прав де, ко ји се од но си 
на јед на ку рас по де лу дру штве них ко ри сти и вред но сти, од но сно 
јед на ку до де лу пра ва и оба ве за, Мол нар сма тра да та ква од ред ба 
прав де „пру жа за па њу ју ће ма ло мо гућ но сти за озбиљ ни је уте ме ље-
ње гра ђан ске не по слу шно сти“.24) На гла ша ва се да та ко фор му ли сан 
прин цип прав де зна чи да би се гра ђа ни, прак ти ку ју ћи гра ђан ску 
не по слу шност, мо гли су прот ста ви ти сва ком за ко ну и де мо крат ски 
до не тој по ли тич кој од лу ци, ко ји ни су у скла ду с њи хо вим лич ним 
или груп ним схва та њем пра вед не ди стри бу ци је до ба ра и пра ва и 
оба ве за25), чи ме се пре ко ра чу ју и за о би ла зе, и ту се Мол нар осла ња 
на Хо ма на (Karl Ho mann), по зи тив но-прав на и де мо крат ско-ин сти-
ту ци о нал на сфе ра, а уме сто њих уво ди суп стан ци јал на ре гу ла ци ја 
ди стри бу ци је као ис ход дру штве них ин тер ак ци ја. Због то га, Мол-
нар те жи да фор му ли ше не ки уни вер за лан, ја сан и не дво сми слен 
са др жај прав де, ко ји не би био спо ран, у сми слу да не би мо гао 
за ви си ти од ње них про из вољ них, ин ди ви ду ал них или ма њин ских 
схва та ња. Уз де ли мич но осла ња ње на Дра је ра, он та кав са др жај 
прав де, као уте ме љу ју ћи основ гра ђан ске не по слу шно сти, про на-
ла зи у основ ним пра ви ма чо ве ка. На осно ву то га утвр ђу је да се 
апел на прав ду, од но сно ње но оства ре ње као ци ља гра ђан ске не-
по слу шно сти, мо же је ди но од но си ти на основ на пра ва чо ве ка ко ја 
су прав но по зи ти ви ра на уста вом и ме ђу на род ним пра вом (пу тем 
24) Алек сан дар Мол нар, „Исто риј ски раз вој гра ђан ске не по слу шно сти“, op.cit. , стр. 261.
25) Же ли мо на гла си ти да ово, по на шем ми шље њу, ипак ни је у пот пу но сти ис прав на 

ин тер пре та ци ја Рол со ве кон цеп ци је прав де, одн. пре ци зни је, ње не при ме не на план 
гра ђан ске не по слу шно сти. Ту се, у раз ма тра њу ефе ка та ове кон цеп ци је прав де, за по-
ста вља упра во Рол сов кон цепт гра ђан ске не по слу шно сти, тј. по је ди не ње го ве кључ-
не ком по нен те, а без узи ма ња тог кон цеп та у це ло сти, не мо гу се ови ефек ти ва ља но 
са гле да ти. На и ме, ис пу шта се из ви да да се код Рол са јав ни апел не мо же од но си ти 
на ин ди ви ду ал но или ма њин ско схва та ње прав де, па ни та кво схва та ње пра вед не ди-
стри бу ци је до ба ра, већ ис кљу чи во на јав ни кон цепт прав де, оте ло тво рен у уста ву, око 
ко јег по сто ји ве ћин ска са гла сност, те се не по слу шни гра ђа ни мо гу по зи ва ти са мо на 
та кву пра вед ну рас по де лу до ба ра ко ја про из ла зи из тог оп ште- при хва ће ног кон цеп та 
прав де. Но, Мол нар, пот кре пљу ју ћи сво је ста во ве, ука зу је ов де и на Но зи ко ву (Ro bert 
No zick) ли бе ра ли стич ку кри ти ку ове те зе о тзв. струк ту рал ној прав ди, одн. ди стри-
бу тив ној прав ди ко ја ре зул ти ра у не ком струк ту рал ном ста њу. Но зик је, у свом де лу 
Анархија,држава, утопија, оспо рио мо гућ ност по ли тич ке упо тре бе ова квог кон цеп та 
прав де, ин си сти ра ју ћи пак на „исто риј ској прав ди”, ко ја под ра зу ме ва да се све тр жи-
шне тран сак ци је мо гу оправ да ти пр во бит ном рас по де лом до ба ра. Мол нар, ме ђу тим, 
ипак при зна је да је ово јед но ра ди кал но ста но ви ште ко је оправ да ва пр во бит ну рас по-
де лу до ба ра ко ја, ка ко ка же Ке рол Гулд (Ca rol Go uld), као из раз пр во бит не аку му ла ци је 
ка пи та ла, увек пред ста вља оти ма чи ну и кра ђу.       
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ме ђу на род них уго во ра и ме ђу на род ног оби чај ног пра ва), као и на 
про це ду ре ко ји ма се она раз ра ђу ју и шти те. Ралф Дра јер, ко ји је у 
са вре ме ној прав ној те о ри ји дао ве ли ки до при нос раз ра ди кон цеп-
та гра ђан ске не по слу шно сти за сно ва не на прав ди, пр ви је ис та као 
прав но-по зи ти ви ра на основ на пра ва чо ве ка као са др жај те прав де 
на ко ју се мо гу по зи ва ти гра ђа ни у спро во ђе њу и оправ да њу сво-
јих ака та не по слу шно сти.26) На гла си ли смо да се Мол нар у свом 
кон цеп ту са мо де ли мич но осла ња на овог те о ре ти ча ра, за то што: с 
јед не стра не, он при хва та Дра је ро во од ба ци ва ње по зи ва ња на при-
род на, не по зи ти ви ра на пра ва као основ оправ да ња гра ђан ске не-
по слу шно сти, де ле ћи с њим став да та кав основ мо же би ти је ди но 
за шти та људ ских пра ва као по зи ти ви ра них при род них пра ва (ту 
је ве ли ки ути цај Гу ста ва Рад бру ха и ње го ве фор му ле); док, с дру-
ге, он вр ши исто вре ме но и про ши ри ва ње и су жа ва ње Дра је ро вог 
од ре ђе ња са др жа ја прав де и апе ла на њу. Мол на ро во про ши ре ње 
од но си се на то што он апе лом на прав ду об у хва та и за шти ту ме-
ђу на род но-прав них од ред би о људ ским пра ви ма, док Дра јер оста је 
са мо на устав ним од ред ба ма о тим пра ви ма, очи глед но пре ви ђа ју-
ћи мо гућ ност да устав не ува жи не ке оба ве зу ју ће нор ме ме ђу на-
род ног пра ва. Ње го во су жа ва ње апе ла на прав ду од но си се, пак, на 
од ба ци ва ње устав них од ред би о „др жав ним ци ље ви ма” као мо гу-
ћег пред ме та за шти те пу тем гра ђан ске не по слу шно сти, ка ко се то 
у Дра је ро вој кон цеп ци ји пред ви ђа, при дру жи ва њем ових од ре да ба 
оним о људ ским пра ви ма као ку му ла тив ном са др жа ју прав де. Мол-
нар то чи ни, сма тра ју ћи да су устав но од ре ђе ни „др жав ни ци ље ви” 
су ви ше ап стракт ни и да зах те ва ју за кон ску раз ра ду, те да би мо гли 
би ти пред мет за шти те при ме ном гра ђан ске не по слу шно сти са мо 
по сред но, ако би се мо гли из ве сти из основ них пра ва чо ве ка.  

Обра зла жу ћи за што је нео п ход но да се прав да на ко ју се гра-
ђан ски не по слу шни ци по зи ва ју за сни ва на основ ним пра ви ма чо-
ве ка и про це ду ра ма њи хо ве раз ра де и за шти те, Мол нар из два ја два 
раз ло га. Пр ви раз лог се ти че ка рак те ри сти ка ових пра ва, тј. њи хо-
вог прин ци пи јел ног и про грам ског ка рак те ра, по доб ног за мо рал ну 
кри ти ку пра ва ко ја је и да ље нео п ход на; јер, иако су у де мо крат ској 
устав ној др жа ви про тив реч но сти из ме ђу мо ра ла и пра ва осла бље-
не, оне ни су уки ну те. Због то га, „основ на пра ва чо ве ка до пу шта ју 
по је дин цу да оправ да свој по сту пак (гра ђан ске не по слу шно сти – 

26) Дра је ро ва фор му ла ци ја основ них пра ва чо ве ка као са др жа ја прав де на ко јој се за сни ва 
гра ђан ска не по слу шност, од мах је иза зва ла оштру кри ти ку од стра не не мач ких кон зер-
ва тив них те о ре ти ча ра пра ва, по пут Ва сер ма на (R. Was ser mann) и Исен зеа (Jo sef Isen-
see). 
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прим. А. М.) ти ме што ће са мо привидно кр ши ти од ре ђе но (нпр. за-
кон ско) пра во, док ће га заправо бра ни ти – као (сво ја) основ на пра-
ва”.27) Дру ги раз лог ко ји Мол нар на во ди, оце њу ју ћи га и кључ ним, 
од но си се на функ ци је ових пра ва ко ја у де мо крат ској устав ној др-
жа ви за у зи ма ју по себ но и при ви ле го ва но ме сто. Њи хо ва функ ци ја 
је, на и ме, та ква да они чи не кон сти ту тив ни еле мент де мо кра ти је: 
„Основ на пра ва чо ве ка је су те мељ де мо кра ти је, чи ја се суд би на не 
мо же пре пу сти ти на во љу пар ла мен тар ној ве ћи ни (од но сно из ње 
про и за шлој вла ди) и за то се мо ра ју бра ни ти број ним, не са мо ин-
сти ту ци о нал ним, не го и ва нин сти ту ци о нал ним сред стви ма.”28) А 
гра ђан ска не по слу шност не ке ма њин ске, пар ти ку лар не дру штве не 
гру пе је сте тек јед но крај ње та кво ва нин сти ту ци о нал но сред ство.   

AleksandraMirovic
CONTEMPORARYCOMPREHENSIONS

OFCIVILDISOBEDIENCE
Summary

Onthebasisofcomparativeanalysisofvariouscontem
porarycomprehensionsofcivildisobediences,authorof
thetextattemptedtodefineonerelativelyunquestionable
minimumofelementsmakingdifferentiaspecificaof this
practiceandmeansofpoliticalbattle,regardlessofabsen
ceofconsensuswithintheoreticalcirclesregardinggrea
ternumberofcharacteristicsofthistypeofcivilaction.In
thisregard,theauthorunderlinedcertainlimitationsand
exclusivityofdomineeringcomprehensionsderivingfrom
Rolls’ratherstrictschemeofnecessaryconditionsforim
plementation and justification of civil disobedience that
hasunnecessarilylimitedandimpoverishedthemeaning
ofthisterm,alongwithsuchlimitationoflegitimatefield,
subject and role of such type of political action so that
empiricalexampleshavelefttheborderlinesoftheframe
ofsuchpracticeandconcept.Forthatpurposetheauthor
underlinedimportanceofdifferentcomprehensionofne
cessarycontextofcivildisobedience,wheretheemphasis
wouldnotbeputonlyonnecessaryinstitutionalframe,but
alsoonacertainpoliticalculturalframe,too.Ontheba
sisofthis,theauthorcametoconclusionthatHabermas’
conception, although deriving from similar theoretical
matrix,isstillmoreacceptableforcontemporarypractice
ofsuchcivildemandsandprotestactions.

27) А. Мол нар, „Гра ђан ска не по слу шност за сно ва на на прав ди“, op.cit. , стр. 333.
28) Ibid. , стр. 334.
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ABSTRACTy
Inregardtocivildisobedience,justlikeincaseofmanyot
hertermsandcategoriesofsocialandpoliticalsignifican
ce,theoryhasbeencharacterizedbythelackofconsensus.
Thereisgreaterorfeweramountofconsensusinregardto
almostallaspectsandcharacteristicsthathaveestablis
hed themselves as substantial and determining ones for
thistypeofcivilpoliticalactivity:frompublic,nonviolen
ceandnonlegality, its foundingprinciples,acceptances
of legal sanctionsand insistingonmajority comprehen
sionofjustice,tosymbolism,indirectnessanditsstrictly
protective and conserving role.However, all these com
prehensionshavemainlystayedrootedwithintheframeof
oneexcludingposition:firstly,bythefactthattheyobserve
civildisobediencemainlyfromthepositionofinstitutional
context(exceptHabermas,whohassteppedoutfromthat
matrixmorethanothersandhaswidenedthatperspective
ofobservationinpoliticalculturalcontext);andsecondly,
bythefactthatforitsonlypossibleinstitutionalframethey
tookanalreadyestablisheddemocraticconstitutionalsys
tem, like theonethat ischaracterizedwith“thecircum
stancesclosethejustice”(Rolls)or“generallyuntouched
legalstate”(Habermas),makingaconceptofcivildiso
bediencestrictlya“acontinuationofdemocraticpolitics”
(Barcer).Bythisinregard,manyempiricalexampleshave
beenneglected,inparticulartheonesfromcontemporary
practicewherecivildisobediencehasbeen implemented
ascivilstrategyforimplementationofdemocraticchanges
andwhereithasgreatlycontributedtodemocratizationof
society,whathasbeenundoubtedlyprovedincaseofthe
analysisofthecaseofSerbia.Inthiswayonemoresigni
ficantroleofcivildisobediencehasbeenoverlooked,and
thatisitsprotectiverole.

 Овај рад је примљен 01. фебруарa 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
11. фебруара 2010. године.
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