
UDC 323.25:929 Rawls J.

Mp С а њ а  Ђ у р ђ и ћ
аси стен т  Ф акултета за  услуж н и  б и зн и с  у Н овом  С аду

РО Л С О ВО  О П РАВДАЊ Е ГРАЂАНСКЕ  
Н ЕП О С Л У Ш Н О С ТИ *

Деловање црначког покрета за људска права и антиратних про- 
теста у Сједињеним Америчким Државама шездесетих година XX 
века утицало је на америчке правнике и филозофе у смислу њихо- 
B o r  интензивнијег интересовања за феномен грађанске непослу- 
шности, његовог дефинисања и оправдања. Савремена либерална 
политичка теорија и морална филозофија, теорију грађанске непо- 
слушности установљава као саставни део једне чисто правне кон- 
цепције конституционалне демократије.'

Отуда и Џон Ролс (John Rawls) проблем грађанске непослу- 
шности одређује као круцијални тест сваке теорије о моралним 
основама демократије. Своју теорију грађанске непослушности фор- 
мулисао је искључиво за случај друштва које је близу праведном, 
односно, друштва које је највећим делом добро уређено, али у коме 
се, ипак, дешавају извесна озбиљна кршења правде. На основу ово- 
ra, можемо закључити да је своју теорију грађанске непослушности 
Ролс обликовао искључиво за демократски режим, односно, да раз- 
матра улогу и примереност грађанске непослушности према леги- 
тимно конституисаној демократској власти. Његова теорија грађан- 
ске непослушности се не примењује на друге облике власти, будући 
да се проблем грађанске непослушности, онако како га је он проту- 
мачио, јавља само унутар мање или више праведне демократске др- 
жаве за оне грађане који признају легитимност устава. Према Рол- 
совој оцени, проблем грађанске непослушности у демократској др- 
жави представлза последицу сукоба дужности. Наиме, поставл>а се

* Рад примл>ен: 06. II 2006. године.
■ М. Подунавац: Принцип грађанства и поредак политике, Београд, 1998, 169.
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питање на којој тачки дужност поштовања закона донетих од стра- 
не законодавне већине престаје да буде обавезујућа, с обзиром на 
право одбране сопствених слобода и дужност супротстављања не- 
правди. Овим питањем обухваћена је природа и границе већинског 
правила.^ Тако, Ролсова теорија грађанске непослушности има сва 
обележја конституционалне теорије грађанске непослушности, н>ена 
основна претпоставка је да је систем либерални, конституционалан 
и демократски.з

Дефиницију грађанске непослушности Ролс је дао у својој по- 
знатој књизи Теорија правде, објављеној 1971. године. Од свих дефи- 
ниција грађанске непослушности, његова наилази на највећу сагла- 
сност правних и социјалних теоретичара.'' Грађанску непослушност 
Ролс дефинише као јавни, ненасилни, мада свесно политички чин 
супротан закону, који се обично изводи са циљем да изазове про- 
мену у закону или политици власти. Ситуира је између принципа 
легалитета и принципа легитимитета. To је очигледно из н>еговог 
објашњења ненасилнос™ грађанске непослушности. Он вели: „Гра- 
ђанска непослушност је ненасилна... Она изражава непослушност 
закону унутар граница привржености праву, мада је на његовој спо- 
л>ашњој ивици. Закон се крши, али се приврженост праву изражава 
јавном и ненасилном природом чина, спремношћу да се прихвате 
правне последице сопственог понашања.”  ̂ У концепцији правде 
као непристрасности, грађанска непослушност је ситуирана између 
правног протеста и истицања тест-случајева, на једној, и одбијања 
на основу приговора савести и различитих облика отпора, на другој 
страни. У овом распону могућности, грађанска непослушност пред- 
ставља онај облик неслагања који је на граници привржености пра- 
ву, сматра Ролс.^

Он наводи три услова која морају бити испуњена да би грађан- 
ска непослушност била оправдана. Први услов захтева да се грађан- 
ска непослушност ограничи искључиво на случајеве суштинских и 
несумњивих неправди, при чему је пожељно да су у питању неправ- 
де које спречавају отклањање других неправди. Под таквом неправ- 
дом против које се оправдано протестује Ролс подразумева несум- 
њив случај кршења принципа највеће једнаке слободе или принци- 
па непристрасно једнаких могућности. Кршење принципа највеће 
једнаке слободе он сматра најпримеренијим објектом грађанске не- 
послушности. Ово стога што овај принцип одређује општи статус 
једнаког грађанског права у уставном поретку и што се налази у са- 
мој основи политичког поретка. Уколико се принцип једнаке слобо- *

2 Џ. Ролс: Теорија правде, Београд, 1998, 330.
•5 М. Подунавац: Принцип ГрађансШва и поредак политике, 169.
* А. Молнар: Правда, основна права човека и грађанска непослушносШ, Правни 

живот, 1998, бр. 12, 914.
5 Џ. Ролс: Теорија правде, 333.
 ̂ Исто, 334.
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де у потпуности поштује, претпоставка је, по Ролсу, да друге не- 
правде неће измаћи контроли. Други услов за оправданост грађан- 
ске непослушности јесте да је она уследила након што су искори- 
шћена сва легална средства политичког супротстављања, односно, 
исправљања неправди. Она представља последње средство које ће 
се оправдано применити након што се употреба легалних средстава 
показала безуспешном. Међутим, уколико је у питању екстреман 
случај, Ролс тада не условљава грађанску непослушност дужношћу 
да се најпре искористе расположива правна средства политичког 
супротстављања. Трећи и последњи услов оправданости грађанске 
непослушности јесте захтев да активности које су обухваћене прин- 
ципом грађанске непослушности не смеју да достигну ону меру која 
нарушава функционисање уставног поретка.

За разлику од Роналда Дворкина који разликује три облика гра- 
ђанске непослушности: грађанску непослушност засновану на (мо- 
ралном) интегритету, грађанску непослушност засновану на правди 
и грађанску непослушност засновану на политици, чини се да Ролс 
признаје само један облик грађанске непослушности, и то онај за- 
снован на правди. Управо у заснивању грађанске непослушности 
искључиво на разлогу правде, Ролс налази главну разлику између 
грађанске непослушности и одбијања законске обавезе на основу 
приговора савести. Ово из разлога што одбијање на основу приго- 
вора савести може, али не мора бити повезано са апелом за правду, 
констатује Ролс.

Његово тумачење друштва као схеме друштвене сарадње изме- 
ђу слободних и једнаких појединаца, има за последицу околност да 
они којима се наносе озбиљне неправде немају дужност да се поко- 
равају. Грађанску непослушност, као и одбијање на основу приго- 
вора савести, Ролс сматра облицима стабилизирајућих инструмена- 
та уставног система, иако су, по дефиницији, незаконита. Уз сло- 
бодне и регуларне изборе и независно судство, грађанској непослу- 
шности Ролс признаје допринос у одржавању и јачању праведних 
установа. Будући да представља супротставл>ан>е неправдама унутар 
граница привржености праву, сврха грађанске непослушности је 
спречавање одступања од правде, као и исправл>ање неправди, уко- 
лико се таква одступања догоде. Стога, по мишљењу Ролса, општа 
спремност за укључивање у оправдану грађанску непослушност уво- 
ди стабилност у добро уређено друштво, или у друштво које је бли- 
зу праведном. Схвата је као коначно средство за одржавање стабил- 
ности праведног устава н друштва које је близу праведном, и то уну- 
тар граница привржености праву. Иако је грађанска непослушност, 
по дефиницији, супротна праву, она ипак представл>а морално ис- 
праван начин одржавања уставног режима, наглашава Ролс.’

’ Џ. Ролс: Теорија правде, 348.
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Своју теорију грађанске непослушности заснива искључиво на 
схватању правде. Грађанску непослушност изводи из јавног схвата- 
ња правде које карактерише демократско друштво. Тако, схватање 
грађанске непослушности одређује као део теорије владавине која 
омогућава слободу, односно, као допуну чисто правне концепције 
конституционалне демократије. Теорија грађанске непослушности 
настоји формулисати основе које омогућавају супротставл>ање леги- 
тимној демократској власти које, иако незаконито, ипак изражава 
приврженост праву и позива се на темељне принципе демократског 
поретка.* Оправдану грађанску непослушност сматра разложним и 
ефикасним обликом политичког неслагања само у демократском 
поретку који је близу праведном, који карактерише значајна уређе- 
ност осећајем за правду и одговарајући степен преклапајућег кон- 
сензуса. Иако је грађанин аутономан, тако да сам процењује за себе 
постојање околности које оправдавају грађанску непослушност, он 
се, при томе, не може руководити личним, нити групним интере- 
сом, већ заједнички утврђеном концепцијом правде која конституи- 
ше јавни поредак, констатује Ролс.

Будући да је употреба принудног апарата државе ради одржава- 
ња очигледно неправедних установа и сама облик нелегитимне силе 
којој људи имају право да се на одговарајући начин супротставе, 
грађанска непослушност је оправдана. На тај начин, у оном дру- 
штвеном систему у коме постоји заједнички утврђена концепција 
правде и поредак права који је у разумним границама правде, rpa- 
ђанска непослушност је, по мишљењу Ролса, стабилизирајући и ко- 
рективни фактор добро уређеног поретка, односно, поретка који је 
близу праведном.

* Џ. Ролс: Теорија правде, 350.
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