
Ограничена и неограничена власт 

 

Циљ часа: Ова лекција вас упознаје са темељним идејама у креирању власти која штити 

природна права сваког појединца и унапређује заједничко добро. 

Ограничене власти су успоставиле ограничења својих моћи путем закона и слободних 

избора и оне их поштују. Насупрот томе су неограничене власти, у којима они који владају 

користе моћ по жељи јер нису ограничени законом нити изборима, и траже беспоговорну 

послушност.  

Француски мислилац Монтескје је вјеровао да је најбољи начин да се осигура да власт 

служи заједничкој добробити употреба сљедећих корака: 

- Подјела власти на различите огранке или дијелове тако да ниједан огранак нема сву власт; 

- Уравнотеже овлашћења између ових огранака, тако да се спријечи злоупотреба власти; 

- Омогући сваком огранку да провјерава начине на које други огранци користе власт. 

Монтескје, као и многи други, вјеровао је да, уколико је власт подијељена, уравнотежена 

и провјеравана, ни један огранак не може контролисати цијелу власт. У том случају ни један 

огранак не може користити власт за своје личне и себичне интересе. Резултат такве 

ситуације би био да власт дјелује у циљу унапређивања заједничке добробити.  

У уставним демократијама устав или највиши закон има пет важних карактеристика: 

1.Прописује основна права грађана: право на живот, слободу и власништво. 

2.Поставља одговорност власти да штити ова права. 

3.Поставља ограничења на употребу моћи од стране људи који раде на власти. Већина 

ових ограничења се односи на три области. Примјери начина на који устав ограничава моћ 

власти у овим областима су сљедећи: 

 Права грађана. Људи на власти не могу нас лишити права загарантованих уставом. 

 Начин на који се расподјељују добра. Власт не може одузети нечије власништво, а 

да за то не додијели одговарајућу финансијску надокнаду. 

 Начин на који се рјешавају конфликти. У рјешавању спорова морају се 

примјењивати праведне процедуре. 

4.Поставља се принцип приватне области. Приватна област је дио приватног живота 

појединца и не тиче се владе. У тој области појединац има право на приватност. (Нпр. власт 

не може забранити поштовање и слободу вјерских увјерења. 

5.Устав и његове поједине одредбе се могу измјенити једино сагласношћу већине грађана 

и у складу са прецизно дефинисаним низом унапријед договорених процедура. 


