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Резиме
У овом ра ду пре зен то ва но је де фи ни са ње пој ма сло бо да са 

фи ло зоф ско прав ног аспек та, као и ана ли за нај зна чај ни јих уну-
тра шњих и ме ђу на род них прав них ака та ко ји се ба ве про бле ма ти-
ком људ ских сло бо да и сло бо де у оп штем сми слу као уни вер зал не 
вред но сти. Ува жа ва ју ћи ин тер ди сци пли нар ни при ступ овом про-
бле му, сло бо да се мо же де фи ни са ти као при род но пра во чо ве ка да 
сво јим вољ ним рад ња ма вр ши из бор са др жи не и на чин сво је де-
лат но сти у раз ли чи тим под руч ји ма ин ди ви ду ал ног и за јед нич ког 
жи во та, али та ко да, др же ћи се пра вед ног за ко на и то ле ран ци је као 
из ра за кул ту ре ра зу ма, не вре ђа исту и јед на ку сло бо ду дру гих. 
Кључ не ре чи:  Сло бо да, чо век, пра во, по ли ти ка, фи ло зо фи ја, со ци о ло ги-

ја, људ ска пра ва. 

Сло бо да је јед на од основ них дру штве них и прав них вред но-
сти. Из ње про ис ти че и су шти на сва ког људ ског би ћа,1) као и основ 
ци ви ли за ци је и њен на пре дак. Њен еман ци па тор ски ка рак тер, 
исто вре ме но по се ду је и ује ди ња ва у ју ћи ка па ци тет, по себ но кад је 
1)  Јо ван Ком шић, Теоријеополитичкимсистемима, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о-

град, 2000, стр. 327
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удру жен са иде а лом и вред но шћу јед на ко сти. Сло бо да он то ло шки 
ста вља чо ве ка у по зи ци ју из над дру гих би ћа, јер му омо гу ћа ва да 
уче ству је у ства ра њу са мог се бе. Та мо гућ ност из бо ра из ме ђу ви-
ше раз ли чи тих из бо ра или, ка ко их је Ра до мир Лу кић на зи вао – де-
тер ми на ци ја (опре де љи ва ње), је вр ху нац сва ке сло бо де. 2)

Реч сло бо да из ра жа ва је дан од нај о снов ни јих и исто вре ме но 
нај кон тра верз ни јих пој мо ва људ ске ми сли и прак се. У фи ло зо фи-
ји и пси хо ло ги ји про блем људ ске сло бо де нај че шће се по ста вљао 
као пи та ње да ли чо век рас по ла же сло бод ном во љом да чи ни оно 
што чи ни. Про блем људ ске сло бо де по ста вља се пре све га у об ли-
ку пи та ња: ка ко чо век по ста је сло бо дан и ко ји су усло ви оства ри-
ва ња људ ске сло бо де. Од го во ри су раз ли чи ти и мно го број ни, два 
су основ на; ан тро по ло шки и со ци о ло шки. Први за сту па при род-
но-прав ну фи ло зо фи ју по ко јој је чо век сло бо дан ти ме што је чо-
век, он се ра ђа сло бо дан и сло бо да је ње го во уро ђе но ''при род но'' 
пра во. Други од го вор ве зу је сло бо ду за од нос чо век и дру штва, за 
дру штве не усло ве чо ве ка. Пре ма то ме, ре ше ње про бле ма чо ве ко ве 
сло бо де мо ра да по ђе пре све га од ис пи ти ва ња свих бит них усло-
ва и аспе ка та оства ри ва ња мо гућ но сти чо ве ка да за до во љи сво је 
по тре бе и оства ру је сво је ква ли те те. Нај бит ни је од ред бе за раз у-
ме ва ње људ ске сло бо де су дру штве ни де тер ми ни зам ко ји у се бе 
укљу чу је сло бод ну људ ску ак тив ност као је дан од сво јих зна чај-
них фак то ра( та ко да сло бо да ни је не што што се на ла зи с оне стра-
не ствар ног со ци јал ног де тер ми ни зма) и про блем људ ске сло бо де 
тре ба про у чи ти, пре све га, као про блем усло ва нео п ход них за ње но 
раз у ме ва ње. Те усло ве не тре ба узи ма ти изо ло ва но не го за јед но, 
јер са мо у ње го вој укуп но сти они мо гу да ти сло бо ду у ње ној пу ној 
мо гу ћој ме ри.3) 

Сло бо да де лат но сти увек зна чи од ре ђе ну моћ у од но су на 
око ли ну. Пре пре ке те же да ту моћ осу је те, кад пре пре ка слу чај но 
не ма или кад их де лат ност сло бод ног су бјек та са вла да у око ли ни, 
та моћ је по твр ђе на.4)

Сло бо да схва ће на у ши рем људ ском сми слу ве зу је се за 
прин цип са мо ре а ли за ци је осо бе но сти и оства ри ва ња људ ских 
усло ва жи во та. Из та кве од ред бе сло бо де про из и ла зи да ни је реч 
о сло бо ди са мо не ких (из у зет них по је ди на ца), већ о сло бо ди као 
на чи ну жи во та сва ког по је дин ца. Мо же се ре ћи да се ов де по јам 
2)  Дра га на Ћо рић, Освајањеслободе, Прав ни жи вот, Бе о град бр. 10/2007, стр. 930

3)  По ли тич ка ен ци кло пе ди ја, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1975, стр. 979-980

4)  Ми ха и ло Мар ко вић, Слободаипракса, За вод за уџ бе ни ке и на ста ван сред ства, Бе о град, 
1997, стр. 307
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сло бо де узи ма у сми слу ''сло бо де за'', а не у огра ни че ном сми слу, 
''сло бо де од'' (ка ко ту раз ли ку пра ви Fromm). Сло бо да схва ће на у 
сми слу мо гућ но сти да се чо век не сме та но раз ви ја као људ ско би-
ће и осло ба ђа сав свој људ ски по тен ци јал, у та квим дру штве ним и 
кул тур ним усло ви ма ко ји би то под сти ца ли, а не спре ча ва ли, је сте 
ква ли та тив но од ре ђе ње сло бо де.

Ни је до вољ но де фи ни са ти сло бо ду као де ло ва ње у прав цу 
са зна те објек тив не ну жно сти. Чо век ни је са мо би ће ко је са зна је 
не го и ко је осе ћа, же ли, но си у се би чи тав свет све сних и под све-
сних до жи вља ја, ин те ре са и тен ден ци ја. Сло бо да као уни вер зал на 
вред ност пред ста вља ста ње и про цес у ко ме љу ди као ин ди ви дуе 
успе шно функ ци о ни шу у сва ком сми слу, по себ но без бед но сном, 
со ци о ло шком, емо ци о нал ном и прав но-по ли тич ком.

ДЕФИНИСАЊЕПОЈМАСЛОБОДЕ

Сло бо да је по јам ко ји се, у сми слу де фи ни ци је, ла ко при сту-
па, али се те шко до ла зи до не спор них ре ше ња. Те шко ће до ла зе са 
ви ше стра на, нпр: при ступ де фи ни са њу сло бо де мо гућ је са ста-
но ви шта раз ли чи тих под руч ја ор га ни зо ва ног жи во та: фи ло зо фи-
је, ре ли ги је, пси хо ло ги је, ак си о ло ги је, еко но ми је, пра ва и прав ног 
по рет ка; ве ли ки број по је ди них вр ста сло бо да, ко ја сва ка за се бе 
на ла же по тре бу де фи ни ци је, ства ра те шко ћу оп ште де фи ни ци је 
сло бо де као ге ну са ко ји би тре ба ло да об у хва ти раз ли чи те, че сто и 
хе те ро ге не, атри бу те сло бо де.

Сло бо да је сте нај ви ши иде ал, али је и нај ви ша ду жност. Јер, 
сло бо да са ма по се би, не мо же има ти стал но исти ин те гра тив ни и 
на до гра ђу ју ћи ка рак тер, ако се она не раз ви ја. Да кле, чо век је по 
сво јој он то ло шкој су шти ни сло бод но би ће, ко је са осва ја њем сло-
бо де, осва ја исто вре ме но и ду жност да исту раз ви ја, уна пре ђу је, 
шти ти и то у ви ше сме ро ва. По себ но је зна чај но да, сле де ћи пра-
ви ло neminumlaedere, (тј. да ни ком не ште ти), чо век у кон тек сту 
сло бо де по шту је ту ђу сло бо ду и ње не до ме те, та ко ђе, по шту је ре а-
ли за ци ју сло бо да дру гих и дру га чи јих од ње га, јер ‘’не по шту ју ћи 
ту ђу сло бо ду, и са мог се бе уни жа ва као сло бод но би ће... не мо же се 
би ти сло бо дан ме ђу љу ди ма ко ји ни су сло бод ни.’’5)

Сло бо да је по јам ко ји са др жи чи тав низ по себ них сло бо да 
ко је су раз ли чи те, ка ко по при ро ди и до ма ша ју свог из во ра, та ко 
и по на чи ну ис по ља ва ња и ка рак те ру за штит не санк ци је за слу чај 
5)  Ра до мир Лу кић, Системфилозофијеправа, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1992, 

стр. 474-477



СПМброј2/2009,годинаXVI,свеска24. стр.245-262.

248

њи хо ве по вре де. Тај ши ро ки спек тар сло бо да то ли ко је оби ман да 
су мно ги ауто ри или од у ста ја ли да да ју јед ну оп шту де фи ни ци ју 
сло бо де упра во због хе те ро ге но сти по себ них сло бо да, или ако су 
та кву де фи ни ци ју да ли, бит но су се раз ли ко ва ли у кла си фи ка ци ји 
по себ них сло бо да, та ко да се још увек не мо же ин тер пре ти ра ти оп-
ште при хва тљи ва кла си фи ка ци ја.

На ла зе ћи се пред том те шко ћом, а има ју ћи у ви ду не ке за јед-
нич ке име ни те ље за од ре ђе не по себ не вр сте сло бо да, ве о ма при-
хва тљи вом сма тра се сле де ћа кла си фи ка ци ја по је ди них вр ста сло-
бо де: егзистенцијалнеслободе(жи вот, здра вље, еко ло ги ја, сло бо да 
кре та ња, без бед ност); статусне слободе (прав ни су бјек ти ви тет, 
до сто јан ство и јед на кост, брач не и по ро дич не сло бо де лич но сти); 
слободастваралаштва (на уч но ства ра ње, умет нич ка кре а ци ја, ин-
те лек ту ал не тво ре ви не аутор ског и про на ла зач ког пра ва, пра во на 
обра зо ва ње); политичкеслободе (сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и-
спо ве сти, сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња, сло бо да оку пља ња и 
удру жи ва ња, сло бо да уче ство ва ња у јав ним по сло ви ма, сло бо де 
ко је про из и ла зе из би рач ког пра ва); имовинскеитржишнеслободе
(сло бо да пред у зет ни штва, сво јин ска и уго вор на сло бо да); слобода
рада (пра во на рад, со ци јал но оси гу ра ње, здрав стве ну за шти ту).6)

Сло бо да он то ло шки при па да људ ској исто ри ји ко ја ис кљу-
чу је све вр сте тран сцен ден тал них ен ти те та. Чак и нај о снов ни ја 
фор ма сло бо де, тј. моћ да се де тер ми ни ше ток до га ђа ја, укљу чу је 
са мо свест, кри тич ност и пре ва зи ла же ње да тих и ства ра ње но вих 
фор ми.

Основ не он то ло шке прет по став ке сло бод не ак тив но сти се 
де ле на: природне, историјске и антрополошке. Сло бо да је, као 
при род но свој ство чо ве ка, нео дво ји ва од жи во та. У усло ви ма дру-
штве но сти, она је атри бут сва ког по рет ка са про мен љи вим окви-
ри ма оства ре ња. 

По чев од роп ства и ок тро и са ног на си ља би ло ко је вр сте, све 
до бла го де ти де мо крат ске кул ту ре и ње ног цве та ко ји се зо ве све-
оп шта то ле ран ци ја, сло бо да је реч не пре ста на, по кре тач ка и ства-
ра лач ка, али и реч на да ња и раз о ча ра ња, ин ди ви ду ал ног и за јед-
нич ког. 

 Нео д ре ђе ни фе но мен сло бо де, ипак је обес хра брио не ке 
ауто ре да ис тра жу ју оп шту де фи ни ци ју сло бо де, сма тра ју ћи да она 
не слу жи ни че му и да се сто га тре ба упу ти ти ка из на ла же њу по је-
ди нач ких де фи ни ци ја сло бо да, сход но њи хо вој при ро ди и из во ру 
на стан ка. Ипак, ве ћи на ауто ра, од ан тич ке фи ло зо фи је до да нас, 
6)  Ми ха и ло Мар ко вић, Слободаипракса, За вод за уџ бе ни ке и на ста ван сред ства, Бе о град, 

1997, стр. 70-82



РадославГаћиновић Слободакаоуниверзалнавредност

249

ис ти че да сло бо да под ра зу ме ва мо гућ ност из бо ра да се чи ни све 
оно што не шко ди дру го ме и што за кон до пу шта.

Платон и Аристотел су сло бо ду ве зи ва ли за прин цип де-
мо кра ти је, сма тра ју ћи при то ме, да је при ро да до де ли ла не ком да 
се ра ђа као роб – јед ни су од мах од ро ђе ња пред о дре ђе ни да се по-
ко ра ва ју, а дру ги да вла да ју. У сва кој слу ча ју, ан тич ка де фи ни ци ја 
сло бо де ис ти че три бит на еле мен та: сло бо да је при род но свој ство 
чо ве ка ко је он до би ја при род ним пу тем, да кле, ро ђе њем; сло бо да 
је мо гућ ност из бо ра и по на ша ња сход но во љи ти ту ла ра сло бо де и 
сло бо да је огра ни че на за ко ном.

Сред њо ве ков на Хри шћан ска док три на (То ма Аквин ски) та-
ко ђе је ис ти ца ла мо гућ ност из бо ра као еле мент сло бо де, али је то 
по ве зи ва ла са Бо жан ском сло бо дом. Она је пра ви ла раз ли ку из ме-
ђу liberumarbitrium, мо ћи сло бод ног из бо ра ко ја по вла чи и мо гућ-
ност из бо ра зла, и libertas(божјаслобода), ко ја пред ста вља до бру 
упо тре бу те мо ћи. 

Европ ска фи ло зоф ска књи жев ност већ од 17. ве ка, по све-
ти ла је сло бо ди из у зет но ве ли ки про стор ко ји се ка рак те ри ше 
мно штвом раз ли чи тих по гле да, али у ко јем се ипак мо гу на ћи и 
за јед нич ки име ни те љи као што су: сло бо да као из бор де ла ња; сло-
бо да као огра ни че ње де ла ња; сло бо да без дис кри ми на ци је љу ди; 
сло бо да и јед на кост; сло бо да као оп шти по јам ко ји са др жи број не 
по је ди нач не сло бо де; сло бо да про кла мо ва на у ме ђу на род ним по-
ве ља ма и на ци о нал ном за ко но дав ству; сло бо да и ње но оства ре ње 
и нео ства ре ње.

У свим овим од ред ни ца ма сло бо де на ла зе се код по је ди них 
ауто ра и из ве сне мо ди фи ка ци је. Та ко, ТомасХобс, ре про ду ку ју ћи 
фор му лу сло бо де у сми слу од су ства спољ ње пре пре ке, нај ве ћу сло-
бо ду ви ди у ћу та њу за ко на, тј. у слу ча је ви ма ка да за кон не пред-
ви ђа ни ка кво пра ви ло. Та да, по овом ауто ру, ти ту лар има сло бо ду 
да чи ни или да не чи ни оно што он за сход но на ла зи. Ина че, овај 
аутор сма тра да страх и сло бо да мо гу да иду за јед но; да сло бо да и 
ну жност мо гу да по сто је исто вре ме но.7) По себ но раз ма тра сло бо ду 
у слу ча ју за ро бље ни штва и про гон ства. Ка да је реч о сло бо ди као 
мо гућ но сти из бо ра, ЏонЛок8) сло бо ду ве зу је за за кон, на гла ша-
7)  Сло бо дан Пе ро вић, Слободаиприродноправо, Прав ни жи вот – ча со пи си за прав ну 

те о ри ју и прак су, број 1-2, Бе о град, 2008, стр. 41

8)  Пре ма Ло ку, на ро чи то људ ска сло бо да укљу чу је спо соб но сти и да се спро ве ду сво је 
же ље и да се оне од ло же... ‘’Иде ја сло бо де је сте иде ја о мо ћи не ког ак тив ног би ћа да 
из вр ши или не из вр ши ма ко ју ак ци ју, пре ма од лу ци или за ми сли свог ду ха... Сло бо да 
да кле не мо же да по сто ји та мо где не ма ни ми сли, ни хте ња, ни во ље, али ми сао, во ља и 
хте ње мо гу по сто ја ти и он де где не ма сло бо де’’, тј. у слу ча је ви ма при ну де или огра ни-
че ња.(Loc ke, EssаyConcerningHumanUnderstanding, Ox ford, Cla ren don Press, 1894, Vol. 
I, Ch. 21.Sec. 8, p.316(Бе о град, ‘’Кул ту ра’’, I, стр. 248, прев. Др Ду шан Пу ха ло).
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ва ју ћи да сло бо де не ма без за ко на и да се она увек кре ће у за кон-
ским окви ри ма. Дру гим ре чи ма, сло бо да се мо же је ди но оства ри ти 
под вла да ви ном за ко на, јер ста ње сло бо де ни је ста ње са мо во ље. 
При то ме, овај аутор го во ри о до ма ша ју за ко но дав не вла сти ко ја не 
мо же би ти ап со лут но ар би трар на над жи во ти ма и имо ви ном дру-
гих љу ди, ни ти она мо же да за се бе при сво ји власт упра вља ња на 
осно ву им про ви зо ва них де кре та, већ је ду жна да де ли прав ду и да 
ре ша ва о пра ви ма по да ни ка на осно ву об ја вље них ва же ћих за ко на. 

Сло бо ду у хи по те зи Дру штве ног уго во ра бра нио је Жан Жак 
Ру со.9) Он је оп шту во љу ви део дао га ран ци ју ин ди ви ду ал не сло-
бо де и ко ја се из гра ђан ског ста ња тран сфор ми ше у сло бо ду и јед-
на кост у сми слу Дру штве ног уго во ра. 

Кантово10) схва та ње сло бо де про из и ла зи из ње го вог уче ња о 
ем пи риј ском са зна њу (чул на област где је из вор са зна ња ис ку ство) 
и тран сце дент ном са зна њу (не чул на област где је из вор са зна ња 
ум). У ства ри, реч је о апри ор но сти фор ми опа жа ња и ми шље ња 
ко је се на ла зе у чул но сти (ис ку ство) и у ра зу му (ум но са зна ње). 
Хегелсма тра да је циљ сва ког прав ног устрој ства сло бо да, а сфе-
ра пра ва је сфе ра сло бо де, али са мо све сне сло бо де, што зна чи да 
је она огра ни че на сло бо дом дру гих. Сфе ра сло бо де у по зи тив ном 
пра ву мо же би ти оства ре на за хва љу ју ћи ауто ри те ту ум ног са др жа-
ја, али по зи тив но пра во по сво је са др жа ју мо же де ли мич но би ти 
про тив но ра зу му и не пра вед но, и та да оно пред ста вља огра ни че ње 
сло бо де. Раз ви ја ју ћи ову ми сао Хе гел до ла зи до за кључ ка да исто-
ри ја сва ког на ро да по ка зу је ка ко на род оства ру је свој по јам сло бо-
де. По ње му, сва ки на род мо ра ис тра ја ти у про це су из јед на ча ва-
ња пој ма сло бо де са ствар но шћу, али, са мо у ну жној по ступ но сти 
за сно ва ној у при ро ди ума. Бу ду ћи да прав ни од но си спа да ју у ту 
по ступ ност ствар но сти, они има ју, с јед не стра не ум ну, а с дру ге 
стра не, исто риј ску ну жност. Пра во је, да кле, не што све то за то што 
је оно оп ста нак ап со лут ног пој ма, са мо све сне сло бо де. 

Ка да је реч о оп штој сло бо ди и сло бо ди во ље у европ ској 
књи жев но сти 19. ве ка, по себ но су да ли до при нос ауто ри: Џон 
Стју арт Мил и ње го во де ло ''Ослободи'' и Ар тур Шо пен ха у ер са 
сво јим де лом ''Ослободивоље.'' Мил се за ла же за мак си мал ну сло-
бо ду ко ју тре ба обез бе ди ти у дру штву ра ди ње го вог све у куп ног 
на прет ка, и у том сми слу он за кљу чу је: ако би цео људ ски род, 
осим јед ног чо ве ка, био истог ми шље ња, а тај је дан био су прот-
9)  У Ру со о вом Емилу на ла зи се иде ја: ‘’Учи те љу, учи нио си ме сло бод ним ка да си ме на-

у чио да се пре пу стим ну жно сти (EmilonEdukation, New York: E. P. Dut ton & Co., 1950, 
pp. 435-436)

10)  ‘’Jедини на чин да се не за ви сност по ми ри са дру штве ном за јед ни цом и ти ме по стиг-
не истин ска сло бо да, ле жи у по ко ра ва њу објек тив ним за ко ни ма све та и људ ске при ро-
де’’(SystemofPositivePolity. Lon don:Log mans Gree&Co., 1875-1877, vol. I, p. 296
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ног ми шље ња, људ ски род не би имао ни шта ви ше пра ва да ово га 
ућут ка, не го што би он, кад би имао моћ да то учи ни, имао пра ва да 
ућут ка цео људ ски род. Ме ђу тим, та ап со лут на сло бо да не сме пре-
ра сти у ти ра ни ју ве ћи не од но сно у дик та ту ру др жав не вла сти, али, 
овај аутор, и ту ви ди сло бо ду као сред ство са мо за шти те од мо гу ће 
ти ра ни је. За раз ли ку од Ми ла, Шо пен ха у ер, на пи та ње шта зна чи 
сло бо да, од го ва ра да је овај по јам, ако се тач но по сма тра, не га ти-
ван. Под њим се ми сли на са мо од су ство све га оно га што спре ча ва 
и оме та, а он, на су прот то ме, као си ла ко ја се ис по ља ва, мо ра би ти 
по зи ти ван. У скла ду с мо гу ћом при ро дом то га што оме та, тај по јам 
има три ве о ма раз ли чи те под вр сте: физичку,интелектуалнуимо-
ралнуслободу. Фи зич ка сло бо да је од су ство ма те ри јал них смет њи 
би ло ко је вр сте, док се мо рал на сло бо да огле да у сло бод ном од лу-
чи ва њу во ље – liberumarbitrium. Да кле, пре ма овом ауто ру, сло бо-
да је увек у скла ду са соп стве ном во љом, а то зна чи да је сло бо дан 
онај ко ји мо же да чи ни оно што хо ће. Али, ту је и пи та ње, да ли се 
мо же хте ти оно што се хо ће, и у том од го во ру на ла зе се огра ни че ња 
ап со лут не сло бо де во ље.11) Пре ма Спи но зи ном ми шље њу, чо ве ко-
ва сло бо да ле жи у са зна њу «ко смич ких ну жно сти ко је упра вља ју 
њи ме и свим дру гим ко нач ним би ћи ма'' и ко је про из и ла зе из бо жи-
је при ро де.12)

Из у ча ва ње сло бо де Мон те скје за по чи ње са ука зи ва њем на 
раз ли чи та зна че ња ре чи сло бо да. Пре ма овом ауто ру, не ма ре чи ко-
ја је при ма ла ра зно вр сни ја зна че ња и на људ ски дух раз ли чи ти је 
де ло ва ла од ре чи сло бо да. Јед ни су јој при бе га ва ли да би лак ше 
свр гли оног ко ме су по ве ри ли ти ран ску власт; дру ги, да би мо гли да 
иза бе ру оно га ко је има ју да се по ко ре; тре ћи, да би из бо ри ли пра во 
да иду на о ру жа ни и мо гли да спро во де на си ље; че твр ти, у име по-
вла сти це да сто је под вла шћу јед ног чо ве ка ко ји по ти че из њи хо ве 
на ци је, или под вла шћу вла сти тих за ко на. Не ки су пак ову реч по-
ве зи ва ли с јед ним об ли ком вла да ви не, а ис кљу чи ва ли све оста ле. 
Они ко ји су ис ку си ли ре пу бли кан ску вла да ви ну, сло бо ду су ви де ли 
у њој, они ко ји су ужи ва ли у мо нар хиј ској вла да ви ни, сме сти ли су 
је у то уре ђе ње. Нај зад, сва ко је сло бо дом на зи вао вла да ви ну ко ја је 
би ла у скла ду с ње го вим оби ча ји ма или скло но сти ма. По сле ово га, 
на пи та ње шта је сло бо да, Мон те скје нај пре под вла чи мо гућ ност 
де ла ња у за кон ским гра ни ца ма, а за тим пра ви раз ли ку из ме ђу не за-
ви сно сти и сло бо де. Да кле, овај аутор цео про блем сло бо де по сма-
тра кроз сво ју те о ри ју о тро дел ној по де ли вла сти, на за ко но дав ну, 
11)  Сло бо дан Пе ро вић, Слободаиприродноправо, Прав ни жи вот – ча со пис за прав ну те о-

ри ју и прак су, број 1-2, Бе о град, 2008, стр. 44

12)  “Et hics”y The Chi ef Works of Be ne dict de Spi no za,, New York: Do ver Pu bli ca ti ons, 1951, 
vol. II, pp. 59-60
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из вр шну и суд ску. Ка ко се власт не би мо гла зло у по тре би ти, пре ма 
ре чи ма овог ауто ра, по треб но је да, рас по ре дом са мих ства ри, јед-
на власт об у зда ва дру гу. Уре ђе ње мо же да бу де та кво да ни ко не ће 
би ти при си љен да чи ни оно на шта га за кон не оба ве зу је, ни ти да 
се уз др жа ва да ра ди оно што за кон до пу шта.13) 

Сло бо да се, по ред до са да из ло же них схва та ња, мо же по-
сма тра ти и са ста но ви шта за ко на узроч но сти, као и са ста но ви шта 
уче ња о вред но сти ма – ак си о ло ги је пра ва. Из ме ђу мно гих ду гих, 
овај аспект сло бо де об ра ђи вао је и Ра до мир Лу кић ко ји је на ро чи то 
ис ти цао да је сло бо да ве за на за узроч ност. Пре ма овом ауто ру, ако 
се на чел но раз мо три од нос сло бо де и узроч но сти (де тер ми ни са-
но сти), он да тре ба по ћи од од но са ду ха, ма те ри је и енер ги је. Дух 
је ме ђу тим три ма чи ни о ци ма но си лац сло бо де. Сло бо да је из вор 
ства ра ла штва, тач ни је, она је са ма ства ра ла штво. Дух је огра ни-
чен тј. де тер ми ни сан од ре ђе ним узро ци ма, те он ства ра оно што у 
од ре ђе ном сми слу мо ра, ка ко је уна пред од ре ђе но. Та ко се ве зу је 
за кон сло бо де и за кон узроч но сти-де тер ми на ци је. 

По сма тра ју ћи сло бо ду у сми слу ак си о ло ги је пра ва, про фе-
сор Лу кић ви ди сло бо ду као вред ност за јед но са прав дом, пра-
вич но шћу, исти ном и људ ским до сто јан ством. То зна чи да пра во 
зах те ва сло бо ду и да је шти ти ме ха ни змом сво јих санк ци ја, али 
је исто вре ме но и огра ни ча ва. Пра во је, да кле, сна жна га ран ци ја 
сло бо де и по ред свих огра ни че ња ко ја се на ме ћу чо ве ку јер је то 
су штин ски у ин те ре су са ме сло бо де. Као јед но од су штин ски људ-
ских вред но сти, пра во мо ра би ти за штит ник сло бо де. 

Сло бо ду у све тлу де о бе основ них ин ди ви ду ал них пра ва, 
пред ста вио је То ма Жи ва но вић у свом Си сте му син те тич ке прав-
не фи ло зо фи је, са увод ном на по ме ном да је ова кла си фи ка ци ја у 
ком па ра тив ној књи жев но сти би ла пред мет раз ли чи тих, па и про-
ти ву реч них гле ди шта, ка ко у по гле ду ха о тич не тер ми но ло ги је, та-
ко и у по гле ду кри те ри ју ма кла си фи ка ци је ин ди ви ду ал них пра ва 
и сло бо да. На ста вља ју ћи из ла га ња о де о би основ них ин ди ви ду ал-
них пра ва и сло бо да, овај аутор се на ро чи то за др жа ва на те о ри ји 
ко ја сло бо ду де фи ни ше као моћ ко ја при па да сва ком по је дин цу, да 
вр ши и да раз ви ја сво ју фи зич ку, ин те лек ту ал ну и мо рал ну де лат-
ност, да др жа ва ту не мо же по ста ви ти дру га огра ни че ња осим она 
ко ја су ну жна да се за шти ти сло бо да свих. Ка да је реч о де о би при-
род них пра ва и сло бо да, Жи ва но вић чи ни по де лу по кри те ри ју му 
са др жи не ових пра ва (ма те ри јал на до бра) и пре ма осо бе но сти са-
чи ња ва ју ћих овла шће ња у од но су на осо бе ност од го ва ра ју ће др-
жав не прав не ду жно сти (фор мал на до бра). У ма те ри јал ној де о би 
13)  Сло бо дан Пе ро вић, Слободаиприродноправо, Прав ни жи вот – ча со пис за прав ну те о-

ри ју и прак су, број 1-2, Бе о град, 2008, стр. 47
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основ них пра ва овај аутор ви ди три гру пе пра ва: чи сто лич на или 
основ на у ужем сми слу (уро ђе на) или кла сич на чо ве чи ја пра ва( 
пра во на жи вот или ег зи стен ци ју, пра во на те ле сну це ло куп ност, 
пра во на лич ну сло бо ду кре та ња, до сто јан ство, пра во на сло бо ду 
са ве сти и ча сти, пра во на сло бо ду ве ро и спо ве сти, пра во на сло бо-
ду на у ке, и дру га срод на пра ва); со ци јал на и еко ном ска пра ва (пра-
во на рад и со ци јал но оси гу ра ње, пра во ин ди ви ду ал не сво ји не, и 
дру га срод на пра ва); по ли тич ка пра ва (пра во на уче шће и ути ца ју у 
др жав ним по сло ви ма за ко но дав ства, упра ве и суд ства, спор но пра-
во пра во на от пор, пра во на јед на кост пред за ко ном, пра во на сло-
бо ду удру жи ва ња и оку пља ња, пра во на сло бо ду збо ра и до го во ра, 
пра во на сло бо ду штам пе, и дру га срод на пра ва).14)

Да кле, ува жа ва ју ћи све до са да шње де фи ни ци је сло бо да се 
мо же де фи ни са ти као при род но пра во чо ве ка да сво јим вољ ним 
рад ња ма вр ши из бор са др жи не и на чин сво је де лат но сти у раз ли-
чи тим под руч ји ма ин ди ви ду ал ног и за јед нич ког жи во та, али та ко 
да, др же ћи се пра вед ног за ко на и то ле ран ци је као из ра за кул ту ре 
ра зу ма, не вре ђа исту и јед на ку сло бо ду дру гих.

Из ове де фи ни ци је про из и ла зе сле де ћи атри бу ти сло бо де: 
сло бо да је при род но пра во чо ве ка; сло бо да је из раз до сто јан ства 
чо ве ка; сло бо да је са мо све сно огра ни че на пра вед ним за ко ни ма, 
од го вор но шћу и све оп штом то ле ран ци јом; сло бо да је оп шти по-
јам ко ји под ра зу ме ва по је ди не вр сте сло бо да; сло бо да је еме нент 
де мо крат ске кул ту ре и прав не др жа ве; сло бо да је на не пре ста ном 
пу ту оства ре ња и нео ства ре ња.15)

Сло бо ду је по ред ње ног де фи ни са ња, још те же и ре а ли зо ва-
ти. Пр вен стве но то би зна чи ло уки да ње и свих из во ра дру штве не 
не јед на ко сти, што је ско ро не мо гу ће јер сва ки си стем по чи ва на 
но ми нал ној јед на ко сти и прак тич ној, ве о ма по треб ној не јед на ко-
сти. Гра ђан ско дру штво да нас мо же при хва ти ти са мо пр ви сми сао 
сло бо де – по ли тич ки – док би људ ски на не ки на чин, про ти ву ре чио 
прин ци пи ма на ко ји ма по чи ва ово дру штво.16)Сло бо да се у по ли ти-
ци, да кле, ко ри сти са мо као вр ста оруж ја вла да ви не.

Бор ба за де мо крат ска и сло бод на уре ђе ња у нај ве ћој ме ри је 
би ла ру ко во ђе на ин те ре сом за по ли тич ка пра ва и сло бо де. Сма тра-
ло се да је у пра вом сми слу ре чи сло бод но са мо оно дру штво у ко-
ме по сто ји ви сок сте пен по ли тич ких сло бо да. Мо же се за кљу чи ти 
да иако по ли тич ке сло бо де пред ста вља ју ну жан услов сло бод ног 
дру штва ни ка ко ни су ње гов до во љан услов. Ни је са мо до вољ но 
14)  Исто, стр. 40 -51

15)  Исто, стр. 58

16)  Дра га на Ћо рић, Освајањеслободе, Прав ни жи вот, Бе о град бр. 10/2007, стр. 933
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има ти по ли тич ке сло бо де ко је под ра зу ме ва ју сло бод не и фер из бо-
ре, сло бод но удру жи ва ње гра ђа на у пар ти је и по ли тич ке ор га ни за-
ци је, оси гу ран при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, итд., да 
би јед но дру штво би ло сло бод но. За та кво дру штво се мо же ре ћи 
да је ви ше или ма ње де мо крат ско јер при хва та основ не по сту ла те 
де мо кра ти је и де мо крат ског од лу чи ва ња али је ди ску та бил но да би 
се у пра вом сми слу мо гло ре ћи да је сло бод но.17)

Де мо кра ти ја се, да кле, мо ра по сма тра ти као об лик за јед нич-
ког жи во та у за јед ни ци ко ји вре ди са мо ако се не ке по ли тич ке ли-
бе рал не сло бо де, по ред свих оста лих сло бо да, активнокористе, 
ако те сло бо де сви гра ђа ни симетричноуживају и ако сви доприно-
се њи хо вом да љем раз во ју. Тре ба да по но во от кри је мо, у плу ра ли-
стич кој де мо кра ти ји, оне гра ђан ске вр ли не ко је су ну жне за лич ну 
сло бо ду у гло бал ној за јед ни ци18), а тај пут по нов ног от кри ва ња и 
уста но вља ва ња тих вред но сти је сте је дан од нај зна чај ни јих дру-
штве них про це са. 

Пре ма Хел ду, ''де мо кра ти ја за слу жу је то име са мо уко ли ко 
гра ђа ни има ју моћ и сло бо ду да де ла ју као гра ђа ни, ако мо гу да 
ужи ва ју гра ђан ска пра ва ко ја им омо гу ћу ју де мо крат ско уче шће''19) 

ДОПРИНОСОДРЕДАБАМЕЂУНАРОДНИХ
ДОКУМЕНАТАДЕФИНИСАЊУСЛОБОДЕ

По ред ува жа ва ња пој мов ног од ре ђе ња сло бо де мно гих по-
зна тих ауто ра, по треб но је ува жи ти и по јам сло бо де ко ја је де фи-
ни са на у нор ма тив ном опу су број них ме ђу на род них до ку ме на та 
(де кла ра ци ја, по ве ља, кон вен ци ја, ре зо лу ци ја), а та ко ђе и устав них 
од ред би по је ди них зе ма ља.

Фран цу ска Де кла ра ци ја пра ва чо ве ка и гра ђа ни на (1789), 
сма тра се као ро до на чел ник мно гих тек сто ва из обла сти пра ва и 
сло бо да ко ји ће по сле ње до ћи, све до са вре ме них ме ђу на род них 
до ку ме на та.

Пре ма Де кла ра ци ји, љу ди се ра ђа ју и жи ве сло бод ни и јед-
на ки у пра ви ма. Дру штве не раз ли ке мо гу би ти за сно ва не са мо на 
за јед нич кој ко ри сти. Циљ сва ког по ли тич ког удру жи ва ња је очу-
ва ње при род них и не за ста ри вих пра ва чо ве ка. Ова пра ва су: сло-
17)  Исто, стр. 935

18)  Cla re I. Ga u de a ni, “In Pur su it of Glo bal Ci vi ec Vir tu es”, Li be ral Edu ca tion Vol, 77 No 
3.1991, str. 14, 

19)  Dej vid Held, Демократијаиглобалнипоредак, ‘’Фи лип Ви шњић’’, Бе о град, 1997. стр. 
47 
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бо да, сво ји на, си гур ност и от пор угње та ва њу. На ро чи то се ис ти че 
од ред ба Де кла ра ци је ко јом се де фи ни ше оп шта сло бо да. Пре ма тој 
од ред би, сло бо да се са сто ји у мо гућ но сти да се чи ни све оно што 
не шко ди дру го ме: та ко, вр ше ње при род них пра ва сва ког чо ве ка 
не ма гра ни ца осим оних ко је обез бе ђу ју дру гим чла но ви ма дру-
штва ужи ва ња ових истих пра ва. Ове гра ни це мо гу би ти од ре ђе не 
са мо за ко ном. При то ме, за кон има пра во да за бра ни са мо рад ње 
штет не по дру штво, јер је за кон из раз оп ште во ље. Све оно што ни-
је за бра ње но за ко ном не мо же би ти спре че но, а ни ко не мо же би ти 
при ну ђен да чи ни оно што он не на ре ђу је. По себ но су ту зна чај не 
од ред бе ко је шти те људ ско до сто јан ство, на ро чи то оно ко је се од-
но си на кри вич ну про це ду ру, прет по став ку не ви но сти, а за тим и 
га ран ци ја сло бо де ми сли, го во ра и штам пе, и то је, пре ма Де кла ра-
ци ји, јед но од нај дра го це ни јих пра ва чо ве ка. Сва ки гра ђа нин мо же, 
да кле, сло бод но го во ри ти, пи са ти, штам па ти, с тим што од го ва ра 
за зло у по тре бу ове сло бо де у слу ча је ви ма од ре ђе ним за ко ном.

Што се ти че пра ва сво ји не, Де кла ра ци ја сво ји ну про гла ша-
ва за не при ко сно ве но и све то пра во, и у том сми слу, ни ко не мо же 
би ти ли шен овог пра ва, осим ако то очи глед но не зах те ва за ко ни-
то утвр ђе на јав на по тре ба, и под усло вом пра вич ног и прет ход ног 
обе ште ће ња.

Ка да је реч о про кла мо ва ним сло бо да ма у устав ном уре ђе-
њу Ср би је у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, тре ба на ро чи то по ме ну ти 
Устав за Кра ље ви ну Ср би ју из 1888. го ди не, ко ји је у европ ским 
раз ме ра ма при хва тио иде је људ ских сло бо да и на че ла де мо крат-
ског пар ла мен та ри зма, због че га се у исто риј ско-прав ној ли те ра-
ту ри сма тра вр хун цем раз во ја устав но сти 19. ве ка. Мно ге ње го ве 
од ред бе, упра во у ма те ри ји устав них сло бо да, пред ста вља ју пре те-
чу са вре ме них устав но-прав них ре ше ња у овој обла сти. До не сен 
чи тав век по сле фран цу ске Де кла ра ци је пра ва чо ве ка и гра ђа ни на, 
овај Устав, не са мо да је у мно гим од ред ба ма ре про ду ко вао од ред-
бе Де кла ра ци је ко је се од но се на сло бо ду и основ на пра ва, већ их је 
при ла го дио сво ме вре ме ну и про сто ру и фор му ли сао на на чин ко ји 
је свој ствен са вре ме ним устав ним и ме ђу на род ним до ку мен ти ма.

Сло бо да је, ка ко је већ ре че но, пред мет ре гу ли са ња број них 
ме ђу на род них до ку ме на та до не се них у окви ру Ује ди ње них на ци ја 
и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Раз у ме се, ту на пр вом ме сту 
до ла зи Уни вер зал на де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка из 1948. го ди-
не,20) ко ја већ у сво јој увод ној од ред би ис ка зу је ра ци о нал ну кон-
цеп ци ју при род ног пра ва, а пре ма ко јој: сва људ ска би ћа ра ђа ју 
се сло бод на и јед на ка у до сто јан ству и пра ви ма: она су об да ре на 
20)  Др Љу бо мир Ста јић – Др Ра до слав Га ћи но вић, Уводустудијебезбедности, Дра слар, 

Бе о град, 2007, стр. 94-97
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ра зу мом и све шћу и тре ба јед ни пре ма дру ги ма да по сту па ју у ду ху 
брат ства; сва ко има пра во на жи вот, сло бо ду и без бед ност лич но-
сти. По ред ових основ них при род них пра ва чо ве ка, Де кла ра ци ја 
пред ви ђа и дру га пра ва ко ја се, пре ма са вре ме ној тер ми но ло ги ји, 
на зи ва ју “по ли тич ким и гра ђан ским пра ви ма“. То су пра во на сло-
бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, пра во на сло бо ду мир ног 
збо ра и удру жи ва ња, пра во на сло бо ду кре та ња и из бо ра ста но ва-
ња у гра ни ца ма по је ди не др жа ве и пра во на пу шта ња сва ке зе мље, 
укљу чу ју ћи сво ју вла сти ту, и вра ћа ње у сво ју зе мљу, пра во ази ла 
од про га ња ња, пра во на јед но др жа вљан ство.

Де кла ра ци ја, за тим, про кла му је: пра во на прав ни су бјек ти-
ви тет; пра во на јед на кост пред за ко ном и на под јед на ку за шти ту 
за ко на; пра во на јед на кост у до сто јан ству и пра ви ма; пра во на пра-
вич но и јав но су ђе ње; пра во на прет по став ку не ви но сти док се не 
утвр ди кри ви ца; пра во на ле га ли тет у кри вич ном по ступ ку.

По сле ово га, Де кла ра ци ја пред ви ђа и чи тав низ со ци јал них 
пра ва, као и оних ко ја про из и ла зи из ра да. То су: пра во на рад, пра-
во на со ци јал но оси гу ра ње, сло бо дан из бор за по сле ња и за до во-
ља ва ју ће усло ве ра да, пра во на јед на ку пла ту за јед нак рад, пра во 
сту па ња у син ди кат, пра во на шко ло ва ње, пра во на стан дард ко ји 
га ран ту је здра вље и бла го ста ње, пра во уче шћа у кул тур ном жи во-
ту за јед ни це, пра во на за шти ту аутор ског пра ва, пра во на скла па ње 
бра ка и осни ва ње по ро ди це. Де кла ра ци ја по себ но пред ви ђа пра во 
сва ко га да по се ду је имо ви ну, сам или у за јед ни ци с дру ги ма, и да 
ни ко не сме би ти са мо вољ но ли шен сво је имо ви не.

Као што се ви ди Де кла ра ци ја је об у хва ти ла чи тав збор ник 
пра ва из обла сти по ли тич ких и гра ђан ских сло бо да, као и из обла-
сти еко ном ских, со ци јал них и кул тур них пра ва. Кон вен ци је и дру-
га од го ва ра ју ћа ме ђу на род на до ку мен та ко ја су, из ове обла сти, ка-
сни је до не се на, са мо су пре ци зи ра ле и да ље ре гу ли са ле ова пра ва. 
Оту да, за ову Де кла ра ци ју мо же се ре ћи да пред ста вља из вор из 
ко га су про и за шла мно га уни вер зал на и ре ги о нал на ме ђу на род на 
до ку мен та ко ја ре гу ли шу ши ро ку област сло бо да и људ ских пра ва 
уоп ште. 

Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма из 
1966. пред ви ђа да сви на ро ди има ју пра во на са мо о пре де ље ње и на 
осно ву ово га пра ва они сло бод но од ре ђу ју свој по ли тич ки по ло жај 
и сло бод но спро во де свој при вред ни, дру штве ни и кул тур ни раз-
вој. Ина че, Пакт бли же од ре ђу је пра во на жи вот и пра во на сло бо ду 
и лич ну без бед ност, пра во на сло бо ду кре та ња, пра во на сло бо ду 
ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти, пра во сло бод ног удру жи ва-
ња, пра во уче ство ва ња у во ђе њу јав них по сло ва, као и дру га пра ва 
срод на по ме ну тим.
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Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним 
пра ви ма из 1966. по ла зе ћи од основ них од ред би Уни вер зал не де-
кла ра ци је о пра ви ла чо ве ка из 1948. го ди не, бли же од ре дио и ре гу-
ли сао чи та ву це ли ну ових пра ва. При зна ју ћи да ова пра ва про из и-
ла зе из уро ђе ног до сто јан ства људ ске лич но сти. Пакт је пред ви део 
пра во на рад ко је под ра зу ме ва пра во сва ког ли ца да до би је мо гућ-
ност да обез бе ди се би сред ства за жи вот сло бод но иза бра ним и 
при хва ће ним ра дом. Ина че, Пакт ре про ду ку је и да ље пре ци зи ра 
она пра ва ко ја су пред ви ђе на Уни вер зал ном де кла ра ци јом о пра ви-
ма чо ве ка из 1948, а ко ја се од но се на сфе ру еко ном ских, со ци јал-
них и кул тур них пра ва.21)

Европ ска кон вен ци ја о за шти ти људ ских пра ва и основ них 
сло бо да из 1950. по твр ђу је сво ју ду бо ку ве ру у оне основ не сло бо-
де ко је су те мељ прав де и ми ра у све ту и ко је се нај бо ље одр жа ва ју 
ствар ном по ли тич ком де мо кра ти јом, с јед не стра не, и за јед нич ким 
схва та њем и по што ва њем људ ских пра ва од ко јих оне за ви се, с 
дру ге стра не. Кон вен ци ја нај пре ре гу ли ше пра во на жи вот, а за тим 
пред ви ђа да ни ко не мо же би ти под врг нут му че њу или не чо веч ном 
или по ни жа ва ју ћем по сту па њу или ка жња ва њу. У том сми слу је и 
од ред ба пре ма ко јој се ни ко не мо же др жа ти у роп ству или роп ском 
по ло жа ју. Пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти под ра зу ме ва 
да ни ко не мо же би ти ли шен сло бо де, осим у слу ча је ви ма пред-
ви ђе них за ко ном. Сва ко ко ме су по вре ђе на ова пра ва као и сло бо-
де пред ви ђе не у овој Кон вен ци ју, има пра во на де ло тво ран прав ни 
лек пред на ци о нал ним вла сти ма, без об зи ра је су ли по вре ду из вр-
ши ла ли ца ко ја су по сту па ла у слу жбе ном свој ству. Ра ди за шти те 
људ ских пра ва Кон вен ци јом је уста но вљен Европ ски суд за људ ска 
пра ва ко ји ра ди као стал ни ор ган. До пун ским про то ко ли ма уз ову 
Кон вен ци ју пре ци зи ра на је на ро чи то сво јин ска сло бо да, сло бо да 
кре та ња, уки да ње смрт не ка зне, за га ран то ва не су сло бо де у обла-
сти кри вич не про це ду ре. У ства ри, и ова Кон вен ци ја ре про ду ку је 
основ не сло бо де ко је је про кла мо ва ла Уни вер зал на де кла ра ци ја о 
пра ви ма чо ве ка из 1948. го ди не.

По ве ља о основ ним пра ви ма Европ ске уни је из 2000. гру пи-
ше пред ви ђе на људ ска пра ва у шест гру па ци ја, и то: до сто јан ство, 
сло бо де, јед на кост, со ли дар ност, пра во гра ђан ства, прав да. По ве ља 
ре про ду ку је из ве сне од ред бе из Уни вер зал не де кла ра ци је о пра ви-
ла чо ве ка (1948) и Европ ске кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва 
и основ них сло бо да (1950), при ла го ђа ва ју ћи их ци ље ви ма Уни је. 
Та ко, По ве ља пред ви ђа раз ли чи те вр сте сло бо да као што су: пра во 
21)  Исто, стр. 56
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на сло бо ду и без бед ност; по што ва ње при ват ног и по ро дич ног жи-
во та; за шти та по да та ка лич не при ро де; пра во на брак и осни ва ње 
по ро ди це; сло бо да ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти што укљу-
чу је и сло бо ду про ме не ве ре или уве ре ња; сло бо да из ра жа ва ња и 
ин фор ми са ња; сло бо да оку пља ња и удру жи ва ња; сло бо да умет но-
сти и на у ке; пра во на обра зо ва ње; про фе си о нал не сло бо де и пра во 
на рад; сло бо да пред у зет ни штва и пра во вла сни штва; пра во ази ла; 
за шти та у слу ча је ви ма уда ља ва ња, про те ри ва ња и екс тра ди ци је, 
што под ра зу ме ва да су за бра ње на ко лек тив на про те ри ва ња. По ве-
ља пред ви ђа и дру га пра ва и сло бо де ко је су срод не по ме ну тим 
пра ви ма и сло бо да ма. 

Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. са др жи број не од ред бе ко-
ји ма се ре гу ли шу раз ли чи те вр сте сло бо да по шту ју ћи сво ју тра ди-
ци ју као и ра ти фи ко ва не ме ђу на род не кон вен ци је и оп ште при хва-
ће на пра ви ла ме ђу на род ног пра ва. Мо же се ре ћи да овај Устав у 
том сми слу са др жи, ка ко по ква ли те ту и по кван ти те ту, ве ћи број 
од ред би у по ре ђе њу са не ким дру гим устав ним ак ти ма ком па ра-
тив ног пра ва. Та ко, овај Устав, по сле увод них од ред би о вла да ви ни 
пра ва, по све ћу је људ ским пра ви ма и сло бо да ма чи тав дру ги део 
ко ји са др жи пре ко 60 од ред би (чл. 18 до чл. 81) ко ји ма се нај пре 
ис ка жу основ на на че ла основ них и ма њин ских пра ва и сло бо да, 
а за тим чи тав низ тра ди ци о нал них сло бо да, до сто јан ства и сло-
бо де лич но сти у раз ли чи тим под руч ји ма, све до од ред бе по све ће-
не раз ви ја њу ду ха то ле ран ци је у овој обла сти пра ва. Ка да је реч о 
основ ним ег зи стен ци јал ним сло бо да ма, Устав по ла зи од ста ва да 
је људ ско до сто јан ство не при ко сно ве но и да су сви ду жни да га 
по шту ју и шти те. За тим сле де број не од ред бе о пра ву на сло бо ду 
у раз ли чи тим обла сти ма, ко је у ства ри, сход но тра ди ци ји срп ске 
устав но сти, ре про ду ку ју од го ва ра ју ће од ред бе ме ђу на род них до-
ку ме на та уни вер зал ног и ре ги о нал ног ка рак те ра. 22)

Раз ма тра њем пој ма сло бо де у фи ло зоф ском и прав но-фи ло-
зоф ском сми слу, као и нор ма тив ном из ра зу ме ђу на род ног и на ци о-
нал ног за ко но дав ства, као пр ви за кљу чак се на ме ће да је у пи та њу 
јед на од основ них уста но ва сва ког ин ди ви ду а ли те та и сва ке дру-
штве но сти.

Број не вр сте сло бо да и мно ге де фи ни ци је ко је се про сти ру, 
не са мо на под руч ју пра ва и прав не на у ке, већ и на ши ро ком по љу 
фи ло зо фи је, пси хо ло ги је, ак си о ло ги је, еко но ми је, мо ра ла, кул ту-
ре и оп ште ци ви ли за ци је-го во ре о хо ри зон ту и чи та вом мо за и ку 
сло бо да у ко ме се чо век лак ше сна ла зи не го што сво јим до при-
22)  Устав Ре пу бли ке Ср би је, Јав но пред у зе ће, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, стр. 16-42
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но сом тај бу кет сло бо да мо же да обо га ти. Да би се сло бо да као 
уни вер зал на људ ска вред ност мо ра по сто ја ти петнужнихуслова
заслободу:23) Прво. Он то ло шки усло ви сло бо де не ког су бјек та је 
објективнопостојањевишемогућности, ал тер на ти ва у да тој си-
ту а ци ји, из ме ђу ко јих тај су бјект мо же да би ра и сво јом де лат но-
шћу јед ну од њих пре ве де у ствар ност. Ако су све мо гућ но сти сем 
јед не ис кљу че не, мо же се има ти са мо илу зи ја сло бо де. Оквир тих 
објек тив них мо гућ но сти чи ни он то ло шку осно ву људ ске сло бо де. 
За ко ни су огра ни ча ва ју ћи чи ни о ци сло бо де, док су дру штве не ин-
сти ту ци је пред у слов од го вор не сло бо де, али и чи ни лац ње ног ре-
ду ко ва ња. Др жа ва и пар ти је су као оту ђе ни цен три по ли тич ке мо-
ћи исто риј ски по твр ђе ни чи ни о ци по ли тич ке не сло бо де ви ше не го 
упо ри шта сло бо де, па је нео п ход но кон сти ту и са ње нових, демо-
кратскихцентараполитичкемоћи, не по сред но од го вор них би ра-
чи ма, ко ји елиминишупартије као моћ не ар ти фи ци јел не пре пре ке 
људ ској сло бо ди. Све у све му, ка да је реч о окви ри ма мо гућ но сти, 
па жњу увек тре ба обра ти ти на две ства ри; пр во, по сто је број не ин-
сти ту ци је ко је, при вид но про ши ру ју, а ствар но огра ни ча ва ју по ље 
мо гућ но сти, и дру го, ал тер на ти ве мо ра ју би ти не са мо фор мал но, 
не го и фак тич ки отво ре не. 

Другиуслов је свестопостојећимотворениммогућности-
ма. Свест о ре ал ним ал тер на ти ва ма је пси хо ло шки услов сло бо де. 
Ако оне ни су до ве де не до све сти и схва ће не као ал тер на ти ве ме ђу 
ко ји ма се мо же би ра ти, оне ће као мо гућ но сти би ти про пу ште не. 
Зна ње о мо гућ но сти ма тре ба ста ви ти у кон текст ши рих це ли на ко-
је ће им да ти сми сао. При том зна ње се не по кла па пот пу но са све-
шћу услед не до стат ка ин фор ма ци је. Кри тич ка са мо свест се ја вља 
као бло ка тор оп ци ја ко је су у су прот но сти са ска лом вред но сти и 
тре нут ним ци ље ви ма су бјек та. За тим, ли ми ти ра ју ћи чи ни лац је и 
за ма гље ност гра ни ца по ља објек тив них мо гућ но сти. Из ме ђу оног 
што је си гур но мо гу ће и оног што је си гур но не мо гу ће по сто ји 
увек, ма ње или ве ће, под руч је нео д ре ђе но сти. За то је ну жно пре-
по зна ти и чи ни о це ко је де фи ни тив но од ре ђу ју оквир мо гућ но сти 
јед не осо бе: фи ло зо фи ју жи вље ња, (бли ска phronesis), ка рак тер и 
ње го ве про ме не, ира ци о нал на ве ро ва ња, стра сти и афек те. На рав-
но, по гре шно је при том ми сли ти да сви љу ди има ју би ло ка кву фи-
ло зо фи ју жи вље ња, а и кад је има ју ве ћи на је за хе до ни зам, а не 
ху ма ни зам или, нпр. сто и ци зам. Уз то, нео п ход но је же ле ти исти ну, 
има ти во љу за сло бо ду, во љу за ства ра лач ку моћ и об зир пре ма 
дру ги ма. 

23)  Дра ган Си ме у но вић, Слобода, Есеј о књи зи Ми ха и ла Мар ко ви ћа, Слободаипракса, 
Срп ска по ли тич ка ми сао, Бе о град, бр. 3-4/1997, стр. 177-180
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Следећи услов сло бо де је аутономниизбор. Из бор ме ђу мо-
гућ но сти ма мо ра би ти учи њен на осно ву на че ла и кри те ри ју ма, ко-
је је су бјект сам се би про пи сао или ко је је од дру гих при хва тио 
кри тич ком ре флек си јом. На кон од ре ђи ва ња пој ма ауто ном но сти 
и кри тич ког раз ли ко ва ња ауто но ми је од хе те ро но ми је, ано ми је, 
аутар хи је, и хе те рар хи је нео п ход но је рас пли та ње за мр ше них ве-
за ауто ном но сти са ра ци о нал но шћу и мо рал но шћу из бо ра да би 
се утвр ди ло ка ко ми ни мал ни по јам ауто ном но сти не мо ра има ти 
од ли ке ни ра ци о нал но сти ни мо ра ла, али и то да се на ви шим ни-
во и ма ауто ном но сти она увек про жи ма и са ра ци о нал но шћу и са 
мо ра лом.

Четврти нео п хо дан услов слободе је делатностпоауто-
номномизбору. Сло бо да во ље мо ра би ти пра ће на сло бо домдела-
ња. Чо век мо ра прак тич но по сту па ти на осно ву ауто ном ног из бо-
ра, ина че ће би ти не сло бо дан, слаб чо век (akrates) ко ји из не ве ра ва 
свој соп стве ни из бор. У обра зла га њу овог усло ва сло бо де ло гич но 
се сти же до ре ше ња јед ног од тра ди ци о нал них псе у до про бле ма ко-
ји је на стао из јед не од нај ве ћих кон фу зи ја у исто ри ји фи ло зо фи-
је, на ла зе ћи су штин ску раз ли ку из ме ђу самоодређене иузроковане 
де лат но сти при раз ма тра њу су бјек тив них чи ни ла ца ко ји де тер ми-
ни шу оства ре ње из бо ра. Ко ре лат сло бод не де лат но сти је од го вор-
ност за оно што чи ни мо реч ју и де лом. Сло бо да ре чи има гра ни це 
баш као и сло бо да де ла ња у не на ру ша ва њу сло бо де и не и за зи ва њу 
угро же но сти дру гог. За сло бод ну де лат ност по сто ји од го вор ност, 
али мо рал на ни је увек и прав на. 

Последњи, али с оста лим јед на ко ва жан услов сло бод не де-
лат но сти је одсуствопринудеиконтроланадоколином. Су шти на 
сло бо де ни је у од су ству при ну де и од су ству пре пре ка оства ре њу 
ци ље ва, ка ко то ина че сма тра ју мно ги у фи ло зо фи ји. Сло бо да је 
моћ, ис по ље на и као до во љан сте пен кон тро ле над око ли ном да 
се мо гу са вла да ти пре пре ке оства ре њу свог ауто ном но иза бра ног 
ци ља. 

Бу ду ћи да по сто ји раз ли ко ва ње раз ли чи тих ни воа сло бо де, 
до зво ља ва се да под од ре ђе ним усло ви ма и не ис пу ње ност не ког од 
по бро ја них, од но сно пот пу на ис пу ње ност бар јед ног од ових пет 
усло ва, ипак упу ћу је на по сто ја ње сло бо де, али са мо као де ли мич-
не, од но сно не пот пу не. Тек пот пу на ис пу ње ност свих на ве де них 
усло ва омо гу ћу је умнуслободу ко ја је сло бо да не са мо у сми слу 
од ре ђе ног ду хов ног ста ња, већ и у сми слу практичкогстварала-
штва. 

Без сум ње, та кав по јам сло бо де има нормативанкарактер 
јер је из ве ден као по је ди нач ни или дру штве ни идеал, ма да не као 
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иде ал у ше ле ров ском сми слу вред но сти по се би, или у не ком тран-
сцен ден тал ном сми слу.

Сход но осно ва ма уста но вља ва ју се и три раз ли чи та зна-
че ња борбе за слободу, а ти ме и трагичног у бор би за сло бо ду: 
тра гич но као обе сми шља ва ње пр во бит ног про јек та услед деј ства 
спо ља шњих си ла (ну жно сти и слу ча ја); тра гич но као уни ште ње 
ин ди ви ду ал не ег зи стен ци је и свих по је ди нач них про је ка та бор бе 
за сло бо ду (смрт), и тра гич ност по себ но сти у бор би за сло бо ду ( 
по себ но до бро про тив дру гог по себ ног до бра и ин ди ви ду ал ност 
тра ги ча ра).

Ху ма ни стич ки за сно ва на иде ја узвишености афир ми ше жи-
вот, а не смрт у ан га жо ва но сти за сло бо ду, прав ду и дру ге уни вер-
зал не вред но сти ста вља њем те жи шта на етичку ди мен зи ју жи во та 
и ства ра ла штва. 24)

Бор ба за сло бо ду има раз ли чи те фа зе; са мо јед на од њих мо-
же има ти тра гич ни ка рак тер и са мо она омо гу ћу је лич но сти да се 
по на ша на на чин у ко ме има ле по те и уз ви ше но сти. У пр вој при-
прем ној фа зи чо век ко ји, пре све га, хо ће да бу де сло бо дан не са мо 
да до ла зи до све сти о да тим отво ре ним, објек тив ним мо гућ но сти-
ма, већ ула же ми са о ни и вољ ни на пор да тај бив ству ју ћи оквир 
мо гућ но сти про ши ри. Ово је пре ли ми нар на фа за у ко јој кри тич ка 
ре флек си ја от кри ва гра ни це на ше де лат но сти и про јек ту је шта се 
ре ал но мо же про ме ни ти у си ту а ци ји и у на ма, што би отво ри ло 
но ве мо гућ но сти. Дру га фа за је уну тра шња бор ба про тив ауто ри-
те та (про тив хе те ро но ми је) - а за ауто ном ни из бор ци ље ва. Сле-
де ћа фа за је бор ба за соп стве ну уну тра шњу до след ност, и за по-
на ша ње у скла ду с при хва ће ним ци ље ви ма, за пред у зи ма ње свих 
оних прак тич них ко ра ка ко ји мо ра ју сле ди ти ако смо сво је ци ље ве 
и про јек те при хва ти ли истин ски, аутен тич но, без ''ла жне ве ре'', без 
ра ци о на ли за ци је. То је бор ба с акратесом у се би, с чо ве ком сла бе, 
не по сто ја не во ље, ко ји не жи ви сво ју фи ло зо фи ју, ко ји зна шта би 
тре ба ло да чи ни, али не ма сна ге да то и учи ни.

Нај зад, ула зи мо у ону фа зу бор бе за сло бо ду у ко јој прак тич-
ки де лу је мо и су да ра мо се с ве ћим или ма њим, а че сто и не са вла-
ди вим, от по ром спо ља шњих си ла. То је она фа за у ко јој сло бо дан 
чо век мо же по ста ти тра гич ни ју нак, али се упра во у про це су стра-
да ња мо же ис по љи ти каоузвишена лич ност.25)

24)  Исто,

25)  Ми ха и ло Мар ко вић, Слободаипракса, За вод за уџ бе ни ке и на ста ван сред ства, Бе о град, 
1997, стр. 326-327
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FREEDOMASAUNIVERSALVALUE

Summary
In this article author defined the notion of freedom from a phil-

osophical-legal aspect and analyzed the most significant domestic and 
international legal acts dealing with the problematics of human free-
dom and freedomi n general sense as a universal value. Taking into 
consideration the interdisciplinary approach to the issue in question, it 
is possible to define freedom as a natural right of a human being to arbi-
trarily select the content and way of his/her activity in different areas of 
individual and communal life by respecting rightful law and tolerance 
as an expression of the culture of ratio, not harming the same and equal 
freedom of others. 
Key Words:  freedom, human being, law, politics, philosophy, sociology, hu-

man rights
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