ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Седми разред
Наставна јединица: Неопходност и сврха ограничења властивладавина закона

Ситуација коју ћемо анализирати одвија се на дан када владар једне
државе прима своје поданике. Сваки поданик излази пред владара,
представља се и обраћа владару са неким захтевом или молбом за услугу.
Владару ће се обратити особе које познаје и са којима је близак, као и особе
које не познаје. Међу поданицима који се владару обраћају су :
МИНИСТАР ИЗ ЊЕГОВЕ ВЛАДЕ, који спроводи реформе које нису
у складу са законом, али обезбеђују владару мирну и сигурну владавинутражи нову резиденцију у којој би живео, стара је постала премала за њега и
његову свиту, а сем тога нема довољно велико двориште у ком би се
одржавали балови, што утиче на министрово психичко и физичко здравље и
плаши се да неће моћи више да обавља своју функцију како треба;
ПОЗНАТИ ФИЛОЗОФ И КРИТИЧАР који је власник најчитанијих
новина- тражи новац за реконструкцију штампарије чији је власник,
дискретно уцењује владара објављивањем текста у новинама, који би открио
праву позадину економских реформи које владар жели да спроведе, а које
нису у складу са законом;
СИРОМАШНИ ПРОСЈАК - моли владара да му обезбеди бољи
простор за становање, јер живи у врло лошим условима;
ШКОЛСКИ ДРУГ ВЛАДАРА са којим се није видео од детињства моли за услугу (да му запосли ћерку или нешто друго) и стално се позива на
њихово дружење из младости;
НЕЗАПОСЛЕНА МЛАДА ОСОБА -моли владара да јој обезбеди
било какав посао, јер је чула да је претходном молиоцу обећао посао за
ћерку.
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Владару је важно да покаже да је добар човек, али одлуке ће доносити
на основу својих интереса, а не на основу прописа. Показује разумевање за
све своје поданике и жели да им покаже како је он пре свега добар човек.
Ипак, као и сваком човеку, неки људи су му мало дражи од других, као на
пример његов школски друг кога није видео одмалена и са којим је заједно
играо фудбал. Такође, од неких људи има више користи него од других. Тако,
на пример, министар у његовој влади осигурава владару мирну и сигурну
владавину, а познати филозоф и критичар, власник најчитанијих новина,
обећава блажу јавну критику. Како владар не може баш свима да изађе у
сусрет, незапослена млада особа и сиромашни просјак остају ускраћени за
помоћ.
Размислите и одговорите на питања: Какав је човек владар? Које су
добре особине владара? Шта вам се не допада код овог владара? На основу
чега владар доноси одлуке? Каква је позиција људи који живе у таквом
друштву? Какво је то друштво у коjем један човек доноси одлуке и спроводи
их?
Можемо да закључимо да је за овакво друштво карактеристично да
појединац концентрише огромну моћ у својим рукама и да је користи како би
се одржао на власти. Стога је неопходно ограничити власт тако што ће
друштво донети правила према којима ће се управљати. Овакво друштво
подразумева владавину закона, а не људи. Уколико власт крши ова правила
и процедуре или она не постоје, онда се ради о неограниченој власти према
самовољи владара.
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