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Обичај 

 
Обичај је традицијом устаљени образац понашања с нормативним, церемонијалним и 

симболичким важностима својственим одређеној друштвеној заједници. Термин обичај 

обухвата друштвену праксу, те се прихвата као правило понашања којим се регулише 

неформално и по коме се разликују друштвене групе. У социологији Макса Вебера 

обичаји се убрајају у правилности у правилности у друштвеном дјеловању. Најчешће се 

одвијају у друштвеним групама као што су: породица, локална заједница, цркава, 

професионална удружења и слично, те у одређеним ситуацијама које се понављају у 

правилним размацима. Они су неписана правила понашања и разликују се од правних 

норми спонтаношћу формирања, те садржајем и обликом санкција које одређена средина 

примјењује према онима који их се придржавају. Улога обичаја је вишеструка јер може 

бити потпуно несхватљива из угла савременог човјека, па до највеће вриједности као 

што је очување традиције неке друштвене заједнице. Обичаји се могу појавити као 

регулатив и оних друштвених односа који би се по свом садржају могли правно 

регулисати и прописима. Тако се обичаји јављају као извор права. Неки од примјера за 

обичај су: сакрални обичаји – изговарање „амин“ на крају молитве, код муслимана је 

обичај да само мушкарци петком одлазе на поподневну молитву (џуму), сакрално-

секуларни обичаји – крсна слава код Срба, секуларни обичаји – младожењино 

преношење младе преко кућног прага, устајање за вријеме интонирања химне, даривање 

новоронђечета златником и сл.  

Норме су, према Александру Молнару, духовне творевине настале посебним начином 

размишљања које се назива мишљење о требању или ономе што треба да буде. Норма 

садржи четири елемента и то: хипотезу диспозиције, диспозицију, хипотезу санкције 

и санкцију. Разликују се правне и моралне норме. Правне норме настају од овлаштених 

органа према унаприје предвиђеној процедури, а моралне норме настају спонтано као и 

обичаји и највише се односе на категоризацију доброг или лошег понашања.  

Мање познати појмови: 

Диспозиција – основни елеменет правне норме. 

Хипотеза – претпоставка. 

Санкција – казна.  
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