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Научни скуп „Актуелност и значај људских права и слобода“ 

одржан је 29. и 30. октобра 2010. године на Палама, у организацији 

Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. У његовом 

раду учествовало је 35 угледних научних радника – универзитет-

ских наставника и сарадника из Босне и Херцеговине, Србије и 

Црне Горе, као и представници институција које се баве заштитом 

људских права и слобода. Резултат дводневног рада научног скупа 

је зборник радова који предајемо суду јавности.  

Иако се посљедњих деценија интензивно говори и пише о 

људским правима и слободама, организаторима научног скупа 

чинило се да није сувишно још једном промислити бројна контро-

верзна и неријешена питања њиховог остваривања и заштите. 

Идеја људских права и слобода постала је нераздвојни дио ци-

вилизације, уграђена је у грађанску свијест и у велику већину мо-

дерних устава. Упркос томе, у модерним друштвима постоје број-

ни отпори и тешкоће при остваривању људских права и слобода. 

То оправдава обнову напора за анализом правних рјешења, ут-

врђивањем њихових недостатака и проналажењем нових и аде-

кватнијих.  

Проблем остваривања и заштите људских права и слобода 

нарочито је актуелан у тзв. друштвима у транзицији, у којима ста-

ње у области људских права и слобода није задовољајуће. Не само 

да не постоје повољни друштвени услови за њихово остваривање, 

већ су и уставна и законска рјешења, упркос настојања да се пре-

узму европска рјешења, често недоречена, противрјечна, а кад су у 

питању закони којима се уређују поједина људска права и слободе, 

и неуставна. Идеја људских права и слобода је сувише оптерећена 

идеолошким наслагама и, као окамењена догма, гурнута на мар-

гине интереса политичких елита. Стога, оправдано је уложити но-

ве напоре да се одреде друштвене претпоставке остваривања људ-

ских права и слобода у пуној мјери и побољшају позитивноправна 

рјешења. 

Објављујући овај зборник радова, жеља нам је била да до-

принесемо обнови научне расправе, понудимо нове идеје и рје-

шења ради потпунијег остваривања људских права и слобода. 
 

У Палама, маја 2011. године 

Уређивачки одбор 


