
 

А П Е Л 

ДЕМОКРАТИЈА ЗАХТЕВА НЕЗАВИСНЕ СУДОВЕ, СУДИЈЕ И ТУЖИОЦЕ 

(НЕЗАВИСНО И АКТИВНО ПРАВОСУЂЕ ЈЕ ОД СУШТИНСКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВИЈАЊЕ 

СВЕСТИ О ДРУШТВЕНОМ ЗНАЧАЈУ ОСНОВНИХ ПРАВА) 

 

У демократији се сви грађани морају држати начела да су владари и њима потчињени 

подједнако подвргнути поштовању права и дужности прописаних уставима, међународним 

уговорима и повељама о основним правима. 

Стварна одбрана националног и европског држављанства стога има две кључне димензије: 

нормативне гаранције права и њихову делотворну примену. 

Национални устави, повеље о правима и европски уговори гарантују судовима – свим 

судовима – право и дужност да не примењују неуставне законе или законе који су противни 

основним правима прописаним у њима. 

Основним принципом о праву на жалбу пред вишом судском инстанцом, држављанима 

европских земаља гарантовано је право да штите своја права и негирају ауторитарно 

тумачење и примену ових права. 

Неопходно је, према томе, да и на националном и на европском нивоу постоји даље јачање 

и уједначавање независног правосудног система доступног сваком грађанину. 

Ово ће бити могуће само јачањем демократске правне културе која омогућава уставно 

тумачење закона, способно да, у свим условима, гарантује, утиче на и штити основна права, 

у њиховој двојној димензији политичких и социјалних права. 

Политичке слободе у потпуности остварују само они који се налазе у социјалној, културној и 

материјалној ситуацији која им омогућава да слободно и свесно доносе одлуке. Са друге 

стране, социјална права могу да опстану онолико дуго колико заиста постоје политичке 

слободе које би их браниле и продубљивале.   

Данас, грађани Европе уживају политичка и социјална права као неотуђива. То је неодвојив 

сет права, која нису за преговарање нити зависе од тржишта. То су права нераздвојива од 

људског достојанства. 



Међутим, политичка и социјална права не би никад требало узимати здраво за готово. 
Напади на ова права могу доћи из различитих извора, а контрола политичких одлука 
од стране економске и финансијске моћи води новим и опаснијим претњама основним 
правима сваког грађанина. У преговорима попут оних у вези са Трансатлантском 
зоном о слободној трговини, покушава се да се мутинационалне компаније ставе на 
исти ниво као суверене државе, успостављањем посебних арбитражних судова за 
спорове између компанија и држава, који омогућавају првима да не поштују 
демократски одобрене законе који штите права грађана. 

Права демократија, према томе, захтева независне судове, судије и тужиоце способне да 

одбране и спроведу наведена права. 

Свако основно право и његове гаранције се морају озбиљно схватити. 

Културно-политички процес одбране и продубљивања права мора се, према томе, следити 

како на националном нивоу, тако и од европских правосудних институција. Данас су сви 

национални судови уједно и европски судови. 

Независно и активно правосуђе је од суштинског значаја за развијање свести о друштвеном 

значају основних права: од суштинског је значаја за одбрану и јачање демократије. 

Право на независан суд, у овом смислу, такође је основно право. 

Одбраном правила која потврђују стварну и јединствену независност европских судова и 

судија доприноси се одбрани основних права, грађана Европе и јачању демократије. 

Уједињена Европа се мора градити на правима грађана, оствареним и примењеним од 

стране независног правосуђа, а не само на тржишно вођеној дерегулацији. 

Европском грађанству, европском правосуђу. 

 


