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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИИ О САВЕТУ ЕВРОПЕ*

1. Формирање Савета Европе, као организације западноевроп- 
ских земаља, резултат je опште политичке ситуације након Другог 
светског рата. Сарадња између Истока и Запада није кренула оним 
путем како се очекивало ни након формирања ОУН, доношења По- 
веље УН и Универзалне декларације о људским правима (1945— 
1948. г.). Западне европске земље су релативно брзо схватиле да се, 
са становишта њихових интереса, суочавају са новим проблемом — 
нарастајућом снагом совјетске војне и идеолошке моћи. Полазећи 
од политичке прагматике и либералних традиција Европе, уочиле су 
да се морају озбиљно суочити са две форме тоталитаризма: пораже- 
ног фашистичког (и тиме са потребом да се успоставе ефикасни 
механизми заштите од његовог обнавл>ан>а) и све моћнијег совјет- 
ског модела власти. Ова друга опасност je у том моменту била већа, 
мада се у политичким документима тога времена у први план исти- 
цала прва.

Све се више наглашавала потреба специфичног начина пове- 
зивања „слободних народа” Европе. Тај процес повезивања, који ће 
коначно и релативно брзо довести до стварања Савета Европе, био 
je постелен: најпре у економској области, тј. путем америчког фи- 
нансирања обнове Европе (Маршалов план), а затим и у другим, 
пре свега војној стварањем НАТО пакта (1949. г.). Замишљено je да 
се Савет Европе не бави заједничком безбедношћу (то je био и 
остао задатак НАТО пакта). Савет Европе je успостављен као језгро 
политичке интеграције Европе.

Статут Савета Европе потписан je 5. маја 1949. г. у Лондону, 
који je постао правни основ нове организације европских земаља.

* Рад примљен: 21. V 2001.
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Већ je Бриселским уговором, којим je формиран НАТО пакт, нагла- 
шена сарадња европских земаља не само на војном плану већ и у 
економским, културним и друштвеним питањима. Пошто се, међу- 
тим, пошло од тога да се комунистичкој идеологији мора супротста- 
вити идеолошким путем, европске земље су, кроз Савет Европе, 
сматрале да у први план те борбе треба ставити залагање за западну 
традицију људских права и демократије. Наглашавало се да треба 
„ојачати и очувати начела демократије, личне слободе, уставне сло
боде и владавине права”, као „зајвдничко наслеђе” европске културе. 
То je јасно наглашено већ у чл. 1. Статута, као циљ стварања Савета 
Европе: „Цшь Савета Европе je да се постигне веће јединство међу 
чланицама у сврху очувања и остваривања идеала и начела који 
представљају њихово заједничко наслеђе и омогућавају њихов еко- 
номски и друштвени напредак”. Ова ce идеја провлачи кроз све до- 
садашне документе Савета Европе. Тиме je јасно поставлена разли- 
ка између источног тоталитарног и западног „слободног” света.

Све до краја осамдесетих (прецизније до 1989. г.), односно по- 
четка деведесетих година, основни смисао Савета Европе je био по- 
менута интеграција западноевропских земаља. Рушењем Берлинског 
зида и наглим политичким променама у доскорашњим земл>ама ко- 
мунистичке политичке провениенције, пред Савет Европе се поста- 
вио не само нови задаток већ и велики изазов — политичка, еко- 
номска, правна и културна интеграција читавог европског света по 
стандардима које je изградила западноевропска интеграција. Савет 
Европе се нагло отворио према землема транзиције. То je морало 
довести до извесних промена и у самом Савету Европе, његовој 
пракси па донекле и у организацији и процедурама, поготово у по- 
гледу пријема у чланство ове европске заједнице, надзора, поштова- 
н>а обавеза и сл. Тако, стицајем поменутих глобалних околности, 
Савет Европе добија нови и шири смисао, а све земле транзиције 
чланство у Савету Европе сматрају легитимном политиком и уједно 
претходним чином за евентуално укључење у Европску унију.

2. Правни инструменти Савета Европе су многобројни. Поред 
Статута, као конституционалног правног акта, у оквиру Савета Евро
пе донети су општи акта различитог садржаја и дејства: конвенције 
(уговори), протоколи, повеље, резолуције и препоруке.

После Статута, свакако je најважнији инструмент Савета Евро
пе Европска конвенција за заштиту људских права и слобода (доне- 
та у Риму 1950, ступила на снагу 3. септембра 1953), са низом ка- 
сније донетих протокола којима се мења или допуњава. Савет je 
(накнадно) одлучио да ратификација Конвенције буде услов за буду- 
ћа примања у чланство Савета. Она je један од најбитнИјих европ
ских докумената о људским правима и њиховој заштити. Каталог 
тих права се шири допунским протоколима. Сматра се да je данас 
систем људских права који успоставља Конвенција не само најста-

----------------------------------------------- 284 -----------------------------------------------



рији већ и најнапреднији и најефикаснији. „Конвенција о људским 
правима развила ce y најистанчанији и најефикаснији уговор о људ- 
ским правима на свету”. Ово je утолико значајније због тога што у 
великом броју држава њене одредбе имају статус унутрашњег права. 
Европска сопијална повеља (из 1961, односно 1996) допуњава Кон- 
венцију. Она садржи регистар и механизме заштите основних рад- 
них и социјалних права.

Као важне правне инструменте Савета Европе свакако треба 
поменути и: Европску конвенцију о спречавању мучења и нечовеч- 
них или понижавајућих казни или поступака (1987), Оквирну кон- 
венцију о заштити националних машина (1995), Европску повељу о 
регионалним и мањинским језицима (1992).

3. Најважније институције Савета Европе су: Комитет мини
стара, Парламентарна скупштина и Конгрес локалних и регионал- 
них власти Европе. Једна од најважнијих установа Савета свакако je 
Европски суд за људска права. Поред ньих постоји и низ оператив- 
них организационих јединица: секретариат, одбори, комисије, по- 
себни комитета и др.

Комитет министара je главно тело за доношење одлука. Сваку 
земљу чланицу у Комитету представља њен министар иностраних 
послова или заменик министра. Одлучује о буџету, пријему нових 
чланова у Савет Европе, одређује основне смернице у активностима 
Организације. Њетове одлуке могу бита у виду препорука упућених 
земљама чланицама или конвенциј§ (споразума) које обавезују зе- 
мље које их ратафикују.

Парламентарна скупштина има око 600 чланова. Она je „по- 
гонска снага” Савета. Чине je делегације држава чланица Савета. 
Ове делегације „представљају главне политичке токове у државним 
парламентама и разматрају юьучна питања од јавног значаја и друге 
аспекте међународне политике”.

Конгрес локалних и реёионалних власти Европе састоји се од 
представника свих земал>а чланица. Чине га два већа: једно пред
ставлю локалне, а друго регионалне власти. Састаје се једном годи- 
шн>е. Посебно се наглашава његов значај за јачање демократских 
структура у новим демократајама.

Посебан значај за Савет Европе и његову функцију има Европ
ски суд за људска права. Његову организацију и рад уређује Европ
ска конвенција. Суд се састоји од оноликог броја судија колико je 
држава чланица Савета. Судије се бирају у личном својству, а бира 
их Парламентарна скупштина на 6 година. Поступак пред судом je 
јаван и контрадикторан. У овом моменту je посебно важно што се 
Суду, у цшьу заштите својих права, може обратити и појединац (под 
прописаним условима), ако je неко његово право повређено или 
угрожено од било које стране уговорнице, без обзира да ли je у пи- 
тању њен држављанин или не и без обзира на то да ли je држава
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чије држављанство има појединац члан Савета Европе или није. 
Пресуда Суда обавезује државу уговорницу. Оваквим уређивањем 
заштите људских права и слобода појединац je практично постао 
непосредни субјект међународног права.

4. Услови за пријем регулисани су инструментима Савета Евро
пе и изграђивани у пракси. Прайса у питањима пријема није уједна- 
чена. Флексибилна je и одређена околностима и политиком пријема 
нових чланова, пре света земаља у транзицији. Наиме, Савет Евро
пе je прихватио политику „брзог приступања” Савету оних земал>а 
које из објективних разлога не могу тако брзо да испуне све услове 
пријема. У том смислу je успостављен читав спектар проёрама са- 
радње, дијалога и помоћи, како би се процеси интеграције одвијали 
убрзаније и безболније. Више се инсистира на формалним него 
фактичким условима за пријем, а посебно на израженој доброј вољи 
државе да ће сарађивати у успостављању европских стандарда. Сма- 
тра се да je оваква пракса пријема на лужи рок делотворнија, тј. „да 
ће чланство у СЕ осигурати и чак убрзати њихову транзицију ка де
мократии, владавини права и поштовању људских права”.

Иначе, према чл. 3. Статута Савета Европе свака чланица Са
вета мора: 1. — да прихвати начела владавине права и уживања 
људских права и основних слобода свих лица у њеној надлежности, 
и 2. — да искрено и делотворно сарађује на остварењу циља Савета. 
Иако се у Статуту посебно не наводи, у пракси пријема у Савет 
прихваћен je још један услов: да нова чланица поседује систем плу- 
ралистичке демократије. У том смислу било je довољно да се у др- 
жави која претендује на чланство одрже демократски избори (уз од- 
говарајућу међународну контролу избора) и да су основна људска 
права гарантована уставом. У циљу остваривања помоћи за обезбе- 
ђивање услова за пријем, Савет Европе се посебно ангажује у помо
ги  око реформе правног система, образована судија, адвоката, вла- 
диних представника, новинара и других трупа које се баве пробле
мой људских права. У овом правцу посебан значај се придаје невла- 
дином сектору (трећем сектору, цивилном сектору).

5. Поступок пријема у чланство Савета Европе такође je уређен 
инструментима Савета. Он je задњих десетак година значајан и због 
тога што je постао и средство помоћи кандидатима за чланство, од- 
носно новим чланицама Савета. Због тога je постао и компликова- 
нији. Занимљиво je да je овај поступак уређен у знаку сарадње и ди- 
јалога. Потенцијална чланица Савета тим путем постелено обезбе- 
ђује услове за пријем, мен>а своју политику, право и праксу сагла- 
сно европским стандардима. Кључну улогу овде имају политички 
факторы, који могу убрзати или успорити поступак пријема.

У процедури пријема изузетно важну улогу има Комитет мини
стара. Он коначно и одлучује о пријему, али истовремено и покреће

----------------------------------------------- 286 -----------------------------------------------



поступак пријема. Прайса je да Комитет, пре доношења одлуке, тра- 
жи мишљење Парламентарне скупштине поводом конкретне молбе 
кандидата за пријем. У овом поступку важна je и улога неке врсте 
експертске групе, трупе тзв. уважених правника, који имају задатак 
да утврде компатибилност правног система кандидата за пријем са 
европским стандардима. Они подносе извештај у којем указују на 
недостатке, односно идентификују проблеме које у току процедуре 
пријема треба решити. Обично се утврђује само формална, а не и 
практична компатибилност система. О извештају правних експерата 
своје мишљење дају два одбора: за политичке послове и за правна 
питања и људска права. У овој фази поступка значајну улогу имају 
известиоци одбора, који се претходно детаљно упознају са стањем у 
држави-кандидату за пријем у Савет Европе. Они посећују државу и 
контактирају са представницима владе, опозиционих партија, ма- 
њинских трупа, невладиних организација.

Након позитивног мишљења Парламентарне скупштине Савета 
Европе, Комитет министара доноси резолуцију којом се држава кан
дидат йозива да приступи Организации.

6. Потребно je указати и на то да, поред „пуног” чланства у 
Савету Европе постоје и друёи облици учествовања државе у Савету 
Европе. У том смислу постоје следећи статуей:

— придружено чланство,
— статус скупштинског посматрача,
— статус специјалног госта (то je, у ствари, први корак ка пу- 

ноправном чланству).

7. У досадашњој пракси пријема у чланство Савета Европе по
требно je указати на најбитније услове односно чињенице на које се 
обраћа посвбна пажња приликом одлучивању о пријему. То су сле- 
дећи услови односно чињенице битне за пријем:

— плуралистички (вишепартијски) систем,
— коректно изборно законодавство,
— демократски спроведени избори,
— присуство система поделе власти,
— развијена локална власт и самоуправа (тј. децентрализација),
— поштовање индивидуалних и нарочито мањинских права (ка- 

ко индивидуалних тако и колективних),
— одсуство смртне казне у правном систему (бар у редовним 

приликама),
— слобода изражавања мишљења и слобода медија,
— одсуство тортуре и сл. поступака у судским и управним про- 

цедурама,
— самостално и независно правосуђе.
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8. Статутом Савета Европе успостављене су санкције према чла- 
ницама Савета у случају да озбшьно крше чл. 3. Статута, којим су од- 
ређени цил>еви, па тиме и смисао Савета. Према чл. 8. Статута, 
чланици Савета Европе у том случају могу бити суспендована права 
да буде представлена, а Комитет министара може од н>е захтевати 
да се повуче из Организације. „Ако се чланица не повинује том зах- 
теву, Комитет може донети одлуку да je она престала да буде члан 
Савета од оног момента који Комитет одреди”. Разуме се, чланица 
Савета Европе која се повукла из Организације, односно која je пре
стала да буде н>ен члан, може поново да буде примл>ена под општим 
условима пријема.

9. У оквиру Савета Европе детально су уређени и поступци, 
односно механизми надзора над испуњавањем чланских обавеза и 
обавеза прихваћених приликом пријема у чланство Савета. Најва- 
жнији механизми надзора су следећи:

— од стране Европског суда за људска права,
— путем подношења извештаја које држава чланица подноси 

телима која су састављана од независних експерата и
— путем надзорних одбора Савета Европе које формирају владе.

10. Отворено je и за нас данас врло актуелно питање пријема 
СР Југославије у Савет Европе, поготово ако се има y виду чињени- 
ца да ce, закључно са јануаром 2001. г., број чланица Савета попео 
на 43 (1989. г. било их je 23).

Треба подсетити да je CPJ била један од ретких изузетака за 
време „старог” режима у погледу спремности да joj се омогући при- 
јем у чланство Организације, jep je Комитет министара одлучио да 
одложи расправу о захтеву за пријем који je поднела тадашња влада 
и то због „недостатка озбшьности и веродостојности”. Комитет je 
том приликом такође констатовао да „би била неопходна радикална 
промена политике Београда пре него што се захтев за пријем узме у  
разматрање”. Поставља се питање, у овом моменту, да ли су такве 
радикалне промене видљиве и изгледне. Сам Савет Европе у том 
смислу се озбшьно ангажује и искључиво од политичких чинилаца у 
СРЈ завис и будућност њеног чланства у Савету.

Наиме, одмах након промена од 5. октобра 2000. г. Савет Евро
пе je такорећи промртно и уверљиво реаговао у правцу отварања 
пута ка пријему Југославије у Организацију. Утолико пре што су 
чланови Савета Европе постале све државе у широј регији. У истом 
правцу реаговао je и Комитет министара Савета.

Резолуцијом 1230 Парламентарне скупштине Савета Европе од 
9. XI 2000. г., поред осталог, охрабрује се Савезна влада и парла
мент СРЈ „да активно допринесу демократском развоју CPJ”, како 
би Југославија „што je пре могуће” испунила услове за пријем у Са
вет Европе, као и друге међународне организације. Наглашава се и
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обавеза Совета у том процесу. У резолуцији се јасно одређују (у 
ствари, подсећа на н>их) услови за пуноправно чланство у Савету 
Европе: „одржавање слободних и поштених избора, спровођење де- 
мократских реформи у целој земљи, функционисање демократског 
политичког система, поштовање владавине права и заштита луд- 
ских права, укључујући права лица која припадају националним ма- 
њинама”. Такође се констатује да „у овој фази ти услови joui нису 
испуњени” и истовремено поздравља раније донету одлуку Комитета 
министара Савета Европе од 25. X 2000. г. која се односи на плани- 
ране и хитне мере сарадње са СРЈ. Овом резолуцијом се посебно 
позивају власти Југославије да поштују слободу говора и измене по- 
стојеће законодавство, информише становништво о злочинима ра- 
нијег режима, на сарадњу cà Међународним кривичним трибуналом 
за бившу Југославију („да би се нашло решење које ће бити у инте
ресу правде и земље”), да почну процес помирења са суседним зе- 
мљама и др.

Резолуцијом 15 Комитета министара од 22. XI 2000. г. je пози
тивно прихваћено писмо Владе Југославије од 9. XI 2000. г. упућено 
Генералном секретару Савета Европе и протумачено као изражена 
жел>а Југославије да постане чланица Савета Европе. Такође се „уо- 
чава” консензус међу државама чланицама у корист пријема СРЈ у 
Организаиију, али се подсећа да то „подразумева да законодавни и 
судски систем државе треба прилагодити принципима владавине 
права”.

Препоруком 1491 Парламентарне скупштине Савета Европе од 
23. I 2001. г. понавља се спремност Савета Европе да се помоёне 
СРЈ у испуњавању услова за пријем у чланство, па у том смислу 
посебно наглашава да ће се подржати рад („у потпуности”) невла- 
диних организација „које покушавају да покрену процес помире- 
ња”, а изражава се и подршка конференции о унапређењу мулти- 
културалног друштва у СРЈ (2. и 3. фебруара 2001. г.) као и за нас 
посебно важној конференции о компатибилности с Европском кон
венциям о људским правима и другим европским стандардима „ко- 
ја ће покренути суштински програм реформи законодавства СРЈ”.

На основу поменуте Препоруке, Конференција о усклађености 
закона и праксе СРЈ са захтевима Европске конвенције о људским 
правима и другим европским стандардима организована je 16—17. 
фебруара 2001. г., на којој су учествовали представници Савета Евро
пе, представници савезних југословенских институција, представни
ци невладиних организација и стручн>аци. Већ у уводном излагању 
je наглашено: 1. — да je Југославија била и остала део Европе и 2. 
— да je Југославија на путу ка Европи.

Паралелно са овим активностима задњих месеци одвијају се 
стални контакти и дијалог представника савезне владе и савезног 
парламента са Саветом Европе. Најсвежија информација везана за 
поступак укључења Југославије у Савет Европе, од 27. априла 2001.
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г., je врло значајна: на седници одржаној последњег дана пролећног 
заседања Парламентарне скупштине Савета Европе, Биро Скуп- 
штине именовао je  два угледна правника (из Немачке и Финске) у 
својству тзв. еминентних правника, да истраже степей усаглашено- 
сти југословенског законодавства, правосуђа и јавне управе са европ- 
ским стандардима. Све то указује на закључак, да чланство Југосла- 
вије у Савету Европе може бити потпуно извесно и релативно ско
ро, али и да ће оно зависити од добре вол>е и рационалне политике 
која се води у њој.
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