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Сажетак
По што ва ње људ ских и ма њин ских пра ва је из у зет но ва-

жна те ма за европ ске ин те гра ци је др жа ва, без об зи ра што је сте 
чи ње ни ца да њо ме пре све га до ми ни ра ју еко ном ске те ме. По-
што ва ње људ ских пра ва и ства ра ње и функ ци о ни са ње де мо крат-
ског дру штва је су сред ство и циљ све о бу хват не ре фор ме дру штва 
чи ји је циљ ква ли тет ни ји и си гур ни ји жи вот гра ђа на, док је члан-
ство у Европ ској уни ји са мо је дан у ни зу ин стру ме на та у оства-
ри ва њу тог ци ља. Има ју ћи то у ви ду, раз вој и по што ва ње кул ту ре 
људ ских пра ва пред ста вља основ ни пред у слов за укљу чи ва ње у 
си стем од но са ко је Европ ска уни ја ства ра. При ла го ђа ва ње и по-
сти за ње стан дар да и пра ви ла у обла сти људ ских пра ва под ра зу ме-
ва из град њу дру штве ног си сте ма ко ји је у ста њу да те стан дар де 
пот пу но при ме њу је у др жа ви, као и да их уна пре ђу је и раз ви ја. 
Оп шта на уч на ме то да ко ја је ко ри шће на је хи по те тич ко-де ду ка-
тив на ме то да, као ме то да ко ја се на ме ће због по тре бе ства ра ња ве зе 
из ме ђу ис ку стве них и те о риј ских ми шље ња. Основ ни на уч ни циљ 
је сте пру жа ње на уч не ана ли зе по што ва ња људ ских пра ва као 
кри те ри ју ма за члан ство у Европ ској уни ји, док је дру штве-
ни циљ пре све га усме ра ва ње па жње на уч не и струч не јав но сти на 
ову те му ко ја у до са да шњем раз во ју ни је би ла аде кват но по зи ци о-
ни ра на на ли сти при о ри те та.

Из во ди се за кљу чак да иако ни је ге не рал но тач но од ре ђен и 
у пот пу но сти раз ви јен, кри те ри јум по што ва ња људ ских пра ва под-

*  Сви пoглeди и тeзe у тeксту прeдстaвљajу лични стaв aутoрa, a нe институциje у кojoj 
je зaпoслeн
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ра зу ме ва пре све га ка па ци тет др жа ве да пре у зме оба ве зе ко је у овој 
обла сти по сто је то ком при дру жи ва ња и при сту па ња, али и пре у зи-
ма ње оба ве за ко је про ис ти чу из пу но прав ног члан ства у ЕУ. Са-
мим тим се о по што ва њу и раз ви ја њу кул ту ре људ ских пра ва мо же, 
пре вас ход но, го во ри ти као о основ ном кри те ри ју му за члан ство у 
ЕУ, без чи јег ис пу ња ва ња да љи ко ра ци у про це су ни си мо гу ћи.
Кључ не ре чи: Људ ска и ма њин ска пра ва, Европ ска уни ја, По ли ти ка про-

ши ре ња, По ве ља о основ ним пра ви ма, ме ђу на род на са-
рад ња, де мо кра ти за ци ја, тран зи ци ја, Осни вач ки уго во ри. 

1. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ О ЉУД СКИМ 
И МА ЊИН СКИМ ПРА ВИ МА

По ла зе ћи од зна ча ја за до во ље ња нео п ход них жи вот них по-
тре ба чо ве ка, на стао је и стал но је при су тан на пор љу ди да им 
основ не жи вот не по тре бе бу ду на до стиг ну том ци ви ли за циј ском 
ни воу за јед ни це, од вла сти бу ду де фи ни са не, при зна те и за шти ће-
не. На ста нак пра ва уоп ште, а та ко и људ ских пра ва као ужег пој ма, 
ве зу је се за на ста нак и по сто ја ње др жа ве. Пре др жа ве и ван др жа ве, 
не ма пра ва, а ни људ ских пра ва, као ужег пој ма ве за ног не по сред-
но за чо ве ка, а са мим тим пре др жа ве и ван др жа ве не ма ни чо ве ка 
као су бјек та пра ва. Људ ска пра ва су сред ство ство ре но и ста вље но 
у функ ци ју афир ма ци је чо ве ка као сло бод не, ма те ри јал но и ду хов-
но бо га те, из гра ђе не лич но сти. У при лог то ме го во ри и чи ње ни ца 
да у Пре ам бу ли По ве ље УН сто ји од ред ни ца да је циљ УН „да ус-
по ста ви мо ве ру у основ на пра ва чо ве ка, у до сто јан ство и вред ност 
људ ске лич но сти“1) Људ ска пра ва су нео п хо дан и не по сре дан услов 
за очу ва ње чо ве ко вог жи во та и до стиг ну тог жи вот ног ста ту са уоп-
ште и услов ње го вог да љег раз во ја и афир ма ци је као та квог.  

Ка да је реч о Европ ској уни ји, као ор га ни за ци ји sui gеnеris, 
од ред бе о људ ским и ма њин ским пра ви ма ни су фор мал но уве де не 
у Осни вач ке уго во ре све до ре фор ми у Ма стрих ту и Ам стер да му. 
Европ ске за јед ни це раз ви ја ле су се упо ре до са те мат ски одво је ном, 
али по члан ству ве о ма бли ском ор га ни за ци јом - Са ве том Евро пе. 
Овом ор га ну је у нај ве ћој ме ри, пре пу ште но ста ра ње о вла да ви-
ни пра ва, де мо кра ти ји и за шти ти људ ских и ма њин ских пра ва у 
Евро пи, док су се ЕЗ по нај ви ше ста ра ле о еко ном ској си ту а ци ји и 
са рад њи ме ђу др жа ва ма. Пре ма чла ну 6 (1) Уго во ра о Европ ској 
уни ји ”Уни ја је за сно ва на на на че ли ма сло бо де, де мо кра ти је, по-
што ва ња људ ских пра ва” и основ них сло бо да и вла да ви не пра ва, 

1) Ин фор ма ци о ни цен тар УН у Бе о гра ду, По ве ља Ује ди ње них на ци ја, 1945.
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на че ли ма за јед нич ким др жа ва ма чла ни ца ма. Уни ја ће по што ва ти 
људ ска пра ва га ран то ва на Европ ском кон вен ци јом за за шти ту људ-
ских пра ва и основ них сло бо да, као и она ко ја из ви ру из устав-
них тра ди ци ја за јед нич ких др жа ва ма чла ни ца ма као оп шти прин-
ци пи ко му ни тар ног пра ва.”2) Људ ска пра ва, та ко ђе, пред ста вља ју 
је дан од ци ље ва за јед нич ке спољ не и без бед но сне по ли ти ке, јер 
члан 11. Уго во ра о ЕУ на во ди да је је дан од основ них ци ље ва Уни-
је у спољ ним од но си ма ”раз ви ја ње и кон со ли да ци ја де мо кра ти је 
и вла да ви не пра ва, као и по што ва ње људ ских пра ва и основ них 
сло бо да”.3) Прин ци пи сло бо де, де мо кра ти је, по што ва ња људ ских 
пра ва и основ них сло бо да и вла да ви не за ко на су не раз двој ни и од 
пре суд не ва жно сти за про цес европ ске ин те гра ци је. При дру жи ва-
ње ових прин ци па пред ста вља пред у слов за мир, раз вој и без бед-
ност у сва ком дру штву.4) Европ ска уни ја под сти че уни вер зал ност 
и не де љи вост свих људ ских пра ва - гра ђан ских, по ли тич ких, еко-
ном ских, со ци јал них и кул тур них - као што је пред ви ђе но у Уни-
вер зал ној де кла ра ци ји о људ ским пра ви ма и по твр ђе но од стра не 
Свет ске кон фе рен ци је о људ ским пра ви ма (Беч, 1993. го ди не). Уго-
вор о Европ ској уни ји (члан 11.)5) де фи ни ше да је је дан од ци ље ва 
ЕУ за за јед нич ку спољ ну и без бед но сну по ли ти ку и у раз во ју и 
кон со ли да ци ји де мо кра ти је и вла да ви не пра ва и по што ва њу људ-
ских пра ва и основ них сло бо да, док се да ље пред ви ђа (члан 177. 
став 2) да ће раз вој по ли ти ке За јед ни це до при не ти ци љу раз во ја 
и кон со ли да ци је де мо кра ти је, вла да ви не пра ва и људ ских пра ва. 
ЕУ чи ни људ ска пра ва цен трал ним аспек том ње них спољ них од-
но са, ка ко у по ли тич ком кон тек сту, у по гле ду ди ја ло га са тре ћим 
др жа ва ма, кроз сво је раз вој не по ли ти ке и по моћ, та ко и кроз сво-
је де ло ва ње у мул ти ла те рал ним фо ру ми ма, као што су Ује ди ње не 
на ци је. Ме ђу тим, од 1995. го ди не Европ ска уни ја је кла у зу лу људ-
ских пра ва учи ни ла оба ве зном у свим спо ра зу ми ма, од но сно она је 
од та да са став ни део свих спо ра зу ма ко је ЕУ пот пи су је са тре ћим 
стра на ма. На тај на чин се по што ва ње људ ских пра ва и де мо кра ти је 
де фи ни ше као основ ни еле мент у би ла те рал ним од но си ма. Кла у зу-
ла људ ских пра ва, ко ју је Европ ска уни ја уве ла 1995. го ди не у све 
сво је би ла те рал не спо ра зу ме, као и у спо ра зу ме са рад ње, је сте аде-

2) Душ кo Лoпaндић, Oснивaчки угoвoри Eврoпскe униje, Кaнцeлaриja зa придруживaњe 
Србиje и Црнe Гoрe EУ, Eврoпски пoкрeт у Србиjи, Mинистaрствo зa eкoнoсмкe oднoсe 
сa инoстрaнствoм РС, Бeoгрaд, 2003. стр 15.

3) ibid, str. 17.

4) Сај мон Хикс, По ли тич ки си стем Европ ске уни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. 
стр.42.

5) ibid
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кват но сред ство за санк ци о ни са ње свих трај них и озбиљ них пре-
кр ша ја људ ских пра ва. Ме ђу тим, она не мо же би ти све де на са мо 
на јед но став но сред ство санк ци о ни са ња и ка жња ва ња јер се на тај 
на чин ла ко мо же до ка за ти да је она под ба ци ла у оства ре њу свог 
ци ља. Све што се схва та под кла у зу лом људ ских пра ва је мно го 
ши ре, раз ли чи ти је и ино ва тив ни је од јед но став ног санк ци о ни са ња 
кр ше ња људ ских пра ва. Мно го је ва жни је на гла си ти да се пр вен-
стве но сма тра да је упра во ова кла у зу ла у прав ном сми слу, основ на 
за шти та по рет ка ко ји је за сно ван на де мо крат ским сло бо да ма и по-
што ва њу по је дин ца, од но сно иде ја ма на ко ји ма ЕУ по чи ва, али са 
дру ге стра не она је од из у зет не ва жно сти за да љи раз вој по ли тич ке 
уни је ко јој ЕУ те жи. Људ ска пра ва се у том од но су по сма тра ју као 
основ ни еле мент за шти те и раз во ја европ ског иден ти те та јер се на 
тај на чин по сти же ши ре ње европ ских вред но сти. Са јед не ста не 
спо ља, оба ве зи ва њем свих тре ћих стра на ко је пот пи су ју спо ра зу-
ме са ЕУ да по стиг ну аде ква тан ни во за шти те и при ме не од ред би 
људ ских пра ва, ка ко би се уоп ште и ушло у да љи раз вој еко ном-
ских од но са, а са дру ге стра не очу ва њем соп стве не пер цеп ци је ЕУ 
као за штит ни ка, основ ног по кре та ча и еле мен та раз во ја свих де мо-
крат ских вред но сти.6)

2. НАД ЛЕ ЖНО СТИ ЕУ У УРЕ ЂИ ВА ЊУ 
ЉУД СКИХ И МА ЊИН СКИХ ПРА ВА

Има ју ћи у ви ду да Европ ска уни ја не ма из вор не над ле жно-
сти да уре ђу је пи та ња људ ских и ма њин ских пра ва мо ра се ис та ћи 
да она ипак чи не оп ште прин ци пе ко му ни тар ног пра ва, али и је дан 
од основ них ци ље ва тзв. дру гог сту ба, од но сно за јед нич ке спољ не 
и без бед но сне по ли ти ке. Та ко ђе, људ ска и ма њин ска пра ва пред-
ста вља ју и ва жан сег мент по ли ти ке про ши ре ња ЕУ, као ин стру-
мен та ње не спољ не по ли ти ке.7) Пе то про ши ре ње8) ЕУ и Про цес 
ста би ли за ци је и при дру жи ва ња по ка зу ју да про мо ци ја де мо кра ти је 

6) То мас Флај нер,”Људ ска пра ва и људ ско до сто јан ство”, Гу тен бер го ва га лак си ја, Бе о-
град, 1996. стр. 77.

7) Ми лу тин Ја ње вић, Спољ на по ли ти ка Европ ске уни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007. 
стр. 69.

8) ЕУ до да нас по зна је шест та ла са про ши ре ња: 1. ја ну ар 1973. – Ује ди ње но Кра љев ство, 
Ир ска, Дан ска, 1. ја ну ар 1981. – Грч ка, 1. ја ну ар 1986. – Пор ту гал, Шпа ни ја, 1. ја ну ар 
1995. – Аустри ја, Фин ска, Швед ска, 1. мај 2004. –Ки пар, Мал та, Ма ђар ска, Че шка, Сло-
вач ка, Пољ ска, Сло ве ни ја, Есто ни ја, Ле то ни ја, Ли тва ни ја, 1. ја ну ар 2007. – Ру му ни ја, 
Бу гар ска, Та ко ђе, по сто ји још јед но про ши ре ње ко је се де си ло ује ди ње њем Не мач ке, а 
ко је мно ги ауто ри зо ву за бо ра вље ним.
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и за шти те људ ских и ма њин ских пра ва мо же би ти чак и основ ни 
мо тив Европ ске уни је за спро во ђе ње по ли ти ке про ши ре ња пре ма 
од ре ђе ној зе мљи или ре ги о ну. По што ва ње људ ских и ма њин ских 
пра ва, као и дру гих по ли тич ких кри те ри ју ма ни је са мо услов за 
при јем у члан ство Европ ске уни је, већ и услов за ула зак у уго вор ни 
од нос са ЕУ и до би ја ње ста ту са кан ди да та. Ме ђу тим, тре ба има ти 
у ви ду да се ни по сле до би ја ња на ве де ног ста ту са зе мља кан ди-
дат не осло ба ђа оба ве зе да по шту је и уна пре ђу је си стем за шти те 
људ ских и ма њин ских пра ва. Европ ска уни ја про мо ви ше по што-
ва ње људ ских и ма њин ских пра ва ка ко у сво јим гра ни ца ма та ко 
и ван њих. Фо кус, у про це су при дру жи ва ња, је пре све га на гра-
ђан ским, еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма, као и на 
про мо ци ји пра ва же на и де це, пра ва ма њи на и ра се ље них осо ба.9) 
Европ ска уни ја пред ста вља пре вас ход но мир но доп ски и раз вој ни 
про цес ин те гра ци је, ко ји по ла зи од др жа ва као ”го спо да ра уго во-
ра”, али су штин ски об у хва та ве ли ки број уче сни ка и ко ри сни ка, 
као што су при вред ни су бјек ти, про фе си о нал не асо ци ја ци је, по-
ли тич ке ор га ни за ци је, ре ги о ни, гра ђан ско дру штво, јав ност, гра-
ђа ни као по је дин ци и др.10) Реч је о про це су ко ји успе шно из ла зи 
у су срет зах те ви ма гло ба ли за ци је, да ју ћи ра ци о на лан, ефи ка сан и 
ле ги ти ман од го вор овом  исто риј ском иза зо ву. Та кав од го вор са др-
жан је у раз ви је ном прав ном си сте му, у де мо крат ској ин сти ту ци-
о на ли за ци ји и оп ште при хва ће ној про це ду ри од лу чи ва ња и спро-
во ђе ња европ ских од лу ка. Крај њи циљ ин те гра ци је је за до во ље ње 
ин те ре са гра ђа на др жа ва чла ни ца, ко ји по сте пе но по ста ју гра ђа ни 
Евро пе. На тој осно ви Евро па по сте пе но до би ја свој исто риј ски 
но ви уну тра шњи и спо ља шњи иден ти тет. Чи тав про цес оба вља се 
у окви ри ма прав них пра ви ла, про це ду ра и ин сти ту ци ја ко ји ма се 
афир ми ше иде ја над на ци о нал ног за кон ског по рет ка и до бро уре ђе-
не по ли тич ке за јед ни це.”11) По ли тич ки кри те ри ју ми пр ви су услов 
да би се уоп ште при сту пи ло пре го ва ра њу, али тек по сле пот пи са-
ног и ра ти фи ко ва ног уго во ра о при дру жи ва њу и фор мал но под не-
те кан ди да ту ре. Пре тен дент на члан ство у ЕУ мо ра у пот пу но сти 
да ис пу ни гру пу по ли тич ких усло ва што пре све га зна чи да мо ра 
по сто ја ти де мо кра ти ја чи ја је ста бил ност оси гу ра на ефи ка сним 
функ ци о ни са њем др жав них ин сти ту ци ја. Над ле жне ин сти ту ци је 

9) Де змон Ди нан, Све бли жа уни ја – увод у европ ску ин те гра ци ју, Слу жбе ни гла сник, Бе-
о град, 2009. стр. 14

10) Tre vor C Har tley, Осно ви пра ва Европ ске за јед ни це, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, 
пре вод: проф. др Об рад Ра чић, Бе о град, 1998. стр. 11.

11) ”Нaциoнaлнa стрaтeгиja Србиje зa приступaњe Србиje и Црнe гoрe Eврoпскoj униjи”, 
Влaдa Рeпубликe Србиje, 2005, http://www.se io.gov.rs/upload/do cu ments/na ci o nal na_do ku-
men ta/na ci o nal na_stra te gi ja_sr bi je_za_pri stu pa nje_ccg_eu.pdf, стр. 9.
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ЕУ де таљ но ана ли зи ра ју пре све га уло гу и овла шће ња на ци о нал-
ног пар ла мен та, не за ви сност суд ства, као и фи нан си ра ње и ефи-
ка сност пра во су ђа. Реч је о основ ним пра ви ма чо ве ка, као што су 
сло бо да ми шље ња, сло бо да ме ди ја, рав но прав ност по ло ва, де чи ја 
пра ва, као и пра ва осо ба са ин ва ли ди те том, си ро ма шних, ста рих и 
оста лих осе тљи вих гру па ста нов ни штва. Зре лост и ху ма ност јед-
ног дру штва ме ри се, да кле, не са мо ње го вим за ко ни ма и до брим 
на ме ра ма, већ ствар ним по ло жа јем нај сла би јих и њи хо вом за шти-
том.12) Европ ска уни ја по себ ну па жњу по кла ња по ло жа ју ма њи на и 
њи хо вој евен ту ал ној дис кри ми на ци ји, има ју ћи у ви ду ви ше на ци о-
нал ност кон ти нен та и исто риј ске до га ђа је. 

3. ОД НОС ИЗ МЕ ЂУ ЉУД СКИХ ПРАВА 
И ДЕ МО КРАТ СКОГ ДРУ ШТВА

Ве за из ме ђу људ ских пра ва и де мо крат ског дру штва је си-
гур но нај ва жни ја ка рак те ри сти ка про це са при бли жа ва ња од ре ђе не 
др жа ве Европ ској уни ји. По ли тич ка на у ка све ви ше ука зу је на ме-
ђу соб ну за ви сност људ ских пра ва и де мо кра ти је јер основ на пра-
ва ства ра ју де мо кра ти ју, а де мо крат ски си стем оси гу ра ва и не гу је 
основ на пра ва. Ме ђу тим, ни је увек слу чај да се ве за из ме ђу де мо-
кра ти је и основ них пра ва ви ди на пр ви по глед, те мељ је у то ме да 
основ на пра ва оне мо гу ћа ва ју ди рект но упли та ње др жа ва у под руч-
ја при ват ног и дру штве ног жи во та, док се упра во у си сте му др жа ве 
утвр ђу је су ве ре ни тет, од но сно об у хват но са мо о дре ђе ње сва ког на-
ро да. Сма тра се да та ко за шти та ма њи на по ста је основ ни прин цип 
де мо кра ти је од но сно је дин стве ни про из вод основ них пра ва, као и 
да основ на пра ва у овом сми слу ни су ни шта дру го већ де мо кра ти ја, 
од но сно пред ста вља ју њен ин те грал ни део. Укљу чи ва ње у европ-
ске ин те гра ци о не то ко ве кроз про це се при дру жи ва ња и при сту па-
ња Европ ској уни ји је стра те шко од ре ђе ње сва ке др жа ве ко ја се за 
та кав пут опре де ли, под прет по став ком да оно по чи ва на ши ро ком 
по ли тич ком и со ци јал ном кон сен зу су у др жа ви. На са мом по чет ку, 
овај про цес зах те ва ис пу ња ва ње еле мен тар них прет по став ки са др-
жа них у тзв. по ли тич ком кри те ри ју му из Ко пен ха ге на, ме ђу ко ји ма 
је сва ка ко нај ре ле вант ни ји из град ња ин сти ту ци ја и ре фор ма прав-
ног си сте ма ка ко би се обез бе ди ле ефи ка сне ме ре за спре ча ва ње и 
су зби ја ње дис кри ми на ци је, од но сно по ста вља ње осно ве за раз ви-
ја ње мно го ши рег кон тек ста, а то је по што ва ње и раз вој људ ских 
пра ва. Има ју ћи у ви ду да сва ка др жа ва у про це су при дру жи ва ња и 

12) Кри сти јан То ма шут, ”Људ ска пра ва из ме ђу иде а ли зма и ре а ли зма”, Бе о град ски цен тар 
за људ ска пра ва, 2006. стр. 43.
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при сту па ња ЕУ, има оба ве зу да при сту пи сук це сив ном при ла го ђа-
ва њу свог прав ног си сте ма прав ним до ме ти ма прав них те ко ви на 
ЕУ -  аcqu is cоmmunаutаirе, ко ји је је дан од нај ра зви је ни јих са вре-
ме них пра вих си сте ма у сва ком по гле ду, та ко да је, у том по гле ду, 
нео п ход но осло ни ти се на на пред не нор ме прав них те ко ви на ЕУ. 
Са мим тим, нео п ход но је ус по ста вља ње чвр стих осно ва за све о бу-
хва тан раз вој и не го ва ње кул ту ре људ ских пра ва. 

4. ОСНОВ НИ ИЗА ЗО ВИ У ПРО ЦЕ СУ 
ПРИДРУЖИ ВА ЊА И ПРИ СТУ ПА ЊА ЕУ

Европ ска уни ја је мо дел на осно ву ко га функ ци о ни шу нај-
ра зви је ни је др жа ве Евро пе и мо дел ко ји би и Ре пу бли ка Ср би ја 
тре ба ло да при хва ти у усло ви ма у ко ји ма би хте ла да се тран сфор-
ми ше у мо дер ну, ста бил ну др жа ву XXI ве ка. Зна чај европ ских ин-
те гра ци ја је у по сти за њу оп штег стан дар да жи во та, ко ји под ра зу-
ме ва без бед ност сва ке ин ди ви дуе, ка ко у еко ном ском сми слу кроз 
до бар стан дард и си гур ност, та ко и без бед ност кроз вла да ви ну 
пра ва и по што ва ње људ ских и ма њин ских пра ва. Зна чај при хва та-
ња тих стан дар да има вред ност са му по се би због на ви ка ва ња на 
функ ци о ни са ње на са свим дру га чи ји на чин од по сто је ћег. По сто-
ји ми шље ње да је до вољ но усво ји ти са ме стан дар де, али не и да-
ље се при бли жи ва ти Европ ској уни ји, ме ђу тим за сва ко дру штво у 
тран зи ци ји то ни је са свим до вољ но. ЕУ је за дру штва у тран зи ци ји 
до бар во дич са сво јим пре по ру ка ма, где пред ла же шта је то што 
тре ба ура ди ти пр во, а шта ка сни је као по тре ба ре фор ме дру штва и 
др жа ве. Ме ђу тим, без ја сних упут ста ва и вре мен ских ро ко ва, не би 
мно го би ло ура ђе но, из тог раз ло га циљ не тре ба са мо да бу де хар-
мо ни за ци ја пра ва, већ и са мо члан ство у Европ ској уни ји. 

Кри те ри ју ми за при сту па ње тзв. кри те ри ју ми из Ко пен ха ге-
на ба зи ра ју се на осни вач ким Уго во ри ма ЕУ и ти чу се по ли тич ких, 
еко ном ских и прав них пред у сло ва ко је јед на зе мља мо ра ис пу ни-
ти да би по ста ла по тен ци јал ни кан ди дат за при сту па ње Европ ској 
уни ји. Ови кри те ри ју ми се са сто је у сле де ћем: 

1. ста бил ност де мо кра ти је и ин сти ту ци о нал на ста бил ност 
(по сто ја ње прав не др жа ве, ви ше пар тиј ског си сте ма, 
плу ра ли зам, за шти та људ ских и ма њин ских пра ва итд.)

2. функ ци о нал на, кон ку рент на, тр жи шна при вре да
3. спо соб ност и ка па ци тет да се пре у зму пра ва и оба ве зе ко-

је про ла зе из те ко ви на За јед ни це  (аcqu is cоmmunаutаirе 
– прав не те ко ви не Европ ске уни је)
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4. са гла сност са по ли тич ким ци ље ви ма Уни је, као и еко-
ном ске и мо не тар не уни је

Та ко ђе, основ ни по ли тич ки кри те ри ју ми ко је је нео п ход но 
ис пу ни ти ка ко би др жа ва на пре до ва ла у про це су европ ске ин те-
гра ци је су:

1.  Де мо кра ти ја. Нео п ход но је по сто ја ње сло бод них не-
по сред них из бо ра, пра во на ус по ста вља ње и функ ци о-
ни са ње по ли тич ких пар ти ја, сло бо дан и јед нак при ступ 
сло бод ној штам пи, сло бо да удру жи ва ња, сло бо да ми-
шље ња, као и огра ни ча ва ње из вр шне вла сти за ко ни ма и 
омо гу ћа ва ње функ ци о ни са ња сло бод ног суд ства. 

2.  Вла да ви на пра ва. Вла да се у свом ра ду мо ра при др жа ва-
ти ис кљу чи во за ко на, ко ји су усво је ни утвр ђе ном де мо-
крат ском про це ду ром. 

3.  Људ ска пра ва. Реч је о пра ви ма ко ја сва ки по је ди нац 
по се ду је на осно ву свог по сто ја ња као Људ ског би ћа, 
она су нео ту ђи ва и при па да ју сви ма. Укљу чу ју, пре све-
га, пра во на жи вот, пра во на пра вич но су ђе ње, пра во на 
сло бо ду, као и на за шти ту од тор ту ре. 

4.  По што ва ње и за шти та ма њи на. При пад ни ци на ци о-
нал них ма њи на мо ра ју би ти у ста њу да са чу ва ју сво ју 
раз ли чи тост у по гле ду кул ту ре, на ви ка и је зи ка, а да не 
на ру ша ва ју ту ђа Људ ска пра ва, као ни де мо крат ске про-
це ду ре и вла да ви ну пра ва и да у том про це су ни су дис-
кри ми ни са ни ни у јед ном по гле ду.13)

Јед на од основ них ка рак те ри сти ка ЕУ је њен над на ци о нал ни 
за кон ски по ре дак ко ји је, иако огра ни чен на уго во ри ма де фи ни са-
не прав не обла сти, основ ни ме ха ни зам за ујед на ча ва ње ак тив но сти 
др жа ва чла ни ца у бро јим сфе ра ма дру штве ног жи во та. ЕУ је овла-
шће на да до но си оба ве зу ју ће прав не ак те са мо у оним обла сти ма 
ко је су јој из ри чи то де ле ги ра не осни вач ким уго во ри ма. Њи хо вом 
ана ли зом мо же се утвр ди ти да је за бра на дис кри ми на ци је у огра ни-
че ном ви ду би ла за га ран то ва на још Уго во ром о осни ва њу Европ-
ске за јед ни це тј. Рим ским уго во ром. Овај Уго вор у то вре ме са мо 
де ли мич но ре гу ли ше прав на пи та ња из сфе ре за бра не дис кри ми-
на ци је и по што ва ња људ ских пра ва, али мо же се сма тра ти као за че-
так ства ра ња усло ва за њи хов раз вој, иако не уста но вља ва си стем-
ска ре ше ња за ове обла сти. Ње го ве су се од ред бе пр во бит но ба ви ле 
дис кри ми на тор ним по на ша њем тек по два осно ва, јер је чла ном 6. 

13) Ве сна Кне же вић-Пре дић, „Из во ри пра ва Европ ске уни је“, Пра во Европ ске уни је, при-
пре ма и ре дак ци ја До бро сав М. Ми тро вић и Об рад Ра чић, Слу жбе ни гла сник, 1996. стр. 
112. 
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Рим ског уго во ра би ла про пи са на за бра на дис кри ми на ци је по осно-
ву др жа вљан ства, али је ова од ред ба пру жа ла за шти ту ис кљу чи-
во др жа вља ни ма др жа ва чла ни ца ЕЗ/ЕУ, али не и др жа вља ни ма 
тре ћих зе ма ља.14) Чла ном 119. ус по ста вље на је би ла за бра на род не 
дис кри ми на ци је у сфе ри оства ри ва ња за ра да. У чла ну 6. Уго во ра о 
ЕУ, од но сно Уго во ра из Ма стрих та у аcqu is cоmmunаutаirе се уво-
ди кон цепт основ них пра ва ме ђу ко ји ма се на шло и на че ло за бра не 
дис кри ми на ци је, што је овим Уго во ром учи ње но по сред но ус по-
ста вив ши оба ве зу по што ва ња устав не тра ди ци је за јед нич ке свим 
др жа ва ма чла ни ца ма ко је су као та кве га ран то ва не и Европ ском 
кон вен ци јом за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. ”Уни ја 
се за сни ва на на че ли ма сло бо де, де мо кра ти је, по што ва ња људ ских 
пра ва и основ них сло бо да и на вла да ви ни пра ва, на че ли ма ко ја су 
за јед нич ка свим др жа ва ма чла ни ца ма. Уни ја по шту је основ на пра-
ва ко ја су га ран то ва на Европ ском кон вен ци јом о очу ва њу људ ских 
пра ва и основ них сло бо да, пот пи са не 4. но вем бра 1950. го ди не у 
Ри му, и ко ја по ти чу из устав них тра ди ци ја за јед нич ким др жа ва ма 
чла ни ца ма, као оп шта прав на на че ла За јед ни це....”15) Уго во ром из 
Ам стер да ма се, сва ка ко, уно се нај да ле ко се жни је про ме не у област 
за шти те од дис кри ми на ци је и по што ва ња људ ских пра ва. Овај Уго-
вор про ши ру је над ле жно сти ЕУ и Су да прав де у сфе ри за шти те 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, а на че ло пол не рав но прав но-
сти уз ди же у ранг на че ла ко му ни тар ног пра ва. Иако је тек са Ли-
са бон ским спо ра зу мом16) По ве ља о основ ним пра ви ма ЕУ до би ла 
прав но оба ве зу ју ћи ка рак тер као ње гов са став ни део, она је и до 
та да би ла из у зет но ва жна јер ње не од ред бе са др же из у зет но ши ро-
ку ли сту осно ва по ко ји ма се дис кри ми на ци ја за бра њу је, а ства ра-
ју усло ви за пу но по што ва ње људ ских пра ва.17) Про гла ше на још у 
Ни ци 2000. го ди не, По ве ља у чла ну 21. од ре ђу је соп стве но по ље 
при ме не у сфе ри за бра не дис кри ми на ци је осу ђу ју ћи дис кри ми на-
ци ју ге не рал но, а за тим на во ди још 13 осно ва дис кри ми на ци је ко ји 
се По ве љом из ри чи то за бра њу ју. Ова ли ста укљу чу је свих шест до 
та да већ за бра ње них ви до ва дис кри ми на ци је, као и до дат них се дам 

14) Лoпaндић Др Душ кo, Oснивaчки угoвoри Eврoпскe униje, Кaнцeлaриja зa придруживaњe 
Србиje и Црнe Гoрe EУ, Eврoпски пoкрeт у Србиjи, Mинистaрствo зa eкoнoсмкe oднoсe 
сa инoстрaнствoм РС, Бeoгрaд, 2003. стр. 76.

15) Ibid

16) Лисaбoнски угoвoр (тaкoђe пoзнaт кao Рeфoрмски угoвoр) je мeђунaрoдни угoвoр 
пoтписaн 13. дeцeмбрa 2007. гoдинe у лисaбoну, њeгoв службeни нaзив je ”Угoвoр o 
измeнaмa и дoпунaмa Угoвoрa o ствaрaњу Eврoпскe униje (Maстрихтс ки угoвoр) и 
Угoвoрa o ствaрaњу Eврoпскe eкoнoмскe зajeдницe (EEЗ) (Рим ски угoвoр)”. Ступиo je 
нa снaгу 1. дeцeмбрa 2009 гoдинe.

17) Ја ње вић Ми лу тин (пре вод и прир.), Ре форм ски уго вор из Ли са бо на, Слу жбе ни гла сник, 
2008.
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осно ва дис кри ми на ци је, а то су: со ци јал но по ре кло, ге нет ске осо-
би не, је зик, по ли тич ко и дру го ми шље ње, при пад ност на ци о нал ној 
ма њи ни, имо ви на и ро ђе ње). Вред ност По ве ље се же мно го да ље од 
про грам ских на че ла јер се Суд прав де још од 2000. го ди не у сво-
јим пре су да ма че сто по зи ва на од ред бе По ве ље при ин тер пре та ци-
ји нор ми прав них те ко ви на ЕУ. Сту па њем на сна гу Ли са бон ског 
спо ра зу ма, 1. де цем бра 2009. го ди не, По ве ља је по ста ла прав но 
оба ве зу ју ћи до ку мент за све др жа ве чла ни це ЕУ, осим за Ве ли ку 
Бри та ни ју, Пољ ску и Че шку. Ве ли ка Бри та ни ја и Пољ ска ус пе ле су 
на са ми ту Европ ске уни је 18. и 19. ок то бра 2008. го ди не, да се из-
бо ре да за њих не ва же од ре ђе не од ред бе По ве ље. Без об зи ра на све 
из у зет ке, си гур но је да овај до ку мент при бли жа ва Евро пу ње ним 
гра ђа ни ма и гра ђан ка ма јер пред ста вља кон ци зно са ста вљен до ку-
мент о гра ђан ским, по ли тич ким, при вред ним и со ци јал ним основ-
ним пра ви ма. На тај на чин, ЕУ је по ка за ла да су јој пра ва гра ђа на 
су шти на де ло ва ња, као и да ЕУ ко нач но по ста је не са мо еко ном ска 
већ и вред но сна за јед ни ца. На тај на чин, пр ви пут у исто ри ји ЕУ, у 
јед ном до ку мен ту об у хва ће на су сва основ на пра ва свих осо ба ко је 
жи ве у зе мља ма ЕУ. 

Ка да је реч о при дру жи ва њу, мо ра се има ти у ви ду да је Спо-
ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу пр вен стве но тр го вин ски 
спо ра зум, њи ме се тек по ста вља ју те ме љи и оп шта на че ла да љег 
де ло ва ња и раз во ја у обла сти за шти те и по што ва ња људ ских и ма-
њин ских правa.18) Ме ђу тим, све вре ме тра ја ња про це са при дру жи-
ва ња тра је и про цес пра ће ња на прет ка у овој обла сти од стра не 
Са ве та Евро пе. Европ ска уни ја ни је ор га ни за ци ја чи је је пр вен-
стве на свр ха за шти та људ ских и пра ва ма њи на, у Евро пи ту уло гу 
има Са вет Евро пе у окви ру ко јег је до не та и Европ ска кон вен ци ја 
за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Спо ра зум о ста би-
ли за ци ји и при дру жи ва њу пред ста вља по се бан об лик спо ра зу ма о 
при дру жи ва њу ко јим се кре и ра основ за уна пре ђе ње од но са и ус-
по ста вља по се бан на чин са рад ње из ме ђу др жа ва за пад ног Бал ка на 
и ЕУ. Кључ ни де ло ви за раз вој и за шти ту по што ва ња људ ских и 
ма њин ских пра ва у бу ду ћој при дру же ној др жа ви је су пре ам бу ла, 
у ко јој се на чел но утвр ђу ју ци ље ви и те жи ште овог од но са, и оп-
шти прин ци пи на ко ји ма се за сни ва по ли ти ка уго вор них стра на као 
кључ ни еле мент Спо ра зу ма. Пре ам бу ла де фи ни ше циљ Спо ра зу ма 
као ”ус по ста вља ње бли ских и трај них од но са за сно ва них на ре ци-
про ци те ту, за јед нич ким вред но сти ма и ин те ре си ма, а по ли тич ка, 
еко ном ска и ин сти ту ци о нал на ста би ли за ци ја ових др жа ва и на ци-
о нал на и ре ги о нал на без бед ност пред ста вља сре ди ште ових од но-

18) Вла ди мир Ме до вић, Ме ђу на род ни спо ра зу ми у пра ву Европ ске уни је, Слу жбе ни гла-
сник, Бе о град, 2009. стр.5.
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са. По сти за ње овог ци ља под ра зу ме ва де мо кра ти за ци ју, вла да ви ну 
пра ва, по што ва ње људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, раз вој 
ци вил ног дру штва, из град њу ин сти ту ци ја, ре фор му др жав не упра-
ве, уна пре ђе ње са рад ње у еко ном ској и дру гим обла сти ма по пут 
пра во су ђа и уну тра шњих по сло ва.”19) Оп шти прин ци пи на во де на-
че ла на ко ји ма ће се за сни ва ти уну тра шња и спољ на по ли ти ка уго-
вор них стра на, а ко ја чи не основ не еле мен те овог спо ра зу ма, реч 
је о на че ли ма де мо кра ти је и вла да ви не пра ва, по што ва ња људ ских 
и ма њин ских пра ва, на че ли ма ме ђу на род ног пра ва и тр жи шне еко-
но ми је итд.  Та ко ђе, др жа ва је, по до би ја њу ста ту са кан ди да та, 
ду жна да по шту је и шти ти људ ска и ма њин ска пра ва, од но сно да 
на ста ви да ис пу ња ва по ли тич ке кри те ри ју ме и то не са мо до тре-
нут ка сту па ња у члан ство већ и по сле то га. Европ ски са вет би мо-
гао, уко ли ко утвр ди да зе мља кан ди дат си сте мат ски кр ши људ ска 
пра ва, да су спен ду је, чак и от ка же Спо ра зум, а та ква од лу ка оба ве-
зи ва ла би и др жа ве чла ни це Уни је. Иако са ма кла у зу ла о људ ским 
пра ви ма не ма ди рект ну при ме ну, од лу ка Са ве та до не та на осно ву 
та кве кла у зу ле има. Са мим тим, др жа ва кан ди дат мо ра да шти ти 
људ ска пра ва уко ли ко же ли да за др жи ста тус зе мље кан ди да та и на 
кра ју уђе у члан ство ЕУ. 

Са при сту па њем Ср би је и Цр не го ре, Европ ска ко ми си ја је 
у мно го ме про ме ни ла пра ви ла, пре све га има ју ћи у ви ду на у че не 
лек ци је из прет ход них ци клу са про ши ре ња. На и ме, две на ве ден 
др жа ве ће пр ве при сту па ти по но вом мо де лу, од но сно пр во ће отва-
ра ти по гла вља ко ја упра во тре ти ра ју те ма ти ку по што ва ња основ-
них пра ва, ре фор ме пра во су ђа, бор бе про тив ко руп ци је, ази ла и 
ми гра ци ја (по гла вље 23 – пра во су ђе и основ на пра ва и по гла вље 
24 – азил и ми гра ци је).

Ме ђу чла ни ца ма ЕУ, при мер за санк ци о ни са ње на осно ву кр-
ше ња људ ских и ма њин ских пра ва  мо же би ти Ре пу бли ка Че шка, 
ко ја је у је сен 1999. го ди не би ла упо зо ре на у ве зи са се гре га ци јом 
Ро ма, као и Ру му ни ја ко ја је би ла из ло же на слич ним при ти сци ма 
европ ских зе ма ља по пи та њу уста но ва за со ци јал ну за шти ту или 
збри ња ва ње де це.20) По ли тич ко пра ће ње зе ма ља кан ди да та го то во 
је кон ти ну и ра но и тај по сту пак од ра жа ва по зи ци ју ЕУ о де мо кра-
ти за ци ји као трај ном про це су, а не ста њу ко је се по стиг не у од ре ђе-
ном тре нут ку. Зе мље у про це су при дру жи ва ња фор мал но ре а гу ју 
та ко што спро ве ду по треб не ин сти ту ци о нал не про ме не и до не су 
ре ле вант не за ко не, нпр. За кон о пра ви ма ма њи на, али те усло ве, а 

19) Taњa Mишчeвић, Придруживaњe Eврoпскoj униjи, EСПИ ин сти тут, Бeoгрaд, 2005. стр 
22. 

20) Те о дор Ма ле ска ну, „Ин те гра ци ја Ру му ни је у европ ску и атлант ску струк ту ру“, Ме ђу-
на род на по ли ти ка, Но 1038, 1995. стр. 89.
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по себ но њи хо ву им пле мен та ци ју у прак си ни је увек ла ко ис пу ни-
ти. Пи та ње им пле мен та ци је по ли тич ких усло ва до шло је у пр ви 
план ка да је Европ ска ко ми си ја у сво јим ре дов ним из ве шта ји ма 
по че ла по све ћи ва ти све ви ше па жње при ме ни за ко но дав ства по-
себ но у од но су на аcqu is cоmmunаutаirе. Не ке је по ли тич ке кри-
те ри ју ме мо гу ће за до во љи ти ре ла тив но бр зо, нпр. но ва сло вач ка 
вла да је од 1998. го ди не, би ла под сна жним при ти ском да ис пу ни 
по ли тич ке зах те ве. По треб не ме ре укљу чи ва ле су одр жа ва ње оп-
штин ских из бо ра, ко ји су одр жа ни у де цем бру 1998. го ди не, за тим 
усва ја ње По ве ље о ло кал ној са мо у пра ви, као и уво ђе ње не по сред-
них из бо ра за пред сед ни ка др жа ве ко ји су одр жа ни у ма ју 1999. 
го ди не, а је дан од ва жних усло ва би ло је и уче шће опо зи ци о них 
стра на ка у пар ла мен тар ним име но ва њи ма. У дру гим слу ча је ви ма, 
ин сти ту ци о нал не про ме не мо гу би ти ком пли ко ва ни је јер не укљу-
чу ју са мо фор мал не ме ре не го и при лич но сло же не по ступ ке, као и 
по бољ ша ње ад ми ни стра тив не струк ту ре.

Људ ска пра ва је су су шти на по сто ја ња др жа ве јер она мо ра 
да шти ти сва пра ва по је ди на ца ко ји је чи не и уре ђу ју. Ве за из ме ђу 
људ ских пра ва и др жа ве је на из ве сном те сту при ли ком при дру жи-
ва ња и при сту па ња зе мље Европ ској уни ји, по себ но, јер је по што-
ва ње људ ских пра ва пут ка пра вед ни јем дру штву за све др жа ве у 
тран зи ци ји. Усло ви за при сту па ње и пу но прав но члан ство Ср би је 
Европ ској уни ји је су ви со ки стан дар ди и до бра прак са у обла сти 
за шти те људ ских пра ва јер сви до ку мен ти ко ји су ре ле вант ни за 
про цес при бли жа ва ње ЕУ по ка зу ју да по сто је ја сне пре по ру ке ко је 
се ти чу за о кру жи ва ња и при ме не по сто је ћег прав ног окви ра, као 
и ја ча ње ад ми ни стра тив ног ка па ци те та у на ве де ној обла сти. Ва-
жност овог усло ва за при бли жа ва ње ЕУ се по себ но огле да у за-
шти ти гра ђан ских, еко ном ских, со ци јал них и кул тур них пра ва јер 
по ла зе ћи од прет по став ке да су она уни вер зал на и не де љи ва, ЕУ их 
ак тив но шти ти уну тар сво јих гра ни ца, као и у од но си ма са тре ћим 
зе мља ма. Ре ле ван тан до каз за на ве де ни став је сте упра во чи ње ни-
ца да од пре го во ра Хр ват ске за члан ство у ЕУ по сто ји по гла вље 
23 - ко је са др жи пра во су ђе и основ на пра ва. На ве де но по гла вље 
је уве де но пре све га због ва жно сти те ме основ них пра ва за др жа-
ве чла ни це ЕУ, оно се та ко ђе од пре го во ра са Цр ном Го ром, пр во 
отва ра и оста је отво ре но све вре ме пре го во ра о члан ству. Та ко ђе, 
пре ма на во ди ма Из ве шта ја о на прет ку Ср би је из 2013. и 2014. го-
ди не, по себ на па жња у окви ру овог по гла вља би ће усме ре на на 
ре фор му пра во су ђа, бор бу про тив ко руп ци је, као и на по бољ ша ње 
усло ва жи во та и со ци јал но укљу чи ва ње ром ске по пу ла ци је. Због 
све га на ве де ног ја сно је ко ли ко је те ма по што ва ња људ ских и ма-
њин ских пра ва бит на за ЕУ и ње не зе мље чла ни це. Ср би ја је пр ви 
екс пла на тор ни скри нинг за по гла вље 23 има ла у сеп тем бру 2013. 
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го ди не, док се то ком 2014. го ди не оче ку је усва ја ње ак ци о ног пла на 
и ли ста ме ри ла ко је је по треб но ис пу ни ти ка ко би рад у пре го ва-
рач ким гру па ма и мо гао да от поч не. 

„Чи тав про цес европ ске ин те гра ци је, од при дру жи ва ња до 
при сту па ња Уни ји, исто вре ме но је и про цес тран зи ци је др жа ве. 
По сти за ње стан дар да Уни је за пра во зна чи до сти за ње оног ни воа 
еко ном ског и по ли тич ког раз во ја ко је мо ра има ти мо дер на, еко ном-
ски раз ви је на, де мо крат ски ста бил на др жа ва Евро пе у XXI ве ку. 
Оства ри ва ње овог ци ља исто вре ме но во ди др жа ву и у Европ ску 
уни ју. Због то га из ме ђу про це са тран зи ци је и про це са европ ске ин-
те гра ци је мо ра по сто ја ти знак јед на ко сти, оба су до бро вољ но иза-
бра на и пред ста вља ју је ди ни од го вор ко ји европ ска др жа ва мо же 
има ти у до ба гло ба ли за ци је”.21) Са мим тим, од из у зет не ва жно сти 
је раз вој и осна жи ва ње ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма за по што-
ва ње људ ских и ма њин ских пра ва, као и обра зо ва ње у том до ме-
ну, не са мо као је дан од усло ва за при дру жи ва ње и при сту па ње 
Ср би је ЕУ, већ и као основ за раз вој др жа ве. Та ко ђе, нео п ход на 
је и са рад ња са ци вил ним дру штвом, као кон трол ним ме ха ни змом 
у овој обла сти, по себ но има ју ћи у ви ду да се за шти та људ ских и 
ма њин ских пра ва не за вр ша ва при сту па њем Европ ској уни ји, већ 
је то област стал ног мо дер ни зо ва ња и уна пре ђе ња стан дар да у јед-
ној др жа ви. Ако се за пи та мо за што је Ср би ја још увек не до вр ше-
но дру штво, од но сно др жа ва, чи јим прав ним по рет ком до ми ни ра 
не до сти жност пра ва и прав де, сва ка ко да раз ло ге та квог ста ња пре 
све га тре ба тра жи ти у не раз ви је ним прет по став ка ма оства ри ва ња 
и за шти те људ ских пра ва од но сно у не по сто ја њу раз ви је не кул ту-
ре људ ских пра ва и де мо крат ске тра ди ци је и кул ту ре. По што ва ње 
људ ских пра ва и ства ра ње и функ ци о ни са ње де мо крат ске др жа ве 
је су сред ство и циљ све о бу хват не ре фор ме дру штва чи ји је циљ 
ква ли тет ни ји и си гур ни ји жи вот гра ђа на, јер ре фор ме ни су циљ са-
ме се би, као што ни пу но прав но члан ство Ср би је у Европ ској уни-
ји ни је са мо се би циљ, већ има мно го ду бљи сми сао ко ји се огле да 
у свим про ме на ма си сте ма ко је са со бом но си. 

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1. Ди нан Де змон, Све бли жа уни ја – увод у европ ску ин те гра ци ју, Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2009.

2. Ин фор ма ци о ни цен тар УН у Бе о гра ду, По ве ља Ује ди ње них на ци ја, 1945.
3.  Ја ње вић Ми лу тин, Спољ на по ли ти ка Европ ске уни је, Слу жбе ни гла сник, 

Бе о град, 2007

21) Taњa Mишчeвић, Придруживaњe Eврoпскoj униjи, EСПИ ин сти тут, Бeoгрaд, 2005. стр. 
114.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2015, година 50. стр. 29-43.

42

4. Ја ње вић Ми лу тин (пре вод и прир.), Ре форм ски уго вор из Ли са бо на, Слу-
жбе ни гла сник, 2008.

5. Кне же вић-Пре дић Ве сна, „Из во ри пра ва Европ ске уни је“, Пра во Европ-
ске уни је, при пре ма и ре дак ци ја До бро сав М. Ми тро вић и Об рад Ра чић, 
Слу жбе ни гла сник, 1996

6. Лoпaндић Душ кo, Oснивaчки угoвoри Eврoпскe униje, Кaнцeлaриja зa 
придруживaњe Србиje и Црнe Гoрe EУ, Eврoпски пoкрeт у Србиjи, 
Mинистaрствo зa eкoнoмскe oднoсe сa инoстрaнствoм РС, Бeoгрaд, 2003

7. Ма ле ска ну Те о дор, „Ин те гра ци ја Ру му ни је у европ ску и атлант ску 
струк ту ру“, Ме ђу на род на по ли ти ка, Но 1038, 1995.

8. Ме до вић Вла ди мир, Ме ђу на род ни спо ра зу ми у пра ву Европ ске уни је, Слу-
жбе ни гла сник, Бе о град, 2009.

9. Mишчeвић Taњa, Придруживaњe Eврoпскoj униjи, EСПИ ин сти тут, 
Бeoгрaд, 2005 

10. Нaциoнaлнa стрaтeгиja Србиje зa приступaњe Србиje и Црнe гoрe 
Eврoпскoj униjи”, Влaдa Рeпубликe Србиje, 2003.

11. То ма шут Кри сти јан, Људ ска пра ва из ме ђу иде а ли зма и ре а ли зма”, Бе о-
град ски цен тар за људ ска пра ва, 2006. 

12. Флај нер То мас, Људ ска пра ва и људ ско до сто јан ство”, Гу тен бер го ва га-
лак си ја, Бе о град, 1996.

13. Хикс Сај мон, По ли тич ки си стем Европ ске уни је, Слу жбе ни гла сник, Бе о-
град, 2007.

14. Har tley C Tre vor, Осно ви пра ва Европ ске за јед ни це, Бе о град ски цен тар за 
људ ска пра ва, пре вод: проф. др Об рад Ра чић, Бе о град, 1998.

Mir ja na Mak si mo vic

RE SPECT OF HU MAN AND MI NO RITY 
RIGHTS IN THE EU AC CES SION PRO CESS

Re su me
Re spect for hu man rights as a criteriа for mem ber ship of the 

Euro pean Union has a ge ne ral so cial sig ni fi can ce, gi ven the sco pe of 
work that in clu des, pri ma rily in the analysis of the im por tan ce of hu-
man rights for so cial systems, as well as the ir hi sto ri cal de ve lop ment, 
fol lo wed by an analysis of the EU system, as well as the con text in 
which the re spect for hu man rights is de ve lo ping as a cri te ria for mem-
ber ship of the EU. The im por tan ce of this to pic is pri ma rily re flec ted in 
the sig ni fi can ce of this is sue for do me stic le gi sla tion, as well as for the 
de ve lop ment of mul ti di sci pli nary Euro pean stu di es, pri ma rily be ca u se 
of the cur rent lack of analysis of this to pic. Ho we ver, the im pli ca ti ons 
of this re se arch are sig ni fi cant for the so ci ety as a who le, and is re flec ted 
pri ma rily in the pos si bi li ti es of its ap pli ca tion in prac ti ce, mostly un-
der stan ding and ac cep tan ce of tho se fun da men tal rights and obli ga ti ons 
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which tde moc ra tic so ci e ti es in to day’s world are con si stent of, as well 
as the ir in clu sion in the draft re gu la ti ons and mo re im por tantly, the ir 
pro per ap pli ca tion. Re spect of hu man rights and the cre a tion and fun-
cti o ning of a de moc ra tic so ci ety are the me ans and the goal of a com-
pre hen si ve re form of so ci ety who se goal is bet ter and sa fer li ves. With 
that in mind, de ve lop ment and re spect for the cul tu re of hu man rights is 
a fun da men tal pre re qu i si te for in clu sion in the system of re la ti ons that 
the Euro pean Union cre a tes. Cu sto mi za tion and ac hi e ve ment stan dards 
and ru les in the area of hu man rights in vol ve the con struc tion of a so cial 
system which is able to fully apply the stan dards in the co un try, as well 
as to pro mo te and de ve lop them.

Con struc tion of the system and to me et the pri o ri ti es in the fi-
eld of hu man rights part of the re form of each co un try in the EU ac-
ces sion pro cess and is part of a com pre hen si ve re form of so ci ety and 
ad mi ni stra tion in this pro cess. Pre re qu i si tes for the con struc tion of an 
ef fi ci ent and open de moc ra tic so ci ety are re spect for hu man rights, as 
well as ot her po li ti cal cri te ria, for who se re a li za tion is ne ces sary strong 
po li ti cal le a der ship in the pro mo tion, adop tion and im ple men ta tion of 
re forms in this area that are cha rac te ri stic of the pro cess of Euro pean 
in te gra tion. Re gar dless of in sti tu ti o nal chan ges and chan ges in the de-
ci sion-ma king pro cess, it is cer tain that the re spect and pro tec tion of 
fun da men tal rights and so far, be one of the ba sic con di ti ons for furt her 
talks with the Euro pean Union. The re fo re, it is es sen tial to the de ve-
lop ment and strengthe ning of in sti tu ti o nal mec ha nisms for hu man and 
mi no rity rights, and edu ca tion in this area, not only as one of the con-
di ti ons for jo i ning the EU ac ces sion of Ser bia, but al so as a ba sis for 
the de ve lop ment of the co un try. Al so, it is ne ces sary to co o pe ra te with 
ci vil so ci ety as a con trol mec ha nism in this area, par ti cu larly be a ring 
in mind that the pro tec tion of hu man and mi no rity rights do es not end 
with ac ces sion to the Euro pean Union, but this is an area of con ti nu o us 
mo der ni za tion and im pro ve ment of stan dards in a co un try.
Key words: Hu man and Mi no rity Rights, the Euro pean Union, En lar ge ment 

Po licy, the Char ter of Fun da men tal Rights, in ter na ti o nal co o pe ra-
tion, de moc ra ti za tion, tran si tion, fo un ding tre a ti es.

* Овај рад је примљен 03. априла 2015. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 20. априла 2015. године.
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