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Сажетак

У ра ду се пред ста вља раз вој кон цеп та на ци о нал них 
ин сти ту ци ја за људ ска пра ва, од Дру гог свет ског ра
та до да нас, с по себ ним ак цен том на Па ри ске прин
ци пе, као сво је вр сним „ме ђу на род ним уста вом“ на ци
о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва. Аутор ука зу је 
да би се ко ло кви јал но, сва ка ин сти ту ци ја ко ја де лу је 
на про сто ру јед не др жа ве и у ман да ту има за шти ту 
и уна пре ђе ње људ ских пра ва мо гла на зи ва ти на ци о
нал ном ин сти ту ци јом за људ ска пра ва. Ипак, ка да 
се овај по јам ко ри сти у ме ђу на род ном по ли тич ком и 
прав ном са о бра ћа ју, он да под ње га пот па да ју оне ин
сти ту ци је ко је за до во ља ва ју Па ри ске прин ци пе, ко је је 
Ре зо лу ци јом усво ји ла Ге не рал на скуп шти на УН 1993. 
го ди не. С тим у ве зи, об ја шњен је про цес акре ди та ци је 
на ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва, ко ји вр ши 
Ме ђу на род ни ко ор ди на ци о ни ко ми тет, али и пра ва 
ко је ста тус на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра
ва омо гу ћу је, пре вас ход но, у УН, род ном ме сту и нај
ве ћем про мо те ру ових ин сти ту ци ја. Аутор по ка зу је 
да тзв. хи брид ни или ом буд сма ни за људ ска пра ва мо гу 
да ис пу не Па ри ске прин ци пе и ти ме бу ду акре ди то ва
ни као на ци о нал на ин сти ту ци ја за људ ска пра ва са 
нај ви шим А ста ту сом, док с дру ге стра не, ом буд сма
ни пр ве ге не ра ци је (ад ми ни стра тив ни или кла сич ни), 
због не до стат ка екс пли цит ног ман да та за за шти ту 
и уна пре ђе ње људ ских пра ва, не мо гу да ис пу не све по
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треб не усло ве. У ра ду су пред ста вље ни и по сто је ћи мо
де ли на ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва и њи
хо ва ге о граф ска ра ши ре ност. Ко нач но, аутор по ка зу је 
да по сто ја ње на ци о нал не ин сти ту ци је, па и нај ви шег 
акре ди та ци о ног ста ту са, ни је по у здан ин ди ка тор 
ста ња људ ских пра ва у др жа ви.
Кључ не ре чи: на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска 
пра ва, Ује ди ње не на ци је, ом буд сман, људ ска пра ва, ме
ђу на род ни ко ор ди на ци о ни ко ми тет.

1. Увод

Дру гу по ло ви ну 20-ог и по че так 21. ве ка, из ме ђу оста-
лог, обе ле жио је убр за ни раз вој ме ђу на род ног пра ва људ-
ских пра ва, оли че ног и кроз успе шно пре го ва ра ње де вет тзв. 
основ них кон вен ци ја Ује ди ње них на ци ја о људ ским пра ви-
ма1 За над зор над спро во ђе њем ових кон вен ци ја осно ва на 
су уго вор на те ла. Па ра лел но са овим трен дом, до ду ше спо-
ри је, раз ви ја ла се иде ја о по тре би по сто ја ња на ци о нал них 
ин сти ту ци ја за људ ска пра ва, ко је би с јед не стра не бли ско 
са ра ђи ва ле са ме ђу на род ним ме ха ни зми ма за људ ска пра ва, 
а с дру ге би ле кљу чан ак тер на до ма ћем те ре ну за за шти ту и 
уна пре ђе ње људ ских пра ва, по зи ци о ни ран не за ви сно од три 
тра ди ци о нал не гра не вла сти, де лу ју ћи као кон трол ни и ко-
рек тив ни ор ган.

Ка ко ће у ра ду би ти при ка за но, иде ја о ова квом ти пу ин-
сти ту ци ја на на ци о нал ном ни воу раз ви ја ла се под окри љем 
Ује ди ње них на ци ја од кра ја Дру гог свет ског ра та, да би до-
сти гла вр ху нац усва ја њем Па ри ских прин ци па о на ци о нал-
ним ин сти ту ци ја ма за људ ска пра ва 1993. го ди не кроз Ре зо-
лу ци ју Ге не рал не скуп шти не УН. Уса гла ше ност са Па ри ским 
прин ци пи ма слу жи као глав но ме ри ло да ли се не ка ин сти-
ту ци ја мо же сма тра ти на ци о нал ном ин сти ту ци јом за људ ска 
пра ва (енг. na ti o nal in sti tu tion for the pro tec tion and pro mo tion 
of hu man rights). Да нас, по по да ци ма Ме ђу на род ног ко ор ди-
на ци о ног ко ми те та на ци о нал них ин сти ту ци ја за за шти ту и 
1 Видети више на: The Core International Human Rights Instruments and their 

monitoring bodies, http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx, 
31/12/2015.  
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уна пре ђе ње људ ских пра ва по сто ји 108 акре ди то ва них ин-
сти ту ци ја. 

Ка ко се то у стра ној ли те ра ту ри че сто ис ти че, не по сто ји 
оппште при хва ће на де фи ни ци ја на ци о нал них ин сти ту ци ја за 
људ ска пра ва, де лом и због то га што су и те о ре ти ча ри при-
хва ти ли став да се на ци о нал ном ин сти ту ци јом има ју сма тра-
ти оне ин сти ту ци је ко је ис пу ња ва ју Па ри ске прин ци пе.2 

На ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва пред мет су све 
ве ћег бро ја ис тра жи ва ња, об ја вље них у нај по зна ти јим ме ђу-
на род ним на уч ним ча со пи си ма из со ци о ло ги је, по ли тич ких 
на у ка и ме ђу на род них од но са.3 Упр кос то ме срп ска, али и ре-
ги о нал на, на уч на јав ност ни је се на кон крет ни ји на чин ба-
ви ла кон цеп том на ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва4, 
2 Видети нпр: Gauthier De Beco and Rachel Murray, A Commentary on the Paris 

Principles on National Human Rights Institutions, Cambridge University Press, 
2014, p. 35.

3 Видети нпр: Sonya Cardenas, “Emerging Global Actors: The United Nations and 
National Human Rights Institutions”, Global Governance, 9/2003, pp. 23-42; Rich-
ard Carver, “One NHRI or Many? How Many Institutions Does It Take to Pro-
tect Human Rights? – Lessons from the European Experience”, Journal of Human 
Rights Practice, 3(1), 2011, pp. 1-24; Gauthier de Beco, “National Human Rights 
Institutions in Europe”, Human Rights Law Review, 7(2), 2007, pp. 331-370; Dong-
wook Kim, “International Nongovernmental Organizations and the Global Diffu-
sion of National Human Rights Institutions”, International Organization, 67/2013, 
pp. 505-39; Jeong-Woo Koo and Francisco O. Ramirez, “National Incorporation 
of Global Human Rights: Worldwide Expansion of National Human Rights In-
stitutions: 1966-2004”, Social Forces, 87(3), 2009, pp. 1311-1354; Rachel Murray, 
“National Human Rights Institutions: Criteria and Factors for Assessing their 
Effectiveness”, Netherlands Quarterly of Human Rights, 25(2), 2007, pp. 189-220; 
Thomas Pegram, “Diffusion across political systems: the global spread of national 
human rights institutions”, Human Rights Quarterly, 32(3), 2010, pp. 729-760; 
Tom Pegram, “Global human rights governance and orchestration: National hu-
man rights institutions as intermediaries”, European Journal of International Rela
tions, 21(3), 2015, pp. 595-620; Linda C. Reif, “Building Democratic Institutions: 
The Role of National Human Rights Institutions in Good Governance and Human 
Rights Protection”, Harvard Human Rights Journal, 13/2000, pp. 1-69. Изабране 
библиографија о националним инстицуијама доступна је на: Selected Bibli
ography on NHRIs, http://www.bristol.ac.uk/law/research/centres-themes/hric/
resourcesreferences/selectedbibliographyonnhris.html, 25/12/2015. 

4 Уз изузетак следећих радова, иако се они тек бочно баве националним инс-
титуцијама, елаборирајући о омбудсману: Дејан Миленковић, Јавна управа 
– одабране теме, ФПН и Чигоја, Београд, 2013, стр. 210-11; Стеван Лилић, 
Дејан Миленковић, Биљана Ковачевић-Вучо, Омбудсман – међународни 
документи, упоредно право, законодавство и пракса, Комитет правника за 
људска права, Београд, 2002, стр. 27-41; Лука Глушац, О потреби унапређења 
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упр кос чи ње ни ци да и др жа ве ре ги о на има ју на ци о нал не ин-
сти ту ци је за људ ска пра ва. При ме ра ра ди, За штит ник гра ђа-
на Ре пу бли ке Ср би је ини ци јал но је акре ди то ван у нај ви шем 
ста ту су А од 2010. го ди не, да би му тај ста тус био по твр ђен 
2015. го ди не.

У до ма ћој мо но граф ској и пе ри о дич ној ли те ра ту ри по сто-
ји за ви дан број ра до ва о ом буд сма ну, још од кра ја 1960-их 
го ди на и пр вих ра до ва Ђор ђе ви ћа, Ден ко ви ћа и Јо ви чи ћа.5 
По себ но про дук ти ван је био пе ри од од по чет ка 2000-их ка да 
је по ста ло ја сно да ће овај ин сти тут ући у срп ски прав ни си-
стем.6 Та ко ђе, ме сто и уло га ом буд сма на са гле да ва на је и кроз 
ње го ву прак су у Ср би ји7, као и по ре ђе ње са дру гим не за ви-
сним кон трол ним ор га ни ма8, али не из угла ње го ве уло ге као 

законског оквира за рад Заштитника грађана, Фондација Центар за јав-
но право, Сарајевo, 2013, http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/
green/Luka_Glusac.pdf, 22/12/2015. У овом последњем раду разматран је ста-
тус Заштитника грађана Републике Србије као националне институције за 
људска права и представљен процес акредитације.

5 Јован Ђорђевић, Политички систем, Савез удружења правника Југославије, 
Београд, 1967; Драгаш Денковић, „Омбудсман као заштитник законитости и 
права грађана”, Анали Правног факултета у Београду, 2/1968; Миодраг Јови-
чић, Омбудсман – чувар законитости и права грађана, Институт за упоред-
но право, Београд, 1969.

6 Видети, нпр: Драган Радиновић, Омбудсман и извршна власт, Службени 
гласник, Београд, 2001; Маријана Пајванчић, „Омбудсман у уставном сис-
тему Србије – од идеје до реализације“, Зборник радова Правног факултета 
у Новом Саду, 37(1-2), 2003, стр. 43-58;  Миодраг Радојевић, „О омбудсману 
као иновативној институцији у правном поретку Републике Србије”, Поли
тичка ревија, 1/2002, стр. 85–100; Драган Милков, „Омбудсман у земљама 
Европске уније“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 37(3), 
2003, стр. 229-240; Миодраг Радојевић, „Развој идеје и институције омбуд-
смана у Србији”, Политичка ревија, 1/2003, стр. 85–124; Миодраг Радојевић, 
„Нови устав Србије и омбудсман”, Политичка ревија, 4/2006, стр. 755–766; 
Марко Давинић, „Значај институције омбудсмана за правни систем“, Правни 
живот, 56(10), 2007, стр. 717-727.

7 Видети, нпр.: Саша Јанковић и Лука Глушац, „Заштитник грађана 
(Омбудсман) Републике Србије – појашњења неких честих непознаница“, 
Iustitia, 3/2015, стр. 50-55, http://www.ustp.rs/resources/iustitia-novembar.
pdf, 20/12/2015; Саша Јанковић, „Начело опортунитета у раду Заштитника 
грађана“, Правни записи, 2/2012, стр. 291-298; Миодраг Радојевић, „Искуства 
омбудсмана у Србији“, Политичка ревија, 4/2010, стр. 53–76. 

8 Видети, нпр.: Дејан Миленковић, „Настанак, развој и проблеми контрол-
них тела у Србији после 5. октобра“ у Душан Павловић (ур.), Развој демок
ратских установа у Србији, Фондаџија Хајнрих Бел, Београд, 2010, 95-105; 
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на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва. Не до ста ју ра до ви 
ко ји се ба ве са мим кон цеп том на ци о нал них ин сти ту ци ја за 
људ ска пра ва, њи хо вим раз во јем, мо де ли ма и ме стом у си сте-
му Ује ди ње них на ци ја. Ту пра зни ну по ку ша ва да по пу ни овај 
рад, ну де ћи осно ву за да љу ди ску си ју.

2. Од пр вих по ми ња ња до па ри ских прин ци па

Иако су де ве де се те го ди не 20. ве ка до не ле по пу ла ри за ци ју 
и зна чај ну про ли фе ра ци ју на ци о нал них ин сти ту ци ја, по чет-
не иде је о њи хо вом осни ва њу мо же мо ве зи ва ти за пр ве го ди-
не на кон Дру гог свет ског ра та. По хјо ла и нен на во ди да пр ви 
за бе ле же ни пред лог о осни ва њу про то-на ци о нал не ин сти ту-
ци је по ти че из 1946. го ди не, ка да се Ну кле ар на ко ми си ја о 
људ ским пра ви ма, при прем но те ло са де вет чла но ва, са ста-
ла да пла ни ра рад бу ду ће Ко ми си је УН за људ ска пра ва.9 Ну-
кле ар на ко ми си ја је тад раз ма тра ла мо гућ ност осни ва ња ло-
кал них ин фор ма ци о них гру па или ко ми те та за људ ска пра ва 
ко ји би пе ри о дич но пру жа ли ин фор ма ци је о ста њу људ ских 
пра ва у др жа ва ма чла ни ца ма. На сла ња ју ћи се на пре по ру ку 
ове ко ми си је, Еко ном ски и со ци јал ни са вет УН (ЕКО СОЦ) 
усво јио је ре зо лу ци ју, у ко јој је, из ме ђу оста лог, по звао др жа-
ве чла ни це да „[…] раз мо тре по жељ ност осни ва ња ин фор-
ма ци о них гру па или ло кал них ко ми те та за људ ска пра ва, у 
окви ру сво јих др жа ва, у ци љу са рад ње на да љем уна пре ђе њу 
ра да Ко ми си је за људ ска пра ва”.10 ЕКО СОЦ је ов де сле дио већ 

Миодраг Радојевић, „Независна (регулаторна) тела и институције у Србији“, 
Српска политичка мисао, 4/2010, стр. 53- 76; Славиша Орловић, „Парламент 
и независна тела“, у Борис Чемерник, Јелена Манић, Биљана Леденичан (ур.), 
Народна скупштина Републике Србије и независни државни органи/тела, 
Програм Уједињених нација за развој у Србији, Београд, 2010, стр. 118-125; 
Славиша Орловић, „Независна тела, четврта грана власти или контролор 
власти“ у: Савремена држава, структура и социјалне функције (приредили: 
Вукашин Павловић и Зоран Стојиљковић), Konrad Adenauer Stiftung и Фа-
култет политичких наука, Београд, 2010. стр. 231- 269.

9 Anna-Elina Pohjolainen, The Evolution of National Human Rights Institutions  The 
Role of the United Nations, Danish Institute for Human Rights, Copenhagen, 2006, 
p. 30.

10 ECOSOC Res. 2/9 of 21 June 1946 on Commission on Human Rights, посебно 
пети део “Information groups“.
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ус по ста вље ни мо дел Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да и УНЕ-
СКО-а,  ко ји су пред ви ђа ли осни ва ње на ци о нал них те ла, са 
свр хом да по др жа ва ју рад тих ме ђу на род них ор га ни за ци ја у 
др жа ва ма чла ни ца ма. Ја сно је да пр вен стве на свр ха ових те ла 
ни је би ла у за шти ти пра ва на на ци о нал ном ни воу, а по себ но 
не на не за ви сан на чин, већ пре по др шка ра ду тек осно ва ним 
ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма/те ли ма. Ге не рал ни се кре тар 
УН је у пе ри о ду 1946-1948. по слао три пи сма др жа ва ма чла-
ни ца ма, тра же ћи ин фор ма ци је о ак тив но сти ма ко је су пре у-
зе ле по во дом ре зо лу ци је ЕКО СОЦ-а. До кра ја 1948. го ди не, 
са мо се 27 др жа ва чла ни ца огла си ло, од че га је 11 из ве сти ло 
да је фор ми ра ло ло кал не ин фор ма ци о не цен тре или ко ми те-
те за људ ска пра ва, до ду ше без бли жих ин фор ма ци ја о њи хо-
вом ра ду.11 Нај по зна ти ја ор га ни за ци ја од ових 11 је фран цу-
ска Кон сул та тив на ко ми си ја за ко ди фи ка ци ју ме ђу на род ног 
пра ва, пре те ча да на шње На ци о нал не кон сул та тив не ко ми си-
је за људ ска пра ва.

На по ри УН у ани ми ра њу др жа ва чла ни ца да по др же иде-
ју о ин сти ту ци ја ма за људ ска пра ва на на ци о нал ном ни воу 
по ка за ли су се као без у спе шни и по ред ви ше ини ци ја ти ва у  
раз ли чи тим фо ру ми ма УН то ком `50-их го ди на. Раз ло зи за 
то се мо гу тра жи ти у то ме што је, с јед не стра не, раз вој ме-
ђу на род ног пра ва људ ских пра ва био у ру ди мен тар ној фа зи, 
док је с дру ге, зна ча јан број во де ћих др жа ва УН и да ље имао 
сво је ко ло ни је и крај ње упи тан при ступ пре ма људ ским пра-
ви ма у до ма ћим окви ри ма.

Ше зде се те го ди не до не ле су усва ја ње три по себ но ва жна 
ме ђу на род на уго во ра о људ ским пра ви ма – Ме ђу на род не 
кон вен ци је о ели ми на ци ји свих об ли ка ра сне дис кри ми на-
ци је (1965), Ме ђу на род ног пак та о по ли тич ким и гра ђан ским 
пра ви ма (1966) и Ме ђу на род ног пак та о еко ном ским, со ци-
јал ним и кул тур ним пра ви ма (1966). Овим уго во ри ма ус по-
ста вље ни су ме ха ни зми пе ри о дич ног из ве шта ва ња др жа ва 
о спро во ђе њу уго во ра и уго вор на те ла над ле жна за над зор 
њи хо вог спро во ђе ња. Чи ни се упут ним ов де спо ме ну ти да 
су то ком пре го ва ра ња тек ста уго во ра, чла ни це По кре та не-
11 Видети више: A Anna-Elina Pohjolainen, The Evolution of National Human Rights 

Institutions  The Role of the United Nations, Danish Institute for Human Rights, 
Copenhagen, 2006, p. 32.
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свр ста них, а по себ но Са у диј ска Ара би ја, за го ва ра ле осни ва-
ње на ци о нал них ко ми те та за људ ска пра ва ко ји ће пра ти ти 
спро во ђе ње уго во ра. Ве ћи на др жа ва чла ни ца УН је ипак би-
ла пре ви ше ре зер ви са на пре ма та квом пред ло гу да би био 
при хва ћен. Упр кос то ме, ше зде се тих го ди на бе ле жи се рас ту-
ће ин те ре со ва ње др жа ва за осни ва њем не ке вр сте на ци о нал-
них те ла за људ ска пра ва. Та ко су чак и САД, ко је су пр вих 
по сле рат них го ди на из ри чи то од би ја ле та кав пред лог, то ком 
ше зде се тих го ди на про ме ни ле став.12 

Се дам де се те го ди не до не ле су зна чај ни је ожи вља ва ње де-
ба те о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма за људ ска пра ва, не са-
мо у окви ри ма УН. Ди ску си ји о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма 
бит но до при не ла је Пар ла мен тар на кон фе рен ци ја о људ ским 
пра ви ма, ко ју је 1975. го ди не ор га ни зо вао Са вет Евро пе, у ци-
љу ја ча ња ме ха ни за ма за људ ска пра ва у Евро пи и уло ге ом-
буд сма на. Кон фе рен ци ја је ре зул ти ра ла ре зо лу ци јом ко јом 
су на ци о нал ни пар ла мен ти по зва ни да зна чај ни је раз мо тре 
осни ва ње ор га на овла шће ног да при ма и раз ма тра ин ди ви-
ду ал не при ту жбе, са пра вом при сту па по треб ним ин фор ма-
ци ја ма, ко ји би функ ци о ни сао на тра гу ом буд сма на скан ди-
нав ског ти па. Ову иде ју по др жа ле су ме ђу на род на за јед ни ца, 
не вла ди не ор га ни за ци је и ака дем ска за јед ни ца, чи ме је та ко-
ђе ути ца но да ом буд сма ни до би ју зна чај ни је над ле жно сти у 
по гле ду људ ских пра ва. Ге не рал но гле да но, Са вет Евро пе од-
и грао је кључ ну уло гу у про мо ви са њу ин сти ту ци је ом буд сма-
на, усво јив ши то ком го ди на ве ћи број ака та ко јим је сна жно 
по др жа вао осни ва ње и ја ча ње ом буд сма на у Евро пи.13 У скла-
ду с та квим раз во јем, УН је по ред ко ми си ја за људ ска пра ва 

12 Sonya Cardenas, Chains of Justice: The Global Rise of State Institutions for Hu
man Rights, University of Pennsylvania Press, 2014, Ch. 3, fn. 14. Ипак, до данас 
ни Саудијска Арабија ни САД нису основале националну институцију за 
људска права, која би задовољила међународне стандарде у смислу мандата 
и независности.

13 Видети нпр.: Препорука Парламентарне скупштине Р 757 (1975) о закључ-
цима са састанка Комитета за правне послове Парламентарне скупштине са 
Омбудсманима и парламентарним представницима земаља чланица Саве-
та Европе; Препорука Р (85)13 Комитета министара државама чланицама о 
институцији омбудсмана (1985); Препорука Р (97)14 Комитета министара 
државама чланицама о оснивању независних институција за заштиту људ-
ских права (1997); Резолуција Р (97)11 о међусобној сарадњи националних 
омбудсмана и сарадњи са Саветом Европе; Препорука Парламентарне скуп-
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и са ве то дав них ко ми те та пре по знао ом буд сма на као мо гу ћи 
мо дел за на ци о нал ну ин сти ту ци ју за људ ска пра ва.

На кон ре зо лу ци је усво је не на Пар ла мен тар ној кон фе рен-
ци ји о људ ским пра ви ма Са ве та Евро пе, Ко ми си ја за људ ска 
пра ва УН тру ди ла се да ис ко ри сти по сто је ћи мо мен тум ин-
тен зи ви ра ју ћи сво је на по ре за да љом про мо ци јом кон цеп та 
на ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва. Ко ми си ја је пр во 
то ком свог за се да ња 1978. го ди не по зва ла др жа ве чла ни це да 
ус по ста ве на ци о нал не ин сти ту ци је „у окви ру сво јих на ци о-
нал них за ко но дав ста ва и по ли ти ка, и у скла ду са до ступ ним 
сред стви ма“14, да би по том од лу чи ла да ор га ни зу је ме ђу на-
род ни се ми нар са ци љем да се „пред ло же мо гу ће смер ни це 
о струк ту ри и функ ци о ни са њу на ци о нал них ин сти ту ци ја“15. 
Та ко је у Же не ви 1978. го ди не ор га ни зо ван до та да нај ве ћи 
скуп о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма са пред став ни ци ма 25 
др жа ва16, под на зи вом „Се ми нар о на ци о нал ним и ло кал ним 
ин сти ту ци ја ма за уна пре ђе ње и за шти ту људ ских пра ва“. 
На се ми на ру су усво је не са др жај не „Смер ни це за функ ци о-
ни са ње на ци о нал них ин сти ту ци ја“17, ко ји ма је „про пи са но“ 
осни ва ње стал них, са мо стал них, не при стра сних и за ко ном 
пред ви ђе них те ла. Иако је при мет но да уче сни ци се ми на-
ру ни су пре ви ше ди ску то ва ли и осе тљи вим пи та њи ма, као 
што су над ле жно сти и струк ту ра, Смер ни це са др же од ред бе 
о не ким мо гу ћим функ ци ја ма на ци о нал них ин сти ту ци ја, као 
што су: пру жа ње ин фор ма ци ја о људ ским пра ви ма Вла ди и 
јав но сти; еду ка ци ја јав но сти; ана ли зе и из ве шта ји о на ци о-
нал ном прав ном окви ру за људ ска пра ва; са ве то ва ње Вла де о 
би ло ком пи та њу људ ских пра ва; пе ри о дич но из ве шта ва ње о 
ста њу људ ских пра ва у зе мљи; и слич но. Ти хо је про ву чен и 

штине 1615 о институцији омбудсмана (2003); Резолуција Парламентарне 
скупштине 1959 о јачању институције омбудсмана у Европи (2013).

14 Commission on Human Rights Resolution 23 (XXXIV) of 8 March 1978, para. 1.
15 Ibid, para. 3
16 Авганистан, Аустралија, Аустрија, Барбадос, Бенин, ДР Немачка, Еквадор, 

Грчка, Индија, Јапан, Јордан, Куба, Мађарска, Монголија, Норвешка, Обала 
Слоноваче, Панама, Португал, СР Немачка, Турска, Уједињено Краљевство, 
Украјина, САД, Совјетски Савез и Француска.

17 Seminar on National and Local Institutions for the Promotion and Protection of 
Human Rights, ST/HR/SER.A/2 (1978).
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пред лог да би на ци о нал не ин сти ту ци је мо гле би ти овла шће-
не да при ма ју и раз ма тра ју ин ди ви ду ал не при ту жбе гра ђа на. 
Ко нач но, пр ве на зна ке ва жно сти плу рал но сти у ра ду на ци о-
нал них ин сти ту ци ја та ко ђе  су да те.

Смер ни це су по др жа ле Ко ми си ја за људ ска пра ва и Ге-
не рал на скуп шти на, ко ја је у сво јој ре зо лу ци ји по здра ви ла 
ре зул та те Се ми на ра и по зва ла др жа ве чла ни це да „пре у зму 
по треб не ко ра ке за ус по ста вља ње на ци о нал них ин сти ту ци ја 
за уна пре ђе ње и за шти ту људ ских пра ва, узи ма ју ћи у об зир 
Смер ни це“18, а ге не рал ног се кре та ра да је ре дов но из ве шта ва 
о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма.

Иако су Смер ни це не спор но пред ста вља ле зна ча јан ко рак 
на пред, при мет но је да су се, и по ред ин тен ци је да се фо ку-
си ра ју на кључ не на ци о нал не ор га не ко ји се ба ве ис кљу чи во 
људ ским пра ви ма, пре по ру ке ко ји ма је ре зул ти рао Се ми нар 
од но си ле на „по сто је ће на ци о нал не ин сти ту ци је, ко је чи не 
сва вла ди на и јав на те ла ко ја се ба ве уна пре ђе њем и за шти-
том људ ских пра ва“19, чи ме је до не кле из гу бље на оштри на 
и пре ци зност кон цеп та и оста вљен пре ши рок дис кре ци о-
ни про стор др жа ва у ту ма че њу пре по ру ка. До каз за то је и 
ко му ни ка ци ја из ме ђу че тр на ест др жа ва чла ни ца и ге не рал-
ног се кре та ра, на кон Се ми на ра20, у ко јој су др жа ве ис та кле 
да пер ци пи ра ју Смер ни це као до бру старт ну осно ву, али и да 
је по треб но до дат но раз ма тра ње да љих ко ра ка. Др жа ве За-
пад не Евро пе су по себ но ис та кле да већ има ју од ре ђе не ин-
сти ту ци о нал не аран жма не за за шти ту људ ских пра ва, те су 
на по ме ну ле да ту ма че Смер ни це на на чин да оне не „тра же“ 
ус по ста вља ње но вих ме ха ни за ма.21 

На та ла су Се ми на ра и про бу ђе не па жње за на ци о нал ним 
ин сти ту ци ја ма, то ком осам де се тих го ди на 20. ве ка се на ста-
ви ла ди ску си ја, по себ но о раз ли чи тим ти по ви ма на ци о нал-

18 Видети Резолуцију Генералне скупштине 34/49 из 1979. године.
19 Ibid. Chapter V: Guidelines for the Structure and Functioning of National Institu-

tions, para. 185.
20 Аустрија, Барбадос, Грчка, Јапан, Кувајт, Норвешка, Панама, Сејшели, 

Сирија, Суринам, Тајланд, Уједињено Краљевство, Француска и Шпанија. 
Видети документе УН E/CN.4/1321 (1979) и Add. 1-2.

21 E/CN.4/1321 (1979) and Add. 1-2.
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них ин сти ту ци ја. Ге не рал ни се кре тар је то ком осам де се тих 
под нео пет из ве шта ја о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма.22 За јед-
нич ко тим из ве шта ји ма је да ни су ус пе ли зна чај ни је да ути чу 
на при хва та ње кон цеп та на ци о нал них ин сти ту ци ја од стра не 
др жа ва, ко је су због не пре ци зних де фи ни ци ја, ор га не са ра-
зним над ле жно сти ма, че сто тек боч но у ве зи са људ ским пра-
ви ма, на зи ва ли „на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма“. Ипак, кра јем 
осам де се тих, ре зо лу ци је УН о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма 
по ста ле су кон крет ни је, и по пра ви лу би ва ле при хва ће не од 
ра сту ћег бро ја др жа ва чла ни ца. Осам де се те су до не ле би тан 
раст бро ја на ци о нал них ин сти ту ци ја ши ром све та, осни ва-
них у скла ду са Смер ни ца ма из 1978. Тре ба при ме ти ти да су, 
ка ко је то слу чај и да нас, не ке др жа ве осни ва ле на ци о нал не 
ин сти ту ци је ви ше под ме ђу на род ним при ти ском, не го из су-
штин ских раз ло га, да ју ћи им фор мал но јак ман дат, али не до-
вољ но ре сур са. И по ред то га, по чет ком де ве де се тих по ста ло 
је ја сно да су на ци о нал не ин сти ту ци је све пре по зна тљи ви ји 
ак тер, али и да је по тре бан сна жни ји ме ђу на род ни оквир ка-
ко би се обез бе ди ла њи хо ва одр жи вост.

3. Па ри ски прин ци пи

На ста вља ју ћи сво је ак тив но сти на за го ва ра њу кон цеп та 
на ци о нал них ин сти ту ци ја, Ко ми си ја УН за људ ска пра ва је у 
ок то бру 1991. го ди не ор га ни зо ва ла „Ме ђу на род ну ра ди о ни-
цу о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма за уна пре ђе ње и за шти ту 
људ ских пра ва“. У од но су на же нев ски се ми нар из 1978. го ди-
не, ску пу у Па ри зу при су ство ва ло је ма ње пред став ни ка вла-
да, а ви ше, тип ски раз ли чи тих, на ци о нал них ин сти ту ци ја, 
пред став ни ка ме ђу на род них и не вла ди них ор га ни за ци ја из 
раз ли чи тих ре ги о на све та, све укуп но око 50 уче сни ка. Оче-
ки ва ња од па ри ске ра ди о ни це би ла су скром ни ја од же нев-
ске, јер је уме сто смер ни ца за функ ци о ни са ње на ци о нал них 
ин сти ту ци ја, циљ био да се „охра бре по сто је ће на ци о нал не 
ин сти ту ци је да уна пре де свој рад и по бољ ша ју са рад њу из ме-
ђу се бе“.23 Про грам ра ди о ни це фор мал но је био ор га ни зо ван 
22  Извештаји: A/36/440 (1981); A/38/416 (1983); A/39/556 (1984); E/CN.4/1987/37; 

E/CN.4/1989/47 и Add. 1.
23 UN Doc. E/CN.4/RES/1990/73 of 7 March 1990, para. 3.  
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у три па не ла. Пр ви па нел је био о од но су на ци о нал них ин сти-
ту ци ја и др жа ве, дру ги о од но су на ци о нал них ин сти ту ци ја и 
дру гих ак те ра, а по след њи о над ле жно сти ма и овла шће њи ма 
на ци о нал них ин сти ту ци ја. То је ва жно на по ме ну ти, јер ко-
на чан са др жај за вр шног до ку мен та са ра ди о ни це не осли-
ка ва ње ну про грам ску струк ту ру. Из из ве шта ја са ра ди о ни-
це24 се не ви ди ток ди ску си је, али пре ма све до че њу уче сни ка 
ра ди о ни це ко је су ин тер вју и са ли Ли нос и Пе грам25, текст 
Прин ци па на пи са ли су, иза за тво ре них вра та, на мар ги на ма 
ра ди о ни це, чла но ви рад не гру пе ко ју су чи ни ли пред став ни-
ци, у то вре ме, нај ак тив ни јих на ци о нал них ин сти ту ци ја из 
Аустра ли је, Фран цу ске, Мек си ка и Фи ли пи на. Пред став ни ци 
ових на ци о нал них ин сти ту ци ја де ло ва ли су и као из ве сти о-
ци то ком ра ди о ни це. По себ но за па же ну уло гу на ра ди о ни ци 
има ли су до ма ћин, фран цу ска На ци о нал на кон сул та тив на 
ко ми си ја за људ ска пра ва и аустра лиј ска Ко ми си ја за људ ска 
пра ва. Оно што је по себ но ин те ре сант но је да су Прин ци пи, 
чи ји је на црт из ра ди ла рад на гру па усво је ни по след њег да на 
ра ди о ни це јед но гла сно, без ди ску си је.26 Ка ко на во ди Ме у ви-
сен, уче сни ци ра ди о ни це су тај за вр шни до ку мент на зва ли 
„Прин ци пи у ве зи са ста ту сом ко ми си ја и њи хо вом са ве то-
дав ном уло гом“27, да би их Ко ми си ја УН за људ ска пра ва ка-
сни је пре и ме но ва ла у „Прин ци пе у  ве зи са ста ту сом на ци о-
нал них ин сти ту ци ја“28, под ко јим име ном их је при хва ти ла и 
Ге не рал на скуп шти на УН29. Да нас је овај до ку мент по знат као 
„Па ри ски прин ци пи о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма за људ-
ска пра ва“.

Сам са др жај Па ри ских прин ци па осли ка ва са став рад не 
гру пе ко ја га је пи са ла, у сми слу да је са свим ја сно да су га пи-
24 UN Doc. E/CN.4/1992/43.
25 Katerina Linos and Thomas Pegram, ‘The Language of Compromise in Interna-

tional Agreements’ (7 June 2014), p. 19, доступно на SSRN: http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2465610 (рад прихваћен за објављивање у 
часопису International Organization). 

26 Linos and Pegram, ibid, 21. 
27 Katrien Meuwissen, The Paris Principles and National Human Rights Institutions: 

Lost in Translation?, Leuven Centre for Global Governance Studies, Working Pa-
per No. 163, 2015, p. 5.

28 Commission on Human Rights Resolution 1992/54 of 3 March 1992.
29 General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 1993.
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са ли пред став ни ци на ци о нал них ин сти ту ци ја тзв. ко ми сиј-
ског ти па, а не ом буд сма на.30 У из ве шта ју са ра ди о ни це се ка-
же да је ди ску си ја би ла по све ће на „пре вас ход но ис ку стви ма 
на ци о нал них ко ми си ја“31, али је пре по знат и „по се бан зна чај 
и ефи ка сност ом буд сма на и ме ди ја то ра за за шти ту људ ских 
пра ва и основ них сло бо да“32. Још ва жни је,  у са мим Па ри-
ским прин ци пи ма, сто ји да „у скло пу свог ра да, на ци о нал не 
ин сти ту ци је тре ба да одр жа ва ју кон сул та ци је са дру гим те-
ли ма…, за ду же ним за уна пре ђе ње и за шти ту људ ских пра ва 
(по себ но ом буд сма ни ма, ме ди ја то ри ма и слич ним ин сти ту-
ци ја ма)“33, из че га се ви ди да ом буд сма ни у тре нут ку пи са ња 
Па ри ских прин ци па ни су би ли ви ђе ни као мо гу ћи мо дел на-
ци о нал них ин сти ту ци ја. 

Па ри ски прин ци пи са др же че ти ри це ли не: (1) над ле жност 
и од го вор но сти; (2) са став и га ран ци је не за ви сно сти и плу-
ра ли зма; (3) ме то де ра да; и (4) до дат ни прин ци пи у ве зи са 
ква зи-суд ском над ле жно шћу.34 Сва ка од ових це ли на раз ра-
ђе на је са по не ко ли ко ста во ва.35 Чи та њем Па ри ских прин-
ци па мо же се из ву ћи шест основ них кри те ри ју ма ко је не ка 
ин сти ту ци ја мо ра да за до во љи да би мо гла да пре тен ду је на 
ста тус на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва. То су: (1) 
нај ши ри мо гу ћи ман дат да шти ти и уна пре ђу је људ ска пра ва, 
за сно ван на уни вер зал ним ме ђу на род ним нор ма ма и стан-
дар ди ма људ ских пра ва; (2) ауто но ми ја од вла де; (3) не за ви-

30 Због чега су често критиковани. Видети, на пример: Linda C. Reif, “The Shift-
ing Boundaries of NHRI Definition in the International System” in Ryan Goodman 
and Thomas Pegram (Eds.), Human Rights, State Compliance, and Social Change: 
Assessing National Human Rights Institutions, Cambridge University Press, New 
York, 2012, p. 54.

31 UN Doc. E/CN.4/1992/43, para. 254.  
32 UN Doc. E/CN.4/1992/43, para. 254.  
33 Париски принципи (General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 

1993), „Методе рада“ (ф), курзив додао аутор.
34 У изворном тексту, стоји „Additional principles concerning the status of commis

sions with quasijurisdictional competence“, па је тако преузето и у резолуцији 
Генералне скупштине (48/134). Овде се види да су Принципи писани у 
журби и без лектуре и коректуре, јер термин „quasijurisdictional“ у правном 
саобраћају не значи ништа, те је у свим новијим навођењима замењен 
смисленијим и коришћенијим термином „quasijudicial“. 

35 Видети више: General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 1993.
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сност га ран то ва на за ко ном или уста вом; (4) плу ра ли зам; (5) 
аде кват ни ре сур си; и (6) аде кват не ис тра жне над ле жно сти.36 

Прин ци пи са др же и де таљ не смер ни це о са ста ву на ци о-
нал них ин сти ту ци ја, га ран ци ја ма не за ви сно сти и ме то да ма 
де ло ва ња. Не за ви сност као нео п хо дан кри те ри јум је кључ на 
раз ли ка из ме ђу Же нев ских смер ни ца и Па ри ских прин ци па. 
Па ри ски прин ци пи не за ви сност по ста вља ју као con di tio si ne 
qua non за на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва. Не за ви-
сност се, при том, „не га ран ту је као при ви ле ги ја и ко мо ди тет, 
већ за то што је нео п ход на за оства ри ва ње свр хе ин сти ту ци-
је“.37 

По два еле мен та Па ри ских прин ци па нај ви ше је ви дљи во 
да су пи са ни са ко ми сиј ским ти пом на ци о нал них ин сти ту-
ци ја у ми сли ма. Пр ви је да је ква зи-суд ска над ле жност, ко ја 
је глав на од лу ка ом буд сма на, пред ви ђе на као до дат ни, ти ме и 
нео ба ве зан, прин цип. Ипак, ка сни ја ту ма че ња, ка ко те ла УН 
(пре вас ход но уго вор них те ла), али и Пот ко ми те та за акре ди-
та ци ју на ци о нал них ин сти ту ци ја, иду ка то ме да је ква зи-суд-
ска над ле жност, оли че на у при ма њу и раз ма тра њу при ту жби 
и упу ћи ва њу пре по ру ка, ве о ма по жељ на.38 Шта ви ше, Ко ми-
тет УН за пра ва де те та сма тра да „на ци о нал не ин сти ту ци је за 
људ ска пра ва мо ра ју да има ју овла шће ње да раз ма тра ју ин ди-
ви ду ал не при ту жбе и пред став ке и да спро во де ис тра ге“.39 У 
ака дем ским кру го ви ма, по сто је ве о ма раз ли чи та ста ја ли шта 
о ефи ка сно сти раз ма тра ња ин ди ви ду ал них при ту жби. Кар-
вер та ко сма тра да по сто је ве о ма ја ки раз ло зи да се ка же да је 
по сту па ње по при ту жба ма за пра во је дан од нај не е фи ка сни-
јих на чи на за ре ша ва ње про бле ма људ ских пра ва.40 На су прот 
36 Упоредити: ICC SubCommittee on Accreditation (SCA), http://nhri.ohchr.org/

EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx, 19/12/2015. 
37 Саша Јанковић и Лука Глушац, „Заштитник грађана (Омбудсман) Републике 

Србије – појашњења неких честих непознаница“, Iustitia, 3/2015, стр. 52, 
http://www.ustp.rs/resources/iustitia-novembar.pdf, 20/12/2015.

38 Поткомитет није могао да иде толико далеко од слова Париских принципа да 
протумачи квази-судски надлежност као обавезну.

39 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General Comments No.2, CRC/
GC/2002/2, para 13.

40  Richard Carver, “National Human Rights Institutions in Central and Eastern Eu-
rope” in Ryan Goodman and Thomas Pegram (Eds.), Human Rights, State Compli
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ње му, пре ма де Бе ку и Ма реј, без пра ва да раз ма тра ју ин ди-
ви ду ал не при ту жбе, на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма за људ ска 
пра ва не до ста ју „пра ви зу би“.41 

Дру ги еле мент Па ри ских прин ци па ко ји фа во ри зу је ко ми-
сиј ски тип на ци о нал них ин сти ту ци ја је плу ра ли тет, ко ји се 
чак ко си са са мом при ро дом ом буд сма на, као ad per so nam ин-
сти ту ци је. Прин ци пи пред ви ђа ју да са став ин сти ту ци је тре-
ба да бу де та кав да обез бе ди плу ра ли стич ку за сту пље ност 
дру штве них сна га, на во де ћи ту не вла ди не ор га ни за ци је, син-
ди ка те, струч не ор га ни за ци је (удру же ња прав ни ка, ле ка ра, 
но ви на ра, на уч ни ка), уни вер зи те те и пре по зна те струч ња ке, 
пар ла мент и пред став ни ке вла де (ови по след њи са мо у са ве-
то дав ном ка па ци те ту), али и „трен до ве у фи ло зоф ској и вер-
ској ми сли“.42 Ова кав са став је сте ве о ма бли зак ко ми си ја ма за 
људ ска пра ва, као ко лек тив ним те ли ма, али је исто вре ме но 
не ком па ти би лан са ор га ни за ци јом ин сти ту ци је ом буд сма на. 
Као што је слу чај са ква зи-суд ском над ле жно шћу, Пот ко ми-
тет за акре ди та ци ју на ци о нал них ин сти ту ци ја ши ре ту ма чи 
ову од ред бу, па је при ста ву да се плу ра ли тет мо же оства ри-
ти и кроз са став за по сле них у на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма 
(екс пли цит но на во де ћи упра во слу чај ом буд сма на ов де), али 
и кроз те сну са рад њу са не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, струч-
ним удру же њи ма и при зна тим струч ња ци ма, укљу чу ју ћи и 
кроз њи хо во члан ство у са ве то дав ним те ли ма ом буд сма на.43

Упр кос не ким не ја сним, па и кон тра дик тор ним, фор му-
ла ци ја ма, Па ри ски прин ци пи пред ста вља ли су нај ва жни ји 
ко рак ка ин сти ту ци о на ли за ци ји на ци о нал них не за ви сних 
ор га на за ду же них за за шти ту и уна пре ђе ње људ ских пра-
ва и њи хо вом раз ли ко ва њу од дру гих ак те ра са ман да том у 

ance, and Social Change: Assessing National Human Rights Institutions, Cambridge 
University Press, New York, 2012, p. 202.

41 Gauthier De Beco and Rachel Murray, A Commentary on the Paris Principles on 
National Human Rights Institutions, Cambridge University Press, 2014, p. 102.

42 Видети: Принцип „Састав и гаранције независности и плуралитета“ 1.б.
43 Видети: SubCommittee on Accreditation of the International Coordinating Com

mittee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 
(ICC), General Observations of the Paris Principles, 1.7 „Plurality“, http://nhri.
ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/SCA%20GENERAL%20
OBSERVATIONS%20ENGLISH.pdf, 11/12/2015. 
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обла сти људ ских пра ва. Нај ја чи ве тар у ле ђа та квом по зи ци-
о ни ра њу Па ри ских прин ци па да ле су Ује ди ње не на ци је. Две 
го ди не на кон њи хо вог усва ја ња, ста вље ни су на аген ду Свет-
ске кон фе рен ци је о људ ским пра ви ма у Бе чу 1993. го ди не. У 
Бе чу је 171 при сут на др жа ва кон сен зу сом по твр ди ла „ва жну 
и кон струк тив ну уло гу“44 ко је има ју на ци о нал не ин сти ту ци-
је за људ ска пра ва и охра бри ла „осни ва ње и ја ча ње на ци о-
нал них ин сти ту ци ја, има ју ћи у ви ду Па ри ске прин ци пе“45, с 
на гла ском да се др жа ва ма оста вља да иза бе ру нај по вољ ни ји 
оквир (ор га ни за ци о ни тип, прим. аут.), има ју ћи у ви ду на ци-
о нал ни кон текст. Го то во иден тич не фор му ла ци је пре у зе ла је 
и Ге не рал на скуп шти на УН ка да је исте го ди не усво ји ла ре-
зо лу ци ју 48/134 и ди рект но про мо ви са ла Па ри ске прин ци пе 
кроз анекс те ре зо лу ци је. На кон то га, сви до ку мен ти УН, али 
ве о ма че сто и ре ги о нал них ме ха ни за ма, ко ји су се ти ца ли на-
ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва, екс пли цит но су се 
по зи ва ли на Па ри ске прин ци пе, до дат но их ја ча ју ћи, уз ди жу-
ћи их на ни во не за о би ла зног ме ђу на род ног стан дар да.

Упра во се 1993. го ди на мо же сма тра ти од лу чу ју ћом у по-
зи ци о ни ра њу на ци о нал них ин сти ту ци ја на гло бал ном пла-
ну. Та ко ђе, де ве де се те го ди не до не ле су и по себ но ви дљив 
раст бро ја на ци о нал них ин сти ту ци ја ши ром све та, до ме ре 
да су не ки по сма тра чи оце ни ли да су на ци о нал не ин сти ту ци-
је „ста ту сни сим бол 1999-их“.46 Кар де нас на во ди да су Ује ди-
ње не на ци је ус пе ле да про мо ви шу на ци о нал не ин сти ту ци је 
као „де мо крат ске ин сти ту ци је, знак при вр же но сти ме ђу на-
род ним нор ма ма и ам блем члан ства у за јед ни ци ли бе рал них 
др жа ва“.47 

44 Vienna Declaration and Programme of Action of 25 June 1993, para. 36, alinea 1.
45 Ibid, para 36, alinea 2.
46 South Asia Human Rights Documentation Center (SAHRDC), National Human 

Rights Institutions in the Asia Pacific Region , Report of the Alternate NGO Consul-
tation on the Second Asia-Pacific Regional Workshop on National Human Rights 
Institutions, SAHRDC, Delhi, 1998, p. 2.

47 Sonya Cardenas, “Emerging Global Actors: The United Nations and National Hu-
man Rights Institutions”, Global Governance,  9(1), 2003, p. 35.
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4. Број, удру жи ва ње и акре ди то ва ње  
на ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва

Пре ма ис тра жи ва њу Куа и Ра ми ре за, од 1809, ка да је фор-
мал но осно ван пр ви ом буд сман у Швед ској, до 2004. го ди не, 
осно ва но је 178 на ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва у 
133 др жа ве, од че га 83 кла сич них ом буд сма на, 70 ко ми си ја за 
људ ска пра ва о 25 ом буд сма на за људ ска пра ва.48 Као што је 
на го ве ште но, де ве де се тих го ди на 20. ве ка до ла зи до по себ но 
зна чај ног по ве ћа ња бро ја на ци о нал них ин сти ту ци ја (ви де ти 
гра фи кон 1). Ка ко Кје рум на во ди, од 1990. го ди не бе ле жи се 
по ве ћа ње бро ја на ци о нал них ин сти ту ци ја од 15 пу та, где се 
у про се ку го ди шње осни ва пет но вих ин сти ту ци ја сва ке го-
ди не.49 

Во тип ка и Цу цуи ова кав дра ма ти чан раст у том пе ри о ду 
об ја шња ва ју ра ши ре но шћу и ин тен зи фи ка ци јом гло бал них 
нор ми и стан дар да о људ ским пра ви ма.50 Пре ма ис тра жи ва-
њу Куа и Ра ми ре за, до 2004. го ди не пре ко 70% др жа ва све та 
осно ва ле су не ки об лик на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска 
пра ва.51 Исти ауто ри пре по зна ју три ти па на ци о нал них ин-
сти ту ци ја: кла сич не ом буд сма не, ом буд сма не за људ ска пра-
ва и ко ми си је за људ ска пра ва.52 У но ви јем ис тра жи ва њу, али 
са истим вре мен ским хва том (до 2004. го ди не), Кол и Ра ми рез 
пре у зи ма ју ову три хо том ну по де лу на ци о нал них ин сти ту ци-
ја пре ма ти пу.53 

48 Jeong-Woo Koo and Francisco O. Ramirez, “National Incorporation of Global 
Human Rights: Worldwide Expansion of National Human Rights Institutions, 
1966–2004,” Social Forces 87/2009, p. 1326. Већи број институција него држава 
последица је тога што су неке државе оснивале и омбудсмане и комисије.

49 Morten Kjaerum, National Human Rights Institutions: Implementing Human 
Rights, Danish Institute for Human Rights, Copenhagen, 2003, p. 5.

50 Christine Min Wotipka and Kiyoteru Tsutsui. “Global Human Rights and State 
Sovereignty: Nation-States’ Ratifications of International Human Rights Treaties, 
1966-1999”, Sociological Forum, 23(4), 2008, pp. 724-754.

51 Jeong-Woo Koo and Francisco O. Ramirez, ibid, p. 1326.
52 Jeong-Woo Koo and Francisco O. Ramirez, ibid, p. 1324.
53 Wade M. Cole and Francisco O. Ramirez, “Conditional Decoupling: Assessing the 

Impact of National Human Rights Institutions, 1981 to 2004”, American Sociologi
cal Review, 78(4), 2013, pp. 702–725.
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Графикон1–Оснивањенационалнихинституција 

заљудскаправа1966-2004.54

 

Број од 178 на ци о нал них ин сти ту ци ја и ову три хот мну по-
де лу тре ба узе ти вр ло услов но. Што се ти че бро ја ин сти ту-
ци ја, он је по сле ди ца де фи ни ци је на ци о нал них ин сти ту ци ја 
ко ју су усво ји ли у свом ис тра жи ва њу Ку и Ра ми рез, сма тра ју-
ћи да су то „др жав но-спон зо ри са ни ор га ни чи је су функ ци је 
по себ но де фи ни са не у окви ри ма уна пре ђе ња и за шти те људ-
ских пра ва“55, што је пре ши ро ка фор му ла ци ја, ко ја не пра ти 
Па ри ске прин ци пе и дру ге ме ђу на род не стан дар де. По сле ди-
ца то га је да јед на др жа ва има ви ше на ци о нал них ин сти ту ци-
ја, што за пра во ни је (че ста) прак са. Про блем са овом три хо-
том ном по де лом је дво јак. Она пр во у пот пу но сти за не ма ру је 
дру ге мо гу ће ти по ве (об ли ке) на ци о нал них ин сти ту ци ја за 

54 Jeong-Woo Koo and Francisco O. Ramirez, “National Incorporation of Global 
Human Rights: Worldwide Expansion of National Human Rights Institutions, 
1966–2004,” Social Forces 87/2009, p. 1327.

55 Jeong-Woo Koo and Francisco O. Ramirez, ibid, p. 1324.



СРБИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОДЕЛИ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА

282

људ ска пра ва – ин сти ту те, са ве те и цен тре за људ ска пра ва. 
Иако нај ре ђи, не сме се за не ма ри ти да су се не ке др жа ве, као 
на при мер Дан ска, Не мач ка и Хо лан ди ја, опре де ли ле упра-
во за овај тип ин сти ту ци је за људ ска пра ва, ко је при том за-
до во ља ва ју све оба ве зне кри те ри ју ме пред ви ђе не Па ри ским 
прин ци пи ма. Дру го, про бле ма тич но је свр ста ва ње кла сич-
них ом буд сма на у на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва. 
На и ме, нај че шћа по де ла ом буд сма на је она на тзв. ге не ра ци је 
ових ин сти ту ци ја.56 Пре ма овој по де ли, пр ву ге не ра ци ју ом-
буд сма на чи не тзв. кла сич ни или ад мин стра тив ни ом буд сма-
ни, ко ји се ба ве за ко ни то шћу и пра вил но шћу ра да у ужем 
сми слу. При ме ри за ову ге не ра ци ју су швед ски и фин ски ом-
буд сма ни. Дру га ге не ра ци ја ом буд сма на по ја ви ла се са кра-
јем Дру гог свет ског ра та, ка ко се нај че шће на во ди, осни ва-
њем Ом буд сма на Дан ске 1954. го ди не. Упра во је тзв. дан ски 
мо дел нај че шће пре у зи ман57, јер је увео флек си бил ност ра да 
и ма ње фор мал не про це ду ре, омо гу ћив ши му ефи ка сни ји рад 
и ста вља ње ја чег ак цен та на ја ча ње вла да ви не пра ва и бор бу 
про тив тзв. ло ше упра ве. Ко нач но, тре ћа ге не ра ци ја ом буд-
сма на ве зу је се са про ме ном ре жи ма и де мо крат ском тран-
зи ци јом у зе мља ма ју жне Аме ри ке и ју жне, сред ње и ис точ не 
Евро пе, ко ја је за по че ла осни ва њем ом буд сма на у Шпа ни ји и 
Пор ту га лу кра јем 1970-их го ди на, а до сти гла вр ху нац то ком 
1990-их па дом ко му ни стич ких ре жи ма у сред њој и ис точ ној 
Евро пи. Ова ге не ра ци ја на зи ва се и ге не ра ци јом ом буд сма на 
за људ ска пра ва, јер је њи ма екс пли цит но до дат и ман дат да 

56 Литература нуди и друге поделе. Упореди: Roy Gregory, “The Ombudsman 
Observed“, in Linda C. Reif, (ed), International Ombudsman Yearbook, Vol. 1, Klu-
wer Law International, 1997, pp. 78 et seq; Linda C. Reif (ed.), The Ombudsman, 
Good Governance and the International Human Rights System, Brill, Leiden, 2004, 
p. 2; Katja Heede, European Ombudsman: Redress and Control at Union Level, 
Kluwer Law International, 2000, pp. 99 et seq; Gabriele Kucsko-Stadlmayer (ed.), 
European OmbudsmanInstitutions: A comparative legal analysis regarding the 
multifaceted realisation of an idea, Springer, Wien, 2008, pp. 61 et seq. У домаћој 
литератури видети на пример поделу коју нуди Марко Давинић, у: Европски 
омбудсман и лоша управа, Заштитник грађана, Београд, 2013, стр 47-76. Овде 
смо упутили, пре свега, на поделе националних оппштих омбудсмана.

57 То се односи и на Србију. Према: Драган Милков, „Заштитник грађана Ре-
публике Србије“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 42(1-2), 
2008, стр. 197-215.
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шти те и уна пре ђу ју људ ска пра ва, што је ви дљи во и из њи-
хо вих на зи ва (за штит ни ци гра ђа на, на род ни бра ни о ци, на-
род ни адво ка ти, бра ни о ци гра ђа на, и слич но).58 Ом буд сма ни 
ко ји у свом ман да ту има ју и кон тро лу пра вил но сти и за ко ни-
то сти ра да и за шти ту и уна пре ђе ња људ ских пра ва на зи ва ју 
се и хи брид ним ом буд сма ни ма.

Има ју ћи то у ви ду кла сич ни ом буд сма ни, одн. ад ми ни-
стра тив ни ом буд сма ни или ом буд сма ни пр ве ге не ра ци је, не 
мо гу се сма тра ти на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма јер им је ман-
дат у кон тро ли ра да јав не упра ве и не ма ју екс пли ци тан ман-
дат да шти те и уна пре ђу ју људ ска пра ва59, што је пр ви и ну жан 
услов за ста тус на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва.60 
Слич но, спе ци ја ли зо ва не ин сти ту ци је за људ ска пра ва (нпр. 
ом буд сма ни/по ве ре ни ци за за шти ту рав но прав но сти) и суб-
на ци о нал не (ре ги о нал не, ло кал не) ин сти ту ци је не мо гу би-
ти сматраnе на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма за људ ска пра ва у 
пу ном сми слу, јер не ма ју ши рок ман дат (у сми слу по кри ва-
ња свих људ ских пра ва), од но сно не де лу ју на на ци о нал ном 
ни воу. Ове ар гу мен те пра ти над ле жно ме ђу на род но те ло за 
акре ди та ци ју на ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва61, 
чи ји се рад и акре ди та ци о ни про цес пред ста вља у на став ку.

58 У литератури се последњих година појављује и идеја о увођењу/постојању 
и четврте генерације омбудсмана, којима је у мандат додата и борбa против 
корупције (нпр. Руанда) и/или заштита узбуњивача (Мађарска). Упоредити: 
Milan Remac, “Standards of Ombudsman Assessment: A New Normative Con-
cept?”, Utrecht Law Review, 9(3), 2013, pp. 62-78.

59 Јасно је да се сви типови омбудсмана, па и класични, баве посредно људским 
правима, јер како примећује Џejкоби „непоштовање темељних права блиско 
је повезано са случајевима лоше управе“ . Daniel Jacoby, “Тhe Future of the 
Ombudsman“ in Linda C. Reif (ed.), The International Ombudsman Anthology: Se
lected Writings from the International Ombudsman Institute, Kluwer Law Interna-
tional, 1999, p. 33. Видети још о томе у: Марко Давинић, Европски омбудсман 
и лоша управа, Заштитник грађана, Београд, 2013, стр. 72-73 (фн. 181).

60 Видети Париске принципе: UN General Assembly Resolution 48/134 of 20 De-
cember 1993, Annex, para. 1 and 2.

61 Ови типови омбудсмана могу највише досегнути до статуса Б.
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4.1. Ме ђу на род ни ко ор ди на ци о ни ко ми тет  
и акре ди та ци ја на ци о нал них ин сти ту ци ја  

за људ ска пра ва

На кон па ри ске ме ђу на род не ра ди о ни це из 1991, ко ја је 
из ро ди ла Па ри ске прин ци пе, ус по ста вље не су ре дов не дво-
го ди шње ра ди о ни це о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма. Дру га 
ра ди о ни ца би ла је у Ту ни су, 1993. го ди не, ка да је гру па на ци-
о нал них ин сти ту ци ја, ко ја је ге о граф ски по кри ва ла раз ли чи-
те ре ги о не све та, иза бра на да де лу је као Ко ор ди на ци о ни ко-
ми тет.62 У Из ве шта ју са ра ди о ни це, ко ји је под нет Ко ми си ји 
УН за људ ска пра ва ста ја ло је да сва ки ре ги он или под ре ги он 
уну тар Ко ор ди на ци о ног ко ми те та има је дан и јед нак глас, те 
да мо же би ра ти пред став ни ка у Ко ми те ту, с усло вом да је тај 
пред став ник на ци о нал на ин сти ту ци ја осно ва на у скла ду са 
Па ри ским прин ци пи ма.63 И у овој ра ној фа зи де ло ва ња Ко-
ор ди на ци о ног ко ми те та би ло је ја сно да ће Па ри ски прин ци-
пи би ти ко ри шће ни као глав ни услов за оце ну да ли се не ка 
ин сти ту ци ја мо же сма тра ти на ци о нал ном ин сти ту ци јом за 
људ ска пра ва. На по то њим ра ди о ни ца ма, у Ма ни ли (1995) и 
Мек си ку (1997) ја чан је став да члан ство у Ко ор ди на ци о ном 
ко ми те ту тре ба да се ба зи ра на нор ма тив ним стан дар ди ма 
ко је оли ча ва ју Па ри ски прин ци пи. На пе тој ра ди о ни ци, одр-
жа ној у Ра ба ту, 2000. го ди не, усво јен је По слов ник Ме ђу на-
род ног ко ор ди на ци о ног ко ми те та на ци о нал них ин сти ту ци-
ја за за шти ту и уна пре ђе ње људ ских пра ва (енг. In ter na ti o nal 
Co or di na ting Com mit tee of Na ti o nal In sti tu ti ons for the Pro mo tion 
and Pro tec tion of Hu man Rights, скр. ICC, да ље ИЦЦ), под ко-
јим име ном је ово удру же ње да нас по зна то. ИЦЦ је уста но-
вљен као ре пре зен та тив но те ло са ци љем да са ра ђу је и по ма-
же у осни ва њу и ја ча њу ин сти ту ци ја у скла ду са Па ри ским 
прин ци пи ма, са на гла ском да са мо оне ин сти ту ци је ко је су у 

62 Координациони комитет чиниле су институције из Аустралије, Камеруна, 
Канаде, Француске, Мексика, Новог Зеланда, Филипина и Туниса. Према: 
Commission on Human Rights, Report of the 2nd International Workshop on Na
tional Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights, Tunis, 13–17 
December 1993, 23 December 1993, E/CN.4/1994/45. 

63 Ibid.
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скла ду са овим прин ци пи ма мо гу би ти чла но ви ИЦЦ.64 Члан-
ство је за сно ва но на до бро вољ ној ба зи. То ком 2000. го ди не, 
пре ко пред се да ва ју ћег ИЦЦ, при ма не су при ја ве за члан ство, 
на кон че га су 42 ин сти ту ци је до би ле акре ди та ци ју или акре-
ди та ци ју са ре зер вом.65 Сле де ћа ра ди о ни ца, ор га ни зо ва на у 
Ко пен ха ге ну и Лун ду, до не ла је из ме не По слов ни ка, ко ји је 
сад екс пли цит но по ми њао Пот ко ми тет за акре ди та ци ју, као 
те ла над ле жног за по сло ве у ве зи са акре ди та ци јом. У ци љу 
ре гу ли са ња ра да Пот ко ми те та, 2004. го ди не до нет је По слов-
ник Пот ко ми те та, ко ји је увео кла си фи ка ци ју акре ди та ци ја 
(А, А(Р), Б, Ц) и пред ви део да Пот ко ми тет чи не по јед на ин-
сти ту ци ја из сва ког од че ти ри ИЦЦ ре ги о на: африч ког, аме-
рич ког, азиј ско-па ци фич ког и европ ског66, што ука зу је да је 
реч о pe erre vi ew про це су. По слов ник Пот ко ми те та је ка сни-
је ме њан, та ко да да нас ман дат чла но ва Пот ко ми те та тра је 
три го ди не. (Ре)акре ди та ци ја чла но ва ИЦЦ се спро во ди на 
сва ких пет го ди на, и за циљ има утвр ђи ва ње да ли ин сти ту-
ци ја апли кант за члан ство, од но сну об но ву истог, ис пу ња ва 
Па ри ске прин ци пе. У по ступ ку акре ди та ци је, ин сти ту ци је 
по пу ња ва ју оп ши ран упит ник, чи ји је са др жај од ре дио Пот-
ко ми тет, и ко ји има за циљ до ка зи ва ње да ин сти ту ци ја ко-
ја се кан ди ду је за члан ство ис пу ња ва и прав но и фак тич ки 

64 Rules of Procedure for the International Coordinating Committee of National Insti
tutions for the Promotion and Protection of Human Rights, 2000, Preamble.

65  United Nations General Assembly, Report of the Secretary-General on National 
institutions for the promotion and protection of human rights, 2001, A/56/255.

66  Регионалне мреже су институционализоване кроз: Стални секретаријат 
Мреже афричких националних институција за људска права (енг.Permanent 
Secretariat of the Network of African NHRIs -  NANHRI), Мрежу националних 
институција за људска права Америка (енг. Network of the NHRIs of the 
Americas), Стални секретаријат Азијско-пацифичког форума (енг. Permanent 
Secretariat of the Asia Pacific Forum - APF) и Стални секретаријат Европске 
мреже националних институција за људска права (енг.Permanent Secretariat 
of the European Network of National Human Rights Institutions - ENNHRI). За 
више информација о, за српски и регионални контекст најинтересантнијој, 
Европској мрежи видети њен вебсајт http://www.ennhri.org/ и академске 
радове, на пример: Bruce Adamson, „NHRI and their European Counterparts: 
Scope for Strengthened Cooperation and Performance towards European Human 
Rights Institutions“ in Jan Wouters and Katrien Meuwissen (Eds.), National Hu
man Rights Institutions in Europe: Comparative, European and International Per
spectives, Intersentia, Antwerp, 2013, pp. 127-156.
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Па ри ске прин ци пе. По ред то га, По ко ми тет оба вља раз го во ре 
са ре ле вант ним за ин те ре со ва ним стра на ма (де ло ви си сте ма 
УН, не вла ди не ор га ни за ци је, и сл) и са др жа јан ин тер вју са 
ин сти ту ци јом ко ја апли ци ра. По ступ ком акре ди та ци је67 ру-
ко во ди Пот ко ми тет, док је нор ма тив но ре гу ли сан По слов-
ни ком ИЦЦ, По слов ни ком Пот ко ми те та и Оп штим за па жа-
њи ма на Па ри ске прин ци пе ко је је усво јио Пот ко ми тет 2008. 
го ди не. Оп шта за па жа ња пред ста вља ју нај а у то ри та тив ни је 
ту ма че ње Па ри ских прин ци па и усво је ни су ка ко би се по ја-
сни ле по сто је ће не до у ми це у тек сту из вор них Прин ци па, али 
и ка ко би се сам про цес акре ди та ци је учи но пред ви дљи вим, 
тран спа рент ним и. објек тив ним. На кон усва ја ња По слов ни-
ка Пот ко ми те та и Оп штих за па жа ња, ин сти ту ци је ко је су 
већ би ле акре ди то ва не 2000. го ди не по но во су про шле кроз 
про ве ру, ка ко би и оне про шле кроз исту про це ду ру као но ве 
чла ни це.

У од но су на сте пен ис пу ње но сти Па ри ских прин ци па, ин-
сти ту ци ја мо же да до би је је дан од три мо гу ћа ста ту са. Нај-
ви ши - А -  ако у пот пу но сти ис пу ња ва Прин ци пе68, ни жи 
- Б - ако не ис пу ња ва стан дар де у пот пу но сти или ни је под-
не ла до вољ ну до ку мен та ци ју ка ко би се утвр дио А ста тус, и 
нај ни жи - Ц - ста тус ако не ис пу ња ва Па ри ске прин ци пе. У 
овом тре нут ку (ја ну ар 2016), 108 на ци о нал них ин сти ту ци ја 
је акре ди то ва но, и то 72 ин сти ту ци је са А ста ту сом, 26 са Б 
ста ту сом и 10 са Ц ста ту сом.69 Ге о граф ски, нај ви ше на ци о-
нал них ин сти ту ци ја има у Евро пи, укуп но 36 (33,33%), сле-
де Афри ка са 28 (25,93%) и Азиј ско-па ци фич ки ре ги он са 25 

67 Више о поступку и значају акредитације видети у: Gauthier De Beco, “Compli-
ance with the Paris Principles and the ICC Sub-Committee on Accreditation“ in 
Jan Wouters and Katrien Meuwissen (Eds.), National Human Rights Institutions 
in Europe: Comparative, European and International Perspectives, Intersentia, An-
twerp, 2013, pp. 247-262 ; Meg Brodie, “Progressing Norm Socialisation: Why 
Membership Matters - The Impact of the Accreditation Process of the Interna-
tional Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and 
Protection of Human Rights“, Nordic Journal of International Law, 80/2011, pp. 
143–192.

68 Статус А(Р), односно „А под резервом“ је укинут 2008. године.
69 Стално ажурирана листа акредитованих институција доступна је на вебсајту 

ИЦЦ, Chart of the Status of National Institutions, http://nhri.ohchr.org/EN/Docu-
ments/Status%20Accreditation%20Chart.pdf, 08/01/2016. 
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(23,15%), док их је у Аме ри ци (Се вер ној и Ју жној) нај ма ње 
- 19 (17,59%).70 

Табела1–Бројакредитованихинституција 
прематипуистатусу,ињиховпроценат 

уодносунаукупанброј

тип/ста тус А Б Ц укуп но %
Ом буд сман 28 8 3 39 36,11
Ази ја и Па ци фик 1 3 / 4
Афри ка 1 / / 1
Аме ри ка 12 / 3 15
Евро па 14 5 / 19
Ко ми си ја 36 14 6 56 51,85
Ази ја и Па ци фик 13 5 2 20
Афри ка 15 7 2 24
Аме ри ка 2 1 / 3
Евро па 6 1 2 9
Оста ло 8 4 1 13 12,04
Ази ја и Па ци фик 3 / / 3
Афри ка / 1 / 1
Аме ри ка 1 / / 1
Евро па 4 3 1 8
укуп но 72 26 10 108 100

Као што се из та бе ле ви ди, ко ми си је и ом буд сма ни чи не 
го то во 90% свих на ци о нал них ин сти ту ци ја. Ом буд сма на је 
нај ви ше у Аме ри ци (Се вер ној и Ју жној) и Евро пи, што је оче-
ки ва но има ју ћи у ви ду да је Евро па род но ме сто ин сти ту та 
ом буд сма на, а Ју жна Аме ри ка кон ти нент где се овај ин сти тут 
нај бр же при мио и ши рио. Ко ми си је су, пак, ве ћин ске у Азиј-
ско-па ци фич ком ре ги о ну и Афри ци, што се мо же прав да ти 
ко ло ни јал ним на сле ђем (по себ но ути ца јем Ве ли ке Бри та ни је 
и Фран цу ске) и ути ца јем ан гло сак сон ског пра ва. Оста ла три 
по сто је ћа ти па на ци о нал них ин сти ту ци ја су ин сти ту ти, цен-
70 Према подацима из званичне листе ИЦЦ, које је обрадио и анализирао 

аутор. Листа доступна на: http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20
Accreditation%20Chart.pdf, 22/12/2015. 
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три и са ве ти. Укуп но пет на ци о нал них ин сти ту ци ја су ин сти-
ту ти, од че га че ти ри има ју ста тус А (Дан ска, Не мач ка, Хо лан-
ди ја и Чи ле), а је дан ста тус Ц (Ру му ни ја). Пет на ци о нал них 
ин сти ту ци ја су цен три, два у ста ту су А (Јор дан и Фин ска) и 
три у ста ту су Б (Мол да ви ја, Нор ве шка и Сло вач ка). Ко нач но, 
три на ци о нал не ин сти ту ци је су у фор ми са ве та, два у ста ту су 
А (Еги пат и Ма ро ко), а је дан у ста ту су Б (Ли би ја). 

Уко ли ко се по сма тра ју са мо ин сти ту ци је акре ди то ва не у 
нај ви шем А ста ту су, оне чи не 66,67% од укуп ног бро ја акре-
ди то ва них ин сти ту ци ја у свим ста ту си ма. Од те 72 ин сти ту-
ци је, 50 су ко ми си је за људ ска пра ва (50%), 28 ом буд сма ни 
(38,89%), а осам оста ли ти по ви на ци о нал них ин сти ту ци ја 
(ин сти ту та, цен та ра и са ве та), што чи ни 11,11% по сто свих 
акре ди то ва них ин сти ту ци ја.71 

Као што је у овом ра ду већ ис так ну то, иако са ми Прин ци-
пи фа во ри зу ју ко ми си је за људ ска пра ва, ши рим ту ма че њем 
оли че ним у Оп штим за па жа њи ма, омо гу ће но је да ом буд сма-
ни за људ ска пра ва та ко ђе мо гу би ти на ци о нал не ин сти ту ци-
је, па та ко они да нас чи не ви ше од тре ћи не свих акре ди то ва-
них ин сти ту ци ја. „Ва же ће“ ту ма че ње Па ри ских прин ци па72 
умно го ме је сма њи ло не ка да шњу раз ли ку из ме ђу ко ми си ја за 
људ ска пра ва и ом буд сма на.73 Уоп ште но го во ре ћи, основ на 
раз ли ка и да ље је ом буд сман ска ква зи-суд ска над ле жност ко-
ју ко ми си је не ма ју. Упра во због не ма ња над ле жно сти да при-
ма ју и по сту па ју по при ту жба ма, ко ми си је при ме њу ју тзв. 
„си стем ски“ при ступ људ ским пра ви ма, ка ко се он по не кад 
на зи ва у ли те ра ту ри.74 Кор по ра тив на пред ност ом буд сма на 
је што, уко ли ко има ју до вољ но ка па ци те та, мо гу да ко ри сте 
ком би на ци ју два при сту па: ква зи-суд ског и си стем ског. Због 
сво је основ не функ ци је кон тро ле ра да ор га на јав не вла сти, 
71 Према подацима из званичне листе ИЦЦ, које је обрадио и анализирао 

аутор. Листа доступна на: http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20
Accreditation%20Chart.pdf, 22/12/2015. 

72 Мисли се на Општа запажања на Париске принципе које је усвојио Потко-
митет за акредитацију.

73 Видети више о тој разлици у: Дејан Миленковић, Јавна управа – одабране 
теме, ФПН и Чигоја, Београд, 2013, стр. 210-11. 

74 Видети, на пример, Richard Carver, Performance and Legitimacy: National Hu
man Rights Institutions, International Council of Human Rights, Versoix, 2000.
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ом буд сма ни се на ба ве ра дом при ват них ор га ни за ци ја и по-
је ди на ца, што ко ми си је вр ло че сто чи не. Ко ми си је, та ко ђе, 
по пра ви лу, има ју ви ше ка па ци те та да спро во де еду ка тив не 
и за го ва рач ке ак тив но сти од ом буд сма на.75 Што се ти че ин-
сти ту та, цен та ра и са ве та, они су слич ни ји ко ми си ја ма, јер 
та ко ђе не ма ју ква зи-суд ску над ле жност. За јед нич ко им је да 
су углав ном из вор но на ста ја ли као ака дем ски ис тра жи вач ки 
цен три, те су им ка сни је до пу ња ва ни ман да ти, ка ко би мо гли 
да апли ци ра ју за члан ство у ИЦЦ. По пра ви лу слу же и као 
ре сурс ни цен три, са до брим ис тра жи вач ким ка па ци те ти ма и 
по ве за но шћу са ши ром ака дем ском за јед ни цом. 

Оп шта за па жа ња о Па ри ским прин ци пи ма ука зу ју да Ме-
ђу на род ни ко ор ди на ци о ни ко ми тет пле ди ра ка јед ној кон-
со ли до ва ној и све о бу хват ној на ци о нал ној ин сти ту ци ји за 
људ ска пра ва у јед ној др жа ви, уме сто не ко ли ко па ра лел них 
те ла за људ ска пра ва са спе ци фич ним ман да том за људ ска 
пра ва.76 Ста тут ИЦЦ до дат но ја ча тај став, јер пред ви ђа да 
„са мо јед на на ци о нал на ин сти ту ци ја по др жа ви чла ни ци УН 
мо же би ти пу но прав ни члан, са пра вом гла са“.77 Пра во гла-
са има ју ин сти ту ци је са ста ту сом А, док оне са ста ту сом Б и 
Ц мо гу са мо да при су ству ју сед ни ца ма ИЦЦ, без ак тив ног и 
па сив ног из бор ног пра ва. Сем у по себ ним си ту а ци ја ма, са-
мо јед на ин сти ту ци ја по др жа ви мо же би ти акре ди то ва на.78 У 
тим рет ким слу ча је ви ма, а у скла ду са пра ви ли ма ИЦЦ, ви-
ше ин сти ту ци ја из јед не др жа ве мо ра на сту па ти је дин стве но 
пред ор га ни ма ИЦЦ (има ју је дан глас). Кључ на раз ли ка из-

75 Упореди: Стеван Лилић, Дејан Миленковић, Биљана Ковачевић-Вучо, 
Омбудсман – међународни документи, упоредно право, законодавство и 
пракса, Биљана Ковачевић-Вучо, Институција омбудсмана у међународном 
и европском праву, Комитет правника за људска права, Београд, 2002, стр. 
27-41; National Human Rights Institutions: A Handbook on the Establishment and 
Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human 
Rights, Professional Training Series, No. 4, United Nations, Centre for Human 
Rights, New York and Geneva, 1995, pp. 7-8. 

76 Видети више: SCA General Observation 6.6.  
77 ICC Statute, Art. 39, http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Documents/

ICC%20Statute%20as%20amended%20at%20ICC%2025.pdf, 22/12/2015.  
78 Једини случај акредитације више институција у статус А је Велика Брита-

нија. У случају Бугарске и Швајцарске постоје по две институције, али са 
нижим статусима (Б, односно Ц).  
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ме ђу ин сти ту ци ја раз ли чи тих акре ди та ци о них ста ту са у ме-
ђу на род ном про сто ру огле да се у фор мал ним и су штин ским 
мо гућ но сти ма де ло ва ња у Ује ди ње ним на ци ја ма и дру гим ме-
ђу на род ним ор га ни за ци ја ма.

5. На ци о нал не ин сти ту ци ја за људ ска пра ва и УН

Ка ко су УН би ле глав ни по кре тач и за го ва рач кон цеп та 
на ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва, оче ки ва но је би-
ло да им обез бе де и аде кват но уме сто у свом си сте му. На кон 
ре фор ме свог глав ног те ла за људ ска пра ва – Ко ми си је, ко ја је 
2006. го ди не тран сфор ми са на у Са вет за људ ска пра ва – усле-
ди ло је фор мал но ре гу ли са ње де ло ва ња на ци о нал них ин сти-
ту ци ја пред Са ве том, али и дру гим ме ха ни зми ма за људ ска 
пра ва УН у Же не ви.79 Ује ди ње не на ци је при зна ју ин тер ни 
акре ди та ци о ни си стем ИЦЦ и не са мо то, Кан це ла ри ја Ви со-
ког ко ме са ра УН за људ ска пра ва (ОХЦХР) је стал ни по сма-
трач у ИЦЦ и слу жи као ње гов се кре та ри јат (исто вре ме но је 
и се кре та ри јат Пот ко ми те та за акре ди та ци ју). Иако је ИЦЦ 
фор мал но осно ван као прав но ли це по швај цар ском за ко ну, 
ње го ви са стан ци и ак тив но сти се одр жа ва ју под па тро на том 
ОХЦХР.80

На осно ву од го ва ра ју ћих од лу ка ор га на УН81, на ци о нал не 
ин сти ту ци је  са ста ту сом А мо гу да уче ству ју у ра ду Са ве та 
УН за људ ска пра ва, до би ју реч по би ло ко јој те ми днев ног 
ре да, те под но се до ку мен те Са ве ту и до би ју за себ но ме сто 
у са ли, не за ви сно од др жа ве. Ин сти ту ци је са А ста ту сом се 
по себ но охра бру ју да са ра ђу ју и ак тив но уче ству ју у по ступ-
ци ма над зо ра при ме не ме ђу на род них ин стру ме на та за људ-
ска пра ва у др жа ва чла ни ца ма УН, ко је се спро во де пре ко 
79 Лука Глушац, О потреби унапређења законског оквира за рад Заштитника 

грађана, Фондација Центар за јавно право, Сарајевo, 2013, http://www.fcjp.ba/
templates/ja_avian_ii_d/images/green/Luka_Glusac.pdf, 22/12/2015.

80 Видети више на: OHCHR and NHRIs, www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/
Pages/NHRIMain.aspx, 10/01/2016.

81 Видети: Commission of Human Rights Resolution 2005/74; General Assembly 
Resolution 60/251 (2006); Human Rights Council Resolution 5/1 (2007); Human 
Rights Council Resolution 5/2 (2007); Human Rights Council Resolution 16/21 
(2011); General Assembly Resolution 65/281 (2011).
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уни вер зал ног пе ри о дич ног пре гле да (УПР), уго вор них те ла 
и спе ци јал них про це ду ра.82 У по ступ ци ма пред уго вор ним 
те ли ма и спе ци јал ним про це ду ра ма, на ци о нал не ин сти ту-
ци је та ко ђе има ју по се бан ста тус, оли чен у при ли ци да из ве-
шта ва ју ове ме ха ни зме и ко му ни ци ра ју са њи ма не за ви сно 
од др жа ве (вла де), у ци љу што са др жај ни јег и објек тив ни јег 
уви да у ста ње људ ских пра ва у др жа ви чла ни ци. Не ка уго вор-
на те ла су, пре по зна ју ћи ва жност на ци о нал них ин сти ту ци ја, 
из ра ди ла по себ не до ку мен те ко ји ма је ре гу ли сан њи хов од-
нос са њи ма.83 

Све до 2015. го ди не, овај спе ци фи чан, па и при ви ле го ван, 
ста тус на ци о нал них ин сти ту ци ја пред те ли ма УН ва жио је 
са мо за де ло ве си сте ма УН у Же не ви, док је у тзв. њу јор шким 
фо ру ми ма УН, њи хов ста тус био не у ре ђен, што не чу ди мно-
го с об зи ром на то да се Же не ва сма тра „људ ско пра ва шким“ 
цен тром у окви ру си сте ма УН. У при лог то ме иде и чи ње ни ца 
да Са вет за људ ска пра ва УН, али и сва уго вор на те ла за се-
да ју у Же не ви.84 Кра јем 2015. го ди не, Ге не рал на скуп шти на 
УН усво ји ла је кон сен зу сом у свом Тре ћем ко ми те ту Ре зо лу-
ци ју ко јом је пре по зна ла до дат ну вред ност ко ју на ци о нал не 
ин сти ту ци је има ју у ме ђу на род ном си сте му људ ских пра ва и 
ван УН те ла у Же не ви и по пр ви пут „ак тив но охра бри ла“ УН 
ме ха ни зме у Њу јор ку да уна пре де са рад њу са њи ма и омо гу-
ће им ак тив но уче шће у свом ра ду.85 Ге не рал на скуп шти на је 
по себ но ис та кла че ти ри ме ха ни зма УН у Њу јор ку у ко ји ма 
би уче шће на ци о нал них ин сти ту ци ја има ло по себ ну вред-
ност: Ко ми си ју о ста ту су же на, Кон фе рен ци ју др жа ва стра на 
уго вор ни ца Кон вен ци је о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том, 
Отво ре ну рад ну гру пу за ста ре ње и Аген ду за одр жи ви раз вој 

82 То је захтев и Париских принципа.
83 Видети, на пример: UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General 

Comments No.2 „The role of independent national human rights institutions in the 
promotion and protection of the rights of the child“, CRC/GC/2002/2; Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 10 „The 
role of national human rights institutions in the protection of economic, social and 
cultural rights“,  E/1999/22.

84 Сем Комитета за људска права (који надгледа спровођење Међународног 
пакта о политичким и грађанским правима), који понекад заседа у Њујорку.

85 General Assembly Resolution A/C.3/70/L.49/Rev.1 (2015).
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до 2030. Овом ре зо лу ци јом на чи њен је ва жан ко рак ка да љем 
ета бли ра њу на ци о нал них ин сти ту ци ја у фо ру ми ма УН у Њу-
јор ку.

На ве де не мо гућ но сти де ло ва ња у фо ру ми ма УН, ка ко у 
Же не ви, та ко и Њу јор ку, ва же са мо за на ци о нал не ин сти ту-
ци је са А ста ту сом, јер УН пре по зна је са мо оне ин сти ту ци је 
ко је де лу ју у скла ду са Па ри ским прин ци пи ма и њих сма тра-
ју сво јим парт не ри ма. Дру гим ре чи ма, за Ује ди ње не на ци је 
„по сто је“ са мо оне ин сти ту ци је ко је су акре ди то ва не у ста-
ту су А. Упра во је то нај ви дљи ви ја и у прак си нај зна чај ни ја 
раз ли ка из ме ђу на ци о нал них ин сти ту ци ја раз ли чи тих ста ту-
са у ме ђу на род ном си сте му људ ских пра ва. Ин сти ту ци је са Б 
и Ц ста ту сом не мо гу се са мо стал но по ја вљи ва ти пред те ли-
ма УН, те је њи хов ста тус бли жи оном ко је има ју не вла ди не 
ор га ни за ци је. У том сми слу, ста ту си Б и Ц слу же ви ше као 
под стрек на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма и сво је вр сна опо ме на 
др жа ва ма да ни су уре ди ле по ло жај и над ле жно сти сво јих ин-
сти ту ци ја на на чин ко ји пред ви ђа ју Па ри ски прин ци пи. 

6. Да ли је по сто ја ње на ци о нал не ин сти ту ци је  
по у здан ин ди ка тор ста ња људ ских пра ва у др жа ви?

У ди ску си ји о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма и ста њу људ-
ских пра ва не тре ба смет ну ти с ума да по сто ја ње акре ди то ва-
не на ци о нал не ин сти ту ци је са нај ви шим А ста ту сом у не кој 
др жа ви не зна чи да она ну жно има ви сок стан дард по што ва-
ња људ ских пра ва, већ да са ма ин сти ту ци ја ис пу ња ва кри-
те ри ју ме (нор ма тив не и прак тич не) пред ви ђе не Па ри ским 
прин ци пи ма. То је да нас слу чај са Ли би јом и Ав га ни ста ном, 
ко је има ју акре ди то ва не на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска 
пра ва са А ста ту сом, иако је са свим ја сно да су у пи та њу др-
жа ве са ни ским стан дар дом људ ских пра ва. Иако то мо же да 
де лу је па ра док сал но, за пра во ни је, уко ли ко се пра вил но раз-
у ме ју ме сто и уло га раз ли чи тих др жав них ор га на у за шти ти и 
уна пре ђе њу људ ских пра ва. Др жа ве пре ко сво је за ко но дав не 
гра не при сту па ју ме ђу на род ним уго во ри ма о људ ским пра-
ви ма и до но се за ко не, пре ко из вр шне се ста ра ју да се про пи-
са не га ран ци је људ ских пра ва и сло бо да у прак си по шту ју, а 



Лука Глушац

293

РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА ЗА ЉУДСКА ...

пре ко суд ске да ту ма чи  и при ме њу је по зи тив не про пи се (у 
обла сти људ ских пра ва). На ци о нал не ин сти ту ци је су, у би-
ти, ко рек тив не ин сти ту ци је, ко је (упро шће но гле да но) над-
гле да ју спро во ђе ње про пи са о људ ским пра ви ма и за го ва ра-
ју усва ја ње но вих ко јим би се осна жи ло ужи ва ње пра ва. Без 
ва ља ног функ ци о ни са ња три тра ди ци о нал не гра не вла сти, а 
по себ но из вр шне ко ја утвр ђу је и спро во ди по ли ти ку у обла-
сти људ ских пра ва и при мар ни је ак тер за шти те и уна пре ђе-
ња људ ских пра ва, на ци о нал на ин сти ту ци ја је „при ну ђе на“ 
да из ла зи из сво је ко рек тив не и кон трол не уло ге, на до ме-
шћу ју ћи (не)рад дру гих. На ци о нал не ин сти ту ци је не мо гу 
би ти па на це ја за све про бле ме људ ских пра ва, ни ти за ме на за 
дру ге ме ха ни зме за шти те и кон тро ле, већ њи хо ва нео п ход на 
до пу на.86 На ци о нал на ин сти ту ци ја за људ ска пра ва свој су-
штин ски сми сао мо же оства ри ти са мо у са деј ству са дру гим 
функ ци о нал ним ак те ри ма. Дру гим ре чи ма, на ци о нал не ин-
сти ту ци је мо гу да по мог ну от кла ња њу си стем ских и по је ди-
нач них про пу ста у ра ду ор га на јав не вла сти, по ве ћа њу ефи-
ка сно сти ра да и ја ча њу га ран ци ја људ ских пра ва, али са мо у 
др жа ви у ко јој је ус по ста вљен де мо крат ски по ре дак и си стем 
„кон тро ле и рав но те же“. Крај њи циљ на ци о нал них ин сти ту-
ци ја је сте де мо кра ти за ци ја, од но сно три јумф пар ла мен тар не 
де мо кра ти је87, али је да би оне за жи ве ле нео п ход но да по сто ји 
дру штве ни кон сен зус да се те жи упра во та квом ци љу.

Под при ти ском ме ђу на род не за јед ни це, др жа ве у раз во ју 
се по себ но „мо ти ви шу“ да осни ва ју на ци о нал не ин сти ту ци-
је за људ ска пра ва, у скла ду са Па ри ским прин ци пи ма, иако 
су оне по не кад фра гил не де мо крат ске кон сти ту ци је са не-
функ ци о нал ним си сте мом основ не по де ле вла сти и са свим 
не спрем не да до зво ле јед ној но вој не за ви сној ин сти ту ци ји 
да их кон тро ли ше. Чи ње ни ца да се не ка до ма ћа ин сти ту ци ја 
осни ва под па тро на том ме ђу на род не за јед ни це ра ђа за зор од 
ње од са мог стар та. За то тре ба би ра ти тре ну так ка да се та ква 
ин сти ту ци ја тре ба осно ва ти, уз пу но ува жа ва ње до ми цил них 
86 Упоредити: Марко Давинић, Европски омбудсман и лоша управа, Заштитник 

грађана, Београд, 2013, стр. 33.
87 Daniel Jacoby, “Тhe Future of the Ombudsman“ in Linda C. Reif (ed.), The Inter

national Ombudsman Anthology: Selected Writings from the International Ombuds
man Institute, Kluwer Law International, 1999, p. 18.
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при ли ка. У су прот ном, или ће по сто ја ти на ци о нал на ин сти-
ту ци ја за људ ска пра ва с ко јом дру ги др жав ни ор га ни не ће 
да са ра ђу ју, или ће се од ње на пра ви ти пи он, чи ме се обе сми-
шља ва кон трол на уло га. Ако се не ода бе ре пра ви тре ну так, у 
пра вој фа зи раз во ја не ке др жа ве, шан се за успех ни су обе ћа-
ва ју ће. 

Обр ну та си ту а ци ја, у ко јој др жа ва има ви сок стан дард по-
што ва ња људ ских пра ва, а не ма на ци о нал ну ин сти ту ци ју са 
нај ви шим А ста ту сом, је та ко ђе мо гу ћа, и у прак си при сут на. 
То је слу чај са, на при мер, Нор ве шком и Швед ском, тзв. шам-
пи о ни ма људ ских пра ва, ко је обе има ју на ци о нал не ин сти ту-
ци је акре ди то ва не са Б ста ту сом (Нор ве шки цен тар за људ-
ска пра ва, од но сно швед ски Ом буд сман за рав но прав ност). 
То је до не дав но био слу чај и са Хо лан ди јом и Фин ском, а у 
про шло сти са Дан ском. Слич но свим овим др жа ва ма је да 
ба шти не ду гу тра ди ци ју ин сти ту ци је ом буд сма на, чи је тра-
ди ци о нал не над ле жно сти ни су же ле ле да ме ња ју ра ди при ла-
го ђа ва ња Па ри ским прин ци пи ма, а има ју фи нан сиј ска сред-
ства да ство ре и одр жа ва ју ин сти ту ци је дру гог ти па.88 Дан ска 
је пр ва 1987. го ди не осно ва ла Цен тра за људ ска пра ва, ка сни-
је тран сфор ми сан у Дан ски ин сти тут за људ ска пра ва, ко ји 
да нас пред ста вља мо жда и нај пре по зна тљи ви ју на ци о нал ну 
ин сти ту ци ју за људ ска пра ва у све ту. Хо лан ди ја и Фин ска су 
не дав но осно ва ле за себ не на ци о нал не ин сти ту ци је са ши ро-
ким ман да ти ма. Хо лан ди ја је та ко осно ва ла Хо ланд ски ин-
сти тут за људ ска пра ва, стрикт но по шту ју ћи Па ри ске прин-
ци пе, док је слу чај Фин ске спе ци фи чан, јер се као на ци о нал на 
ин сти ту ци ја во ди Цен тар за људ ска пра ва, ма да је реч о три-
пар тит ном кон зор ци ју му ко ји чи не Цен тар за људ ска пра-
ва, Ом буд сман Фин ске и Де ле га ци ја за људ ска пра ва.89 У том 
сми слу, Фин ска је нај бо љи при мер ко ри шће ња -  још од Беч-
ке де кла ра ци је о људ ским пра ви ма (1993) по на вља ног - ста ва 

88 Државе пост-социјалистичке Европе, без традиције класичног омбудсмана, 
су се с разлогом и добрим оправдањем опредељивале за оснивање хибрид-
них омбудсмана са широким мандатом, који покрива и добру управу и људ-
ска права.

89 Видети више о томе на: Finnish National Human Rights Institution, http://www.
ihmisoikeuskeskus.fi/in-english/human-rights-actors-in-finland/national-hu-
man-rights-institutio/, 20/12/2015. 
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УН да су др жа ве сло бо де да ода бе ру мо дел (тип) ин сти ту ци је 
ко ја им нај ви ше од го ва ра.90 То је и нај мла ђа на ци о нал на ин-
сти ту ци ја у Евро пи са А ста ту сом, акре ди то ва на 2014. го ди-
не. Нор ве шка је тре нут но у про це су осни ва ња но ве на ци о-
нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва91, на кон што је Нор ве шки 
цен тар за људ ска пра ва 2012. го ди не акре ди то ван у Б ста ту су, 
из гу бив ши А ста тус сте чен 2006. го ди не. Слу ча је ви Хо лан ди-
је, Нор ве шке и Фин ске ука зу ју на при влач ност кон цеп та на-
ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва и ме ђу нај ра зви је ни-
јим др жа ва ма Евро пе, ка ко еко ном ски, та ко и у сми слу ста ња 
људ ских пра ва. Та ко ђе, не ке зна чај не по ли тич ке и еко ном ске 
си ле, ко је ни су увек би ле на до бром гла су по људ ским пра-
ви ма, пре по зна ле су ва жност осни ва ња на ци о нал них ин сти-
ту ци ја. Та ко је Ом буд сман Ру си је (зва нич но „По ве ре ник за 
људ ска пра ва Ру ске Фе де ра ци је“), (ре)акре ди то ван 2014. го-
ди не у А ста ту су, а но во о сно ва на На ци о нал на ин сти ту ци ја 
за људ ска пра ва Тур ске тре нут но је у про це су акре ди та ци је. 
Ипак, на су прот њи ма, САД и Ки на и да ље окле ва ју да осну ју 
на ци о нал не ин сти ту ци је за људ ска пра ва, што је у скла ду и 
са њи хо вом ре стрик тив ном по ли ти ком при сту па ња ме ђу на-
род ним уго во ри ма о људ ским пра ви ма.

6. За кљу чак

У овом ра ду при ка зан је раз вој кон цеп та на ци о нал них ин-
сти ту ци ја за људ ска пра ва од пр вих по ми ња ња не по сред но 
на кон Дру гог свет ског ра та до да нас, с по себ ним ак цен том на 
Па ри ске прин ци пе као сво је вр сни „ме ђу на род ни устав“ на-
ци о нал них ин сти ту ци ја за људ ска пра ва. 

Пред ста вље ни су ре зул та ти нај ва жни јих до са да шњих ака-
дем ских ис тра жи ва ња о на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, на 
90 Видети нпр. последњу Резолуцију Генералне скупштине УН, A/C.3/70/L.49/

Rev.1 (2015), para. 7.
91 Видети више на: Response by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs to the 

Questionnaire on National Human Rights Institutions and human rights defenders,  
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/AnswersNHRI/States/Nor-
way.pdf; и Human rights must have key priority in the Governemnt’s work, http://
nhc.no/en/countries/europe/norway/Human+rights+must+have+key+priority+i
n+the+Governemnt’s+work.b7C_wlnK0n.ips, 02/01/2016. 
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осно ву ко јих је ука за но да се при ко ри шће њу пој ма „на ци-
о нал на ин сти ту ци ја за људ ска пра ва“ мо ра де фи ни са ти шта 
се под њом сма тра, ка ко не по сто ји оп ште при хва ће на де фи-
ни ци ја. Ко ло кви јал но би се сва ка ин сти ту ци ја ко ја де лу је на 
про сто ру јед не др жа ве и у ман да ту има за шти ту и уна пре ђе-
ње људ ских пра ва мо гла на зи ва ти на ци о нал ном ин сти ту ци-
јом за људ ска пра ва. Ипак, ка да се овај по јам ко ри сти у ме ђу-
на род ном по ли тич ком и прав ном са о бра ћа ју, он да под њим 
пот па да ју оне ин сти ту ци је ко је за до во ља ва ју Па ри ске прин-
ци пе (ко је је усво ји ла Ге не рал на скуп шти на УН), а што це ни 
Ме ђу на род ни ко ор ди на ци о ни ко ми тет на ци о нал них ин сти-
ту ци ја за људ ска пра ва (ИЦЦ), чи ји акре ди та ци о ни про цес 
при зна ју и по др жа ва ју Ује ди ње не на ци је. ИЦЦ по сре ду је и 
по др жа ва са рад њу на ци о нал них ин сти ту ци ја са Са ве том 
УН за људ ска пра ва и уго вор ним те ли ма Ује ди ње них на ци-
ја; охра бру је са рад њу и раз ме ну ин фор ма ци ја из ме ђу НХРИ, 
укљу чу ју ћи и кроз го ди шње и по лу го ди шње кон фе рен ци је; 
ру ко во ди про це сом акре ди та ци је на ци о нал них ин сти ту ци ја, 
у скла ду са Па ри ским прин ци пи ма; про мо ви ше уло гу на ци-
о нал них ин сти ту ци ја у си сте му УН и у ме ђу на род ној за јед-
ни ци; ну ди про гра ме по ди за ња ка па ци те та на ци о нал них ин-
сти ту ци ја у са рад њи са ОХЦХР; итд.

Иако су Па ри ски прин ци пи фа во ри зо ва ли ко ми си је за 
људ ска пра ва као ор га ни за ци о ни об лик за на ци о нал не ин-
сти ту ци је, ка сни ја ту ма че ња, пре вас ход но кроз Оп шта за-
па жа ња на Па ри ске прин ци пе Пот ко ми те та за акре ди та ци ју 
ИЦЦ, омо гу ћи ла су да се ом буд сма ни, не са мо мо гу сма тра ти 
на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, већ да чи не ви ше од тре ћи не 
свих акре ди то ва них ин сти ту ци ја у нај ви шем А ста ту су. То се 
од но си на тзв. хи брид не или ом буд сма не за људ ска пра ва. У 
ра ду је по ка за но за што ом буд сма ни пр ве ге не ра ци је (тј. скан-
ди нав ски или кла сич ни) не мо гу да ис пу не усло ве за ста тус 
на ци о нал не ин сти ту ци је.

Ко нач но, ука за но је да по сто ја ње на ци о нал не ин сти ту ци-
је ни је си гу ран ин ди ка тор ста ња људ ских пра ва у др жа ви, у 
сми слу да по сто је др жа ве са акре ди то ва ном на ци о нал ном 
ин сти ту ци јом са нај ви шим А ста ту сом и ни ским стан дар дом 
људ ских пра ва, али и оне ко је су пре по зна те као „шам пи о ни“ 
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људ ских пра ва, али без на ци о нал не ин сти ту ци је уса гла ше не 
са Па ри ским прин ци пи ма.
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THE EVOLUTION OF NATIONAL INSTITUTIONS  

FOR THE PROTECTION NAD PROMOTION  
OF HUMAN RIGHTS 

 
Resume

The paper presents the development of the concept of nation
al institutions for the protection and promotion of human 
rights, with a special emphasis on the Paris principles as a 
specific “international constitution” of national institutions 
for the protection and promotion of human rights. The au
thor points out that, colloquially, any institution that acts 
within a state and has a mandate to protect and promote 
human rights, could be called a national institution for the 
protection and promotion of human rights. Nevertheless, 
when this term is used within international political and le
gal communication, it encompasses those institutions which 
fulfill the Paris principles, adopted by the United Nations 
General Assembly resolution in 1993. Accordingly, the paper 
explains the process of accreditation of national institution 
for the protection and promotion of human rights, exercised 
by International Coordinating Committee, as well as the 
rights provided by such a status, primarily within the UN as 
the birthplace and the biggest promoter of such institutions. 
The author demonstrates that the so called hybrid, or hu
man rights ombudsmen can fulfill the Paris principles and 
thus be accredited as a national institution with the highest 
A status, while, on the other hand, first generation ombuds
men (administrative or classic), due to the absence of explicit 
mandate to protect and promote human rights, cannot ful
fill all the necessary conditions. The paper also outlines the 
existing models of national institutions for the protection 
and promotion of human rights, as well as their geographic 
diversity. Finally, the author shows that the existence of a 
national institution, even of the highest accreditation status, 
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does not represent a reliable indicator of human rights con
ditions within a state. 
Key words: national human rights institutions, United Na
tions, ombudsman, human rights, International Coordinat
ing Committee.




