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(Усвојени од стране Комитета министара 6. новембра 1997. на 101. засиједању Комитета 

министара) 

 

Комитет министара, 

С обзиром на Декларацију усвојену на Другом самиту шефова држава и влада, који је 

одржан у Стразбуру 10. и 11. октобра 1997. и у складу са Акционим планом, нарочито са 

секцијом ИИИ, параграф 2 »Борба против корупције и организованог криминала»; 

Свјесни чињенице да корупција представља озбиљну пријетњу основним принципима и 

вриједностима Савјета Европе, нарушава повјерење градјана у демократију, угрожава 

владавину права, представља негацију људских права и спречава социјални и економски 

развој; 

Убијеђени да борба против корупције треба да буде мултидисциплинарна  и, у овом 

погледу, имајући на уму Програм акције против корупције као и резолуције усвојене од 

стране европских министара правде на њиховој 19. и 21. конференцији одржаним у Валети 

и Прагу; 

Након пријема нацрта 20 водећих принципа за борбу против корупције, разрађених од 

стране Мултидисциплинарне групе за корупцију (ГМЦ); 

Чврсто ријешени у борби против корупције заједничким напорима наших земаља, 

 

УСВАЈА 20 ВОДЕЋИХ ПРИНЦИПА У БОРБИ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, 

НАВЕДЕНИХ ДОЉЕ: 

 



 

1. предузети ефикасне мјере за превенцију корупције и, у вези са овим, уздићи јавну 

свијест и промоцију етичког понашања; 

 

 

2. осигурати координисану криминализацију националне и интернационалне 

корупције; 

 

3. осигурати да органи надлежни за превенцију, истрагу, кривично гоњење и осуду 

кривичних дјела корупције уживају независност и аутономију која одговара 

њиховим функцијама, да су ослободјени некоректног утицаја и да су им на 

располагању ефикасна средства за прикупљање доказа, заштиту лица која помажу 

надлежнима у борби против корупције и за очување повјерљивости истрага; 

 

4. обезбиједити адекватне мјере за конфискацију и одузимање прихода из кривичних 

дјела корупције; 

 

5. обезбиједити адекватне мјере да се онемогући да се правна лица користе за 

прикривање кривичних дјела корупције; 

 

6. ограничити имунитет од истраге, кривичног гоњења и осуде за кривична дјела 

корупције у мјери неопходној за демократско друштво; 

 

7. потпомоћи специјализацију лица и органа надлежних за борбу против корупције и 

обезбиједити им адекватна средства и обуку за обављање њихових задатака; 

 

8. обезбиједити да финансијско законодавство и органи надлежни за имплементацију 

допринесу борби против корупције на ефикасан и координисан начин, нарочито да 

онемогуће одбијање пореза, по закону или у пракси, за мито и остале трошкове 

повезане са кривичним дјелом корупције; 

 

9. осигурати да приликом организације , функционисања и процеса доношења одлука 

од стране државне управе узме у обзир потреба за борбом против корупције, 

нарочито обезбјеђујући онолико транспарентности колико је у складу са потребом 

да се постигне ефикасност; 

 

10. обезбиједити да правила која регулишу права и обавезе државних службеника узму 

у обзир потребе борбе против корупције и да предвиде адекватне и ефикасне 

дисциплинске мјере; промовисати даљу спецификацију понашања које се очекује од 

државних службеника на одговарајући начин, као што је кодекс понашања; 

 

11. осигурати да се одговарајућа процедура ревизије примијени на активности државне 

управе и јавног сектора; 

 

12. нагласити улогу коју процедура ревизије може одиграти у превенцији и откривању 

корупције изван јавне управе; 

 



13. осигурати да систем јавне одговорности узме у обзир посљедице корупционашког 

понашања државних службеника; 

 

14. усвојити адекватну транспарентну процедуру јавних набавки која промовише 

поштену конкуренцију и одвраћа корумпиране; 

 

15. охрабрити усвајање, од стране изабраних представника, кодекса понашања и 

промовисати правила финансирања политичких партија и изборних кампања које 

онемогућавају корупцију; 

 

16. обезбиједити да медији имају слободу да приме и саопште информацију о 

питањима корупције која ће бити подвргнута само оним ограничењима неопходним 

демократском друштву; 

 

17. осигурати да градјанско право узме у обзир потребу борбе против корупције и 

нарочито да обезбиједи ефикасне правне љекове за оне на чија је права и интересе 

утицала корупције; 

 

18. охрабрити истраживање корупције; 

 

19. осигурати да се у сваком аспекту борбе против корупцјие узму у обзир могуће везе 

са организованим криминалом и прањем новца; 

 

20. развити у највећој могућој мјери интернационалну сарадњу у свим областима борбе 

против корупције. 

 

 

И, У ЦИЉУ ПРОМОВИСАЊА ДИНАМИЧНОГ ПРОЦЕСА ЗА ЕФИКАСНУ 

ПРЕВЕНЦИЈУ И БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, 

 

КОМИТЕТ  МИНИСТАРА 

 

1. позива националне власти да примијене ове Принципе у домаћем законодавству и 

пракси; 

 

2. наређује Мултидисциплинарној групи за корупцију (ГМЦ) да хитно комплетира 

елаборацију међународних правних инструмената сходно Програму акције против 

корупције; 

 

3. даје налог Мултидисциплинарној групи за корупцију (ГМЦ) да поднесе без 

одлагања нацрт текста којим предлаже успостављање адекватног и ефикасног 

механизма, под покровитељством Савјета Европе, за праћење придржавања ових 

Принципа и примјену међународних правних инструмената које треба усвојити. 


