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ФРАНЦУСКИ ОДГОВОР НА 
ИЗАЗОВЕ ГЛОБАЛНОГ ТЕРОРИЗМА 

– ИСТОРИЈА И САВРЕМЕНОСТ

Сажетак
Те ро ри стич ки на па ди ра ди кал них исла ми ста на ре дак ци ју 

са ти рич ног ча со пи са „Шар ли еб до“ (Char lie heb do) и дру ге ме те, у 
ко ји ма је по чет ком 2015. го ди не стра да ло укуп но се дам на ест осо-
ба, ак ту е ли зо ва ли су по тре бу де таљ ног про у ча ва ња и све о бу хват-
ног кри тич ког са гле да ва ња мо де ла су прот ста вља ња овом об ли ку 
по ли тич ког на си ља у Фран цу ској, пре све га у по гле ду прав них 
нор ми ко је ре гу ли шу ан ти те ро ри стич ку де лат ност, као и ор га ни за-
ци о них и про фе си о нал них ка па ци те та спе ци јал них слу жби у чи јој 
над ле жно сти се на ла зи пре вен тив но и ре пре сив но су прот ста вља-
ње те ро ри зму. Ре ла тив но но ви мо мен ти у из во ђе њу са вре ме них 
те ро ри стич ких ака та, од ко јих су се по је ди ни ма ни фе сто ва ли и 
при ли ком на па да на „Шар ли еб до“, по пут де ло ва ња ма лих гру па 
или не ста бил них по је ди на ца, тзв. ву ко ва са мот ња ка (lo ne wolf) уз 
ми ни мал не при пре ме у пот пу ној тај но сти, а са по губ ним ефек ти-
ма, што оте жа ва рад без бед но сних струк ту ра, већ су до ве ли, а не-
ми нов но ће у бу дућ но сти и да ље до во ди ти до од ре ђе них ле ги сла-
тив них про ме на у Фран цу ској, чи ји је циљ по ве ћа ње ефи ка сно сти 
ан ти те ро ри стич ких ак тив но сти спе ци јал них слу жби.
Кључ не ре чи: те ро ри зам, Фран цу ска, „Шар ли еб до“, прав не нор ме, без-

бед но сно-оба ве штај не струк ту ре
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Се ри ја не дав них те ро ри стич ких на па да на ци ље ве у Фран-
цу ској иза зва ла је ве ли ку па жњу јав но сти и мо ти ви са ла зна ча јан 
број ауто ра да се по све ти ана ли зи ра њу тих до га ђа ја, али и да ље 
оста је чи ње ни ца да срп ски ис тра жи ва чи на по љу по ли ти ко ло ги је 
и без бед но сних на у ка до са да ни су де таљ ни је са гле да ва ли по ре кло 
и ге не зу те ро ри стич ке прет ње у овој зе мљи. Та ко ђе, у на шој на у ци 
не до ста ју све о бу хват не сту ди је о ле ги сла тив ним осно ва ма и опе-
ра тив ним ка па ци те ти ма за спро во ђе ње ан ти те ро ри стич ке де лат но-
сти у Фран цу ској.

Овај рад ће на сто ја ти да при ка же ка ко су мно го број ни те ро-
ри стич ки на па ди то ком се дам де се тих и осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, ор га ни зо ва ни и ре а ли зо ва ни од стра не су бје ка та са раз-
ли чи том иде о ло шко-по ли тич ком аген дом, ути ца ли на фран цу ске 
за ко но дав це при ли ком уоб ли ча ва ња прав них ака та ко ји ма се ре гу-
ли ше бор ба про тив те ро ри зма. Ука за ће се и на од ре ђе не про пу сте, 
пре све га у до ме ну пре вен тив ног де ло ва ња на спре ча ва њу те ро-
ри стич ких ака та, што је ство ри ло по тре бу за но вим за ко но дав ним 
ини ци ја ти ва ма фран цу ског еста бли шмен та ко је тре ба да от кло не 
уоче не про пу сте. След стве но то ме, би ће ана ли зи ра ни ови пред ло-
зи, а у за вр шном де лу ра да ће се при ка за ти ко је су без бед но сне 
струк ту ре, од но сно њи хо ве ор га ни за ци о не је ди ни це, укљу чу ју ћи 
и спе ци јал не ору жа не фор ма ци је, ан га жо ва не на су зби ја њу те ро-
ри зма у Фран цу ској. По себ на па жња ће би ти по све ће на ана ли зи 
мо гућ но сти да но ва за кон ска ре ше ња, као и на ја вље на про ши ре ња 
над ле жно сти без бед но сних слу жби, не га тив но ути чу на по што ва-
ње пра ва и сло бо да гра ђа на у зе мљи ко ја је кроз исто ри ју упра во 
у за ла га њу за те вред но сти има ла во де ћу уло гу у за пад ној ци ви ли-
за ци ји.

1. УЗРО ЦИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ ЕКС ПАНЗИЈЕ 
ТЕ РО РИ ЗМА У ФРАН ЦУ СКОЈ

Та лас ме ђу соб но по ве за них те ро ри стич ких на па да ко ји је 
по чет ком ја ну а ра 2015. го ди не по го дио Фран цу ску још јед ном је 
по твр дио да се и ова за пад но е вроп ска зе мља на ла зи на спи ску ме та 
гло бал них џи ха ди ста, ко ји су у пр вој де це ни ји 21. ве ка већ из ве ли 
ра зор не уда ре по САД, Шпа ни ји и Ве ли кој Бри та ни ји, али и по 
ве ли ком бро ју дру гих ци ље ва ши ром све та.1) Не по сред ни по вод је 
би ло још јед но у ни зу об ја вљи ва ње ка ри ка ту ра про ро ка Му ха ме да, 

1) Ви де ти оп шир ни је у Brian J. Phil lip, „Ter ro rist gro up co o pe ra tion and lon gi vity“, In ter na ti-
o nal Stu di es Qu ar terly, In ter na ti o nal Stu di es As so ci a tion, Tuc son, Vol. 58, 2014, pp. 336-347.
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ово га пу та у са ти рич ном ча со пи су „Шар ли еб до“,2) док су узро ци 
да ле ко ком плек сни ји и ду бљи, при че му струч ња ци на во де чи тав 
спек тар – од не до вољ не ин те гра ци је му сли ман ског ста нов ни штва 
у фран цу ско дру штво, до ра ди ка ли за ци је пред став ни ка њи хо ве 
омла ди не под деј ством раз ли чи тих чи ни ла ца, у пр вом ре ду зби ва-
ња у Си ри ји, че му у зна чај ној ме ри до при но се дру штве не мре же 
по сред ством ко јих се ла ко и бр зо ши ри џи ха ди стич ка про па ган да, 
итд.3)

Тре ба на по ме ну ти да те ро ри зам ни је но ва опа сност за Фран-
цу ску, бу ду ћи да су на ње ној те ри то ри ји још ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка би ле ак тив не ле ви чар ске и де сни чар ске те ро ри стич-
ке гру пе, фор ми ра не као је дан вид ре ак ци је на ал жир ски рат за 
не за ви сност. Се дам де се тих го ди на су се по ја ви ле па ле стин ске те-
ро ри стич ке ор га ни за ци је, а осам де се тих те ро ри сти ко је су спон зо-
ри са ли Иран и Си ри ја.4) У по след њој де це ни ји 20. ве ка де ло ва ле су 
ра ди кал не исла ми стич ке гру пе ко је су 1994. го ди не на ме ра ва ле да 
оте тим пут нич ким ави о ном сру ше Ај фе лов то рањ. Ме ђу тим, пра-
во вре ме на ак ци ја оба ве штај но-без бед но сних слу жби је осу је ти ла 
тај план. Та ко ђе, Фран цу ска је по сти гла зна ча јан успех у спре ча-
ва њу пла ни ра них те ро ри стич ких на па да на Свет ском пр вен ству у 
фуд ба лу 1998. го ди не, на стра збур шку ка те дра лу 2000. го ди не и на 
ам ба са ду САД-а у Па ри зу 2001. го ди не.5) Осим то га, Фран цу ска 
има ви ше де це ниј ски про блем са ре ги о нал ним се па ра ти стич ким 
гру па ма ко је су за по је ди не де ло ве зе мље тра жи ле ви сок сте пен 
ауто но ми је па чак и не за ви сност, по пут Ба ски је, Бре та ње и Кор-
зи ке.6)

Опи са на си ту а ци ја је до ве ла до то га да је Фран цу ска ду жи 
низ го ди на сма тра на уто чи штем за раз ли чи те и број не те ро ри стич-
ке гру пе из мно гих др жа ва, би ло за оне ко је су де ло ва ле у Фран-

2) Law ren ce Da vid son, „Ter ror in Pa ris: Put ting Char lie Heb do in con text and lo o king for a way 
out“, The Hu ma nist, Ame ri can Hu ma nist As so ci a tion, Was hing ton, March-April 2015, p. 22.

3) О ства ра њу со ци јал ног ам би јен та ко ји по го ду је еска ла ци ји те ро ри зма ви де ти оп шир ни-
је у Ja mes A. Pi az za, „Po verty, mi no rity eco no mic di scri mi na tion and do me stic ter ro rism“, 
Jo ur nal of Pe a ce Re se arch, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011, pp. 339-354; Char les C. W. Co ok, „Je 
su is... qui? A re port from les ba u li e us“, Na ti o nal Re vi ew, NRI, New York, 2015, pp. 27-33.

4) Pi er re Car li, Ca ro li ne Te lion, Da vid Ba ker, „Ter ro rism in Fran ce: the me di cal re spon se“, Pre-
ho spi tal and Di sa ster Me di ci ne, WA DEM, Cam brid ge, Vol. 18, 2003, p. 93.

5) Ви де ти ин тер вју са фран цу ским ше фом кон тра о ба ве штај не аген ци је Pi er re de Bo u squ et 
de Flo rian за Jac qu es Amal ric, Pa tri cia To u ran che au, „Des re se a ux ter ro ri stes tres mo bi les et 
auto no mes“, Li be ra tion, 06.12.2002.

6) Si ni ša Ta ta lo vić, An ton Gri zold, Vlat ko Cvr ti la, Su vre me ne si gur no sne po li ti ke: dr ža ve i na-
ci o nal na si gur nost po čet kom 21. sto lje ća, Gol den mar ke ting, Teh nič ka knji ga, Za greb, 2008, 
str. 76-77.
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цу ској, би ло за оне ко је су ову зе мљу ко ри сти ле као ба зу за сво је 
опе ра ци је из ван ње. У пи та њу је би ла све сна од лу ка др жав ног вр-
ха, од но сно вла ди на по ли ти ка на зва на „док три на уто чи шта“ ко ја је 
озна ча ва ла по ку шај да се зе мља за шти ти од ме ђу на род ног те ро ри-
зма сво је вр сним иг но ри са њем ства ра ња усло ва за не сме тан жи вот 
и де ло ва ње те ро ри ста у са мој Фран цу ској. То опре де ље ње је под-
ра зу ме ва ло да фран цу ске вла сти бу ду што је мо гу ће не у трал ни је у 
по гле ду пи та ња ко ја мо гу по ста ти ини ци јал на ка пи сла за ак тив но-
сти ме ђу на род них те ро ри стич ких гру па. Ме ђу тим, ка ко је Фран цу-
ска вре ме ном по ста ја ла европ ска др жа ва ко ја је нај ви ше по го ђе на 
де ло ва њем ме ђу на род них те ро ри стич ких гру па ко је су сма тра ле 
да тре ба да ис ко ри сте сла бост и па сив ност вла сти за сво је ја ча ње, 
„док три на уто чи шта“ се ја сно по ка за ла као не у спе шна, па чак и 
по губ на. На пу ште на је тек на кон се ри је од је да на ест те ро ри стич-
ких на па да на роб не ку ће, во зо ве, ме трое и др жав не ин сти ту ци је 
1986. го ди не ко ји су го то во у пот пу но сти па ра ли са ли фран цу ску 
пре сто ни цу, уз би ланс од 13 по ги ну лих и ви ше од 300 по вре ђе них.

На па ди су иза зва ли то ли ки ре волт у фран цу ском дру штву да 
је иде ја о пре го во ри ма или о за шти ти те ро ри ста по ста ла ису ви ше 
по ли тич ки ри скант на. Ме ђу тим, не при пре мље ност и не спо соб но-
сти фран цу ских оба ве штај но-без бед но сних слу жби да по ти сну на-
па де пу тем пре вен тив них и за штит них ме ра код ку ће или ди рект-
ном ак тив но шћу у ино стран ству7) ста ви ла је фран цу ску вла ду пред 
не ко ли ко оп ци ја за окон ча ње на па да. Вла да се од лу чи ла за пре го-
во ре иако је увек не ги ра ла да је до њих до ла зи ло. Сто га по сто ја-
ње би ло ка квих до го во ра са др жа ва ма спон зо ри ма те ро ри стич ких 
на па да у Фран цу ској оста је и дан-да нас вр ло кон тро верз но,8) иако 
је оп ште по зна то да је вла да од 1987. до 1994. го ди не учи ни ла ви-
ше усту па ка др жа ва ма ко је су спон зо ри са ле те ро ри зам. Та ко је за 
об у ста вља ње на па да на Фран цу ску „пла ће но“ по вла че њем ње них 
тру па из Ли ба на, дра стич ним сма њи ва њем по др шке Ира ку то ком 
ње го вог ра та са Ира ном и уступ ци ма при ли ком ре ша ва ња пи та ња 
иран ског ду га Фран цу ској у скло пу ус по ста вља ња ди пло мат ских 
од но са две стра не.9)

То ком 1994. го ди не ра ди кал на Ору жа на ислам ска гру па (Ar-
med Isla mic Gro up – GIA) ус пе ла је да оку пи све ал жир ске ислам-
ске по кре те под сво ју за ста ву и да до би је спољ ну по др шку исла ми-

7) Mic hael Wi e vi or ka, „Fran cu ska su o če na sa te ro ri zmom“, Te ro ri zam, ju li/sep tem bar 1991, str. 
162.

8) Као при мер то га ка ко је ова кон тро вер за ис тра ја ла као пи та ње у фран цу ској по ли ти ци 
по гле да ти: M. Pa squa ve ut ma in te nir sa can di da tu re a l'Elysee mal gre les af fa i res; La con tro-
ver se sur les ota ges du Li ban se po ur su it, Le Mon de, 10. ja nu ar 2002.

9) Si ni ša Ta ta lo vić, An ton Gri zold, Vlat ko Cvr ti la, na ve de no de lo, str. 77.
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ста у Ту ни су, Ли би ји и Ма ро ку.10) GIA је же ле ла не са мо да пре у зме 
власт у Ал жи ру већ и да по но во ус по ста ви ка ли фат. За ове исла ми-
сте кључ ни не при ја тељ је би ла Фран цу ска. На па ди су по че ли још 
1993. го ди не, а ин тен зи ви ра ни су 1994. и 1995. го ди не. Усле ди ле су 
број не от ми це ави о на, атен та ти и бом ба шки на па ди од стра не ак-
ти ви ста GIA, као и кон тра ре ак ци је фран цу ских оба ве штај но-без-
бед но сних слу жби.11)

2. ЗА КО НО ДАВ НА АК ТИВ НОСТ У 
БОРБИ ПРО ТИВ ТЕ РО РИ ЗМА

Не у спех „док три не уто чи шта“, не до ста так ка па ци те та за 
успе шно ан ти те ро ри стич ко де ло ва ње, као и пре пли та ње над ле жно-
сти чак се дам без бед но сних слу жби, ука за ли су на низ озбиљ них 
не до ста та ка ко је је тре ба ло што пре от кло ни ти. По сле ди ца то га би-
ла је та да су фран цу ски по ли ти ча ри од лу чи ли да по ве ћа ју ка па ци-
те те за спре ча ва ње на па да на те ри то ри ји ове др жа ве, пре вас ход но 
ја ча њем по ли циј ског и суд ског апа ра та на по љу бор бе про тив те-
ро ри зма.12) Фран цу ски од го вор на оно што је по стао све сна жни ји 
зах тев јав но сти за ве ћом без бед но шћу био је ма те ри ја ли зо ван у За-
ко ну из сеп тем бра 1986. го ди не, кључ ном прав ном ак ту за ре гу ли-
са ње ове обла сти. За кон је ство рио низ но вих ор га на у фран цу ској 
вла ди ко ји су се спе ци ја ли зо ва ли за об ра чун са те ро ри змом и дао 
оквир за ко ор ди на ци ју и цен тра ли зо ва ње ак тив но сти усме ре них 
на ту бор бу. Та ко ђе, за кон је осна жио ми ни стар ства прав де и уну-
тра шњих по сло ва, у ко ји ма су фор ми ра на но ва те ла за ду же на за 
раз ме ну по да та ка и ко ор ди на ци ју де ло ва ња раз ли чи тих слу жби у 
ан ти те ро ри стич ким ак тив но сти ма. Са дру ге стра не, за кон је од ове 
про бле ма ти ке уда љио Ми ни стар ство спољ них по сло ва ко је је при-
да ва ло ису ви ше ве ли ки зна чај одр жа ва њу при ја тељ ских од но са са 
др жа ва ма ко је су спон зо ри са ле те ро ри зам.

За ко ном из 1986. го ди не из вр ше на је цен тра ли за ци ја свих 
суд ских про це са у ве зи са те ро ри змом и по пу ње на пра зни на на ста-
ла уки да њем спе ци јал ног Су да за без бед ност др жа ве (Le Co ur de 

10) Ge rard Cha li and, L’ar me du ter ro ri sme, Lo u is Audi bert, Pa ris, 2002.

11) Mart ha Cran shaw, „The ef fec ti ve ness of ter ro rism in the Al ge rian War”, Ter ro rism in con text 
(ed. Mart ha Cran shaw), Pennsylva nia Sta te Uni ver sity Press, Pennsylva nia, 1995, p. 502.

12) Ви де ти оп шир ни је у Qu an Li, „Do es de moc racy pro mo te or re du ce tran sna ti o nal ter ro rist in-
ci dents“, Jo ur nal of Con flict Re so lu tion, Pe a ce Sci en ce So ci ety, Pennsylva nia, Vol. 49, 2005, 
pp. 230-258; Eri ca Che no weth, „De moc ra tic com pe ti tion and ter ro rist ac ti vity“, The Jo ur nal 
of Po li tics, Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go, Vol. 72, 2010, p. 21.
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Su re te de l’Etat) ко ји се од осни ва ња 1963. до га ше ња 1981. го ди не, 
из ме ђу оста лог, ба вио и кри вич ним де ли ма те ро ри зма. Ме ђу тим, 
овог пу та ни је по но вље на гре шка ства ра ња по себ ног су да из ван 
це ло ви тог суд ског си сте ма.

Иако је за кон узео у об зир спе ци фич ну при ро ду те ро ри стич-
ких зло чи на та ко што је обез бе дио ду же вре мен ско за др жа ва ње 
у за тво ру за по чи ни о це ових кри вич них де ла и про ду жио рок за 
при твор и ис тра ге за та кве слу ча је ве, за др жао је го ње ње те ро ри-
ста у окви ри ма уоби ча је них про це ду ра фран цу ског пра во су ђа. На-
и ме, уме сто да се ство ри пот пу но нов суд, за кон је цен тра ли зо вао 
про це се по ве за не са те ро ри змом у по сто је ћем Пр во сте пе ном су ду 
гра да Па ри за. У ова ко обра зо ва ном си сте му, ло кал ни ту жи лац од-
лу чу је да ли је зло чин по чи њен на под руч ју ње го ве над ле жно сти 
по ве зан са те ро ри змом ко ји је де фи ни сан као „де ло по чи ње но од 
стра не по је дин ца или гру пе ко је има за циљ да озбиљ но на ру ши 
јав ни по ре дак за стра ши ва њем или те ро ром“. Ако кри вич но де ло 
од го ва ра овој де фи ни ци ји, слу чај се пре ба цу је спе ци ја ли зо ва ном 
ту жи о цу или ис тра жном су ди ји у окви ру Пр во сте пе ног су да гра да 
Па ри за. Овај си стем за о би ла зи про блем ма ле кан це ла ри је ло кал-
них ту жи о ца и ми ни ма ли зу је опа сно сти од од ма зде над ло кал ним 
ста нов ни штвом. Исто вре ме но, у окви ру Пр во сте пе ног су да у Па-
ри зу фор ми ран је тим ту жи о ца и ис тра жних су ди ја ко ји се ба ве ис-
кљу чи во слу ча је ви ма те ро ри зма, при че му су они по ста ли во де ћи 
ак те ри у бор би Фран цу ске про тив на ве де ног об ли ка по ли тич ког 
на си ља.

На и ме, уте ме ље на је тзв. Ан ти те ро ри стич ка ди ви зи ја у Па-
ри зу у чи ји са став ула зе јав ни ту жи о ци и ис тра жне су ди је (Uni te 
de Co or di na tion de la Lut tle An ti Ter ro ri ste – Је ди ни ца за ко ор ди на-
ци ју ан ти те ро ри стич ких ак тив но сти, у да љем тек сту UC LAT). Ова 
ди ви зи ја се ба ви ис кљу чи во слу ча је ви ма те ро ри зма и пред ста вља 
ве зу из ме ђу по ли ци је и оба ве штај них слу жби. Са дру ге стра не, 
Ми ни стар ство прав де фор ми ра ло је Би ро ко ји до но си по ли тич ке 
смер ни це. Не са мо да је прав ни си стем бор бе про тив те ро ри зма 
цен тра ли зо ван, већ је исто учи ње но и са по ли циј ским си сте мом. 
На гла сак је на ин те грал ној опе ра тив ној ко ор ди на ци ји бор бе про-
тив те ро ри зма. На по ли тич ком ни воу Са вет за уну тра шњу без бед-
ност (Con seil de Sécu rité Intéri e ur – CSI) је осно ван 1986. го ди не и 
чи не га ми ни стри прав де, ино стра них по сло ва, уну тра шњих по-
сло ва, пре ко мор ских под руч ја, а на че лу се на ла зи пре ми јер. Са вет 
спро во ди ко ор ди на ци ју зва нич ног Ко ми те та за ве зу или Ме ђу ми-
ни стар ског ко ми те та за ан ти те ро ри стич ке ве зе (Co mité In ter mi-
nistériel de Li a i son An ti-Ter ro ri ste – CI LAT) у ко јој су без бед но сне 



Бориша Н. Лечић Француски одговор на изазове глобалног  ...

319

слу жбе та ко ђе за сту пље не. UC LAT ком би ну је три еле мен та: оба ве-
штај ни рад, спре ча ва ње на па да и ре пре си ју. UC LAT ди стри бу и ра 
ин фор ма ци је ре ле вант ним стра на ма и та ко ђе са ра ђу је са број ним 
европ ским зе мља ма, као што су Не мач ка, Ита ли ја, Шпа ни ја, Ве ли-
ка Бри та ни ја, Бел ги ја и Хо лан ди ја.13)

Еви дент но је да се у оба ве штај но-без бед но сном си сте му 
Фран цу ске, у кон ти ну и те ту, по себ на па жња по све ћу је пи та њи ма 
об је ди ња ва ња и ко ор ди на ци је оба ве штај них ин фор ма ци ја и ан ти-
те ро ри стич ких ак тив но сти што се ма ни фе сту је кроз фор ми ра ње 
по себ них ин сти ту ци ја и те ла као што су Ме ђу ми ни стар ски ко-
ми тет за ан ти те ро ри стич ке ве зе и Је ди ни ца за ко ор ди на ци ју ан-
ти те ро ри стич ких ак тив но сти. На ни воу Вла де Фран цу ске по себ но 
ва жну ко ор ди ни ра ју ће ин струк та жну функ ци ју има На ци о нал ни 
ко ми тет за без бед ност.14)

За кон из 1986. го ди не је де фи ни сао да је ис тра жни су ди ја 
за ду жен за спро во ђе ње не при стра сне ис тра ге ка ко би од ре дио да 
ли је по чи њен зло чин вре дан го ње ња. Ка да се то јед ном утвр ди, 
ис тра жни су ди ја пре да је слу чај ту жи о цу и адво ка ту од бра не. С об-
зи ром на то да је на ме ра да ове ис тра жне су ди је бу ду не при стра сни 
ар би три, они не од го ва ра ју ни јед ној по ли тич кој вла сти и га ран то-
ва на су им при лич но ши ро ка овла шће ња за отво ре не суд ске ис тра-
ге ко ја об у хва та ју из да ва ње на ло га за пре тре се и при слу шки ва ње 
и из да ва ње суд ских по зи ва. За ко ни ма из 1986, 1995. и 1996. го ди не 
до зво ља ва се су ди ја ма да у при тво ру др же осум њи че не у слу ча-
ју те ро ри зма че ти ри да на пре не го што по диг ну оп ту жни цу, за тим 
има ју пра во да из да ју и спро во де на ло ге за хап ше ње то ком но ћи и 
да зах те ва ју су ђе ња без по ро те у по себ ним слу ча је ви ма. Ова ре-
ше ња су се по ка за ла као при ла го ђе на ком плек сним ис тра га ма нео-
п ход ним за суд ске про це се па чак и за пре вен ци ју те ро ри стич ких 
ак тив но сти. 

До овог при ла го ђа ва ња је до шло због фор ми ра ња ма лог, спе-
ци ја ли зо ва ног кор пу са ан ти те ро ри стич ких ис тра жних су ди ја ко ји 
су, то ком вре ме на, оства ри ли ком пе тен ци ју ко ја је го то во пре ра сла 
у оба ве штај ну слу жбу за се бе. По је ди не ис тра жне су ди је су, на кон 
го ди на ба вље ња по ве за ним ис тра га ма од ко јих су мно ги има ли ре-
зул та те на осно ву до ка за при ку пље них у прет ход ним ис тра га ма, 
по ста ли екс пер ти за про бле ма ти ку те ро ри зма, што је те шко оства-
ри ти у окви ру кон вен ци о нал них суд ских ин сти ту ци ја. По је ди не 

13) Ma ri e li sa Epi fa nio, „Le gi sla ti ve re spon ses to in ter na ti o nal ter ro rism“, Jo ur nal of Pe a ce Re se-
arch, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011, p. 402.

14) Adam Purg, Oba ve štaj ne slu žbe, Enot nost, Lju blja na, 1995, str. 174-175.
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ис тра жне су ди је су чак на ме ра ва ле да се спе ци ја ли зу ју за слу ча је-
ве ко ји су по ве за ни са по себ ним вр ста ма те ро ри зма као што је, на 
при мер, се па ра ти зам или исла ми стич ки те ро ри зам.

За хва љу ју ћи на ве де ним за кон ским ре фор ма ма, су ди је ко је су 
ра ди ле на слу ча је ви ма исла ми стич ког те ро ри зма за по че ле су ди-
рект ну са рад њу са до ма ћом оба ве штај ном слу жбом DST (Di rec tion 
de la Sur ve il lan ce du Ter ri to i re), ко ја је пре то га ко му ни ци ра ла са 
су ди ја ма пре ко по сред ни ка суд ске по ли ци је. Као ре зул тат, аген-
ти DST ди рект но ко му ни ци ра ју са су ди ја ма и ту жи о ци ма уко ли-
ко има ју ин фор ма ци ју за ко ју сма тра ју да зах те ва суд ску ис тра гу. 
Уко ли ко су ди ја из до би је них оба ве штај них по да та ка од лу чи да по-
сто ји или би мо гло да до ђе до кри вич ног де ла, има овла шће ње да 
оба ве штај ну ис тра гу пре о бра ти у суд ску ис тра гу. Овај си стем је 
ка рак те ри сти чан по цен тра ли за ци ји суд ског апа ра та, по ста вља њем 
су ди ја за „ри зни це зна ња о те ро ри стич ким мре жа ма“ и дво стру ком 
уло гом DST као оба ве штај не аген ци је и суд ске по ли ци је.

Су ди је за ан ти те ро ри зам и DST су ус по ста ви ле де ло твор ну 
са рад њу за хва љу ју ћи на до пу ња ва њу њи хо вих спе ци фич них овла-
шће ња и мо гућ но сти. Оба ве штај ни зва нич ни ци су има ли од лич не 
оба ве штај не по дат ке и ис ку сне аген те, а суд ске вла сти од лич на ис-
тра жна овла шће ња. Ис ку ство ра да у са рад њи и де таљ ном из ла га-
њу оп ште стра те ги је ство ри ло је ве ли ко по ве ре ње из ме ђу ин сти-
ту ци ја.

У скла ду са по сто је ћим за кон ским про пи си ма, али и до са да-
шњим прак тич ним ре зул та ти ма, бор ба про тив те ро ри зма у Фран-
цу ској се ви ше осла ња на по дат ке и ин фор ма ци је ко је су при ку-
пље не оба ве штај ним ра дом људ ског фак то ра у од но су на тех нич ка 
сред ства. Фран цу ски за кон до зво ља ва при ку пља ње по да та ка од 
ве ли ког бро ја др жав них ин сти ту ци ја. У окви ру пре вен ци је те ро-
ри зма ис тра жни зва нич ни ци оба ве штај них аген ци ја мо гу да при-
ку пља ју по дат ке од ин тер нет про вај де ра, има ју при ступ си сте му за 
ре ги стра ци ју во зи ла, си сте му за во зач ке до зво ле, си сте му на ци о-
нал них лич них ка ра та, си сте му за упра вља ње па со ши ма, елек трон-
ском си сте му упра вља ња, фај ло ви ма стра них др жа вља на и фај ло-
ви ма са лич ним по да ци ма ино стра них др жа вља на и по да ци ма ли ца 
ко ја тра же азил, фај ло ви ма са лич ним по да ци ма ли ца ко ја пу ту ју 
у зе мље Европ ске уни је или ван ње. Ме ре су по себ но усме ре не на 
стран це ко ји из гле да ју као „арап ски исла ми сти“.

У Фран цу ској је за ко ном из 2006. го ди не по ли циј ски при-
твор пре ма ли ци ма осум њи че ним за кри вич но де ло те ро ри зма 
огра ни чен на мак си мал но 6 да на, ако по сто ји озби љан ри зик од 
те ро ри стич ких де ло ва ња ка ко у зе мљи та ко и у ино стран ству. У 
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ре дов ним слу ча је ви ма при твор пре оп ту жбе не мо же би ти ду жи од 
два да на. Суд ски по ли ца јац мо же да за др жи ли це „про тив ко га по-
сто ји је дан или ви ше оправ да них раз ло га за сум њу да је по чи нио, 
или по ку шао да по чи ни кри вич но де ло“.15) Ка да се ли це сум њи чи 
да је из вр ши ло или да је по ку ша ло да из вр ши те ро ри стич ко де ло, 
оби чан рок од 48 са ти за при твор пре оп ту жбе се мо же про ду жи ти 
два пу та по 24 ча са. Ипак, су ди ја мо же зах те ва ти до дат но про ду же-
ње од 48 са ти уко ли ко за то по сто је ва ља ни раз ло зи. Рок за при твор 
осум њи че ног пре оп ту жбе у слу ча ју сум ње да је укљу чен у ор га-
ни зо ва ње не по сред ног те ро ри стич ког на па да не мо же би ти ду жи 
од шест да на. Ка да „пр ви еле мен ти ис тра ге или са мог при тво ра 
по ка зу ју да по сто ји озби љан ри зик од не по сред ног те ро ри стич ког 
на па да у Фран цу ској или у ино стран ству, или по тре бе ме ђу на род-
не са рад ње из ри чи то то зах те ва ју“ обич ни рок за при твор (тј. 48 
са ти) мо же би ти про ду жен че ти ри да на, на осно ву пра ви ла за при-
твор пре оп ту жбе за осум њи че не за те ро ри зам, од но сно два да на 
на осно ву од лу ке су да.

И по ред свих по зи тив них ре ше ња, нај но ви ји на па ди су по ка-
за ли да је фран цу ски си стем за бор бу про тив те ро ри зма да ле ко од 
са вр ше ног, бу ду ћи да ни је ус пео да спре чи на па де у Фран цу ској, а 
да је че сто био из вор но вог на си ља и ге не ра тор ри зи ка од ства ра-
ња опа сног рас це па уну тар фран цу ског дру штва због пре ко мер не 
рев но сти и на ме тљи во сти, по себ но у жи во ту фран цу ске арап ске 
за јед ни це.16) Ка ко би се от кло ни ли по сто је ћи не до ста ци, фран цу-
ски пре ми јер Ма ну ел Валс је у пр вом обра ћа њу Пар ла мен ту по сле 
на па да из ја ну а ра 2015. го ди не на ја вио но ве ме ре у, ка ко је том при-
ли ком ис та као, „ра ту“ ко ји ње го ва зе мља во ди про тив те ро ри зма. 
Из ме ђу оста лог, Валс је обе ћао да ће до кра ја ове го ди не у фран цу-
ским за тво ри ма би ти опре мље не спе ци јал не про сто ри је у ко ји ма 
ће би ти изо ло ва ни ислам ски екс тре ми сти, да ће зе мља до сеп тем-
бра би ти спрем на да се укљу чи у европ ски ре ги стар по пи са пут ни-
ка (PNR), као и да ће у то ку го ди не над ле жни ор га ни уве сти над зор 
ави он ских ле то ва ли ца осум њи че них за кри ми нал не ак тив но сти. 

Та ко ђе, не дав но је сту пио на сна гу па кет за ко на ко ји за бра-
њу је пу то ва ња исла ми сти ма за ко је по сто ји осно ва на сум ња да су 
спрем ни на из вр ше ње ака та по ли тич ког на си ља и про пи су је ве ће 
за твор ске ка зне за ли ца ко ја под сти чу дру ге на из вр ше ње те ро ри-

15) Ar tic les 63 (en qu ê te de fla gran ce), 77 (en qu ê te préli mi na i re) and 154 (com mis sion ro ga to i re) 
of the French Co de of Cri mi nal Pro ce du re.

16) Bi go Di di er, „Re as su ring and Pro tec ting: In ter nal Se cu rity Im pli ca tion of French Par ti ci pa tion 
in the Co a li tion aga inst Ter ro rism“, Cri ti tal Vi ews of Sep tem ber 11 (pri re di li: Е. Her shberg, K. 
W. Mo o re), The New Press, New York, 2002, pp. 72-94.
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стич ких на па да. При ме ра ра ди, за оне ко ји под сти чу или оправ да-
ва ју те ро ри зам по сред ством ин тер не та про пи са на је и ка зна за тво-
ра у тра ја њу до се дам го ди на. Ин тер нет про вај де ри ма је на ло же но 
да нај ка сни је у ро ку од 24 са та бло ки ра ју стра ни це ко је по зи ва-
ју на џи хад. Исто вре ме но, пре тра ге та квих сај то ва се ауто мат ски 
еви ден ти ра ју на сер ве ру МУП Фран цу ске, што му омо гу ћа ва да 
промпт но ре а гу је уко ли ко про це ни да то пред ста вља ре ал ну опа-
сност по без бед ност. Сре ди ном ове го ди не су усво је на и за кон ска 
ре ше ња ко ја у зна чај ној ме ри про ши ру ју овла шће ња над ле жних 
слу жби у осе тљи вим обла сти ма као што су при слу шки ва ње те ле-
фон ских раз го во ра, чи та ње ин тер нет ко му ни ка ци ја, ло ци ра ње мо-
бил них те ле фон ских апа ра та и елек трон ски над зор про сто ри ја ли-
ца осум њи че них за кри вич на де ла по ве за на са те ро ри змом. Ка да је 
реч о без бед но сним слу жба ма за ду же ним за бор бу про тив те ро ри-
зма, пред ви ђе но је по ве ћа ње бро ја њи хо вих слу жбе ни ка за укуп но 
2680 у на ред не три го ди не, а пла ни ран је и утро шак 425 ми ли о на 
евра за њи хо ву мо дер ни за ци ју.

Већ усво је не и дру ге на ја вље не ме ре су од мах иза зва ле не га-
тив не ре ак ци је де ла фран цу ске јав но сти, ко ји сма тра да та кви по-
ступ ци, с јед не стра не, не ће да ти же ље не ре зул та те на пла ну бор бе 
про тив те ро ри зма, док ће, с дру ге стра не, во ди ти ка огра ни ча ва њу 
људ ских пра ва и сло бо да, пре све га сло бо де го во ра.17) Тре ба има ти 
на уму да је фран цу ско дру штво, као ко лев ка ви со ких стан дар да у 
по што ва њу тих вред но сти, по себ но осе тљи во на сва ки на го ве штај 
њи хо вог угро жа ва ња, те да ће сва ки но ви ис ко рак, нпр. у прав цу 
да љег по ве ћа ња над ле жно сти слу жби без бед но сти, не ми нов но на-
и ла зи ти на от по ре.18) Ако се узму у об зир слич на ис ку ства дру гих 
др жа ва ко је су у ра ни јем пе ри о ду би ле из ло же не на па ду тран сна-
ци о нал них те ро ри ста, по пут САД и Ве ли ке Бри та ни је, где су вла-
ди не од луч не ан ти те ро ри стич ке ме ре та ко ђе има ле оштре про тив-
ни ке, тре ба оче ки ва ти да ће се фран цу ска ад ми ни стра ци ја, као и 
њи хо ве аме рич ке и бри тан ске ко ле ге, би ра ју ћи из ме ђу по вла ђи ва-
ња кри ти ча ри ма и бо ље за шти те на ци о нал не без бед но сти, иза бра-
ти ово дру го.

17) Todd San dler, „New fron ti ers of ter ro rism re se arch: An in tro duc tion“, Jur nal of Pe a ce Re se-
arch, PRIO, Oslo, Vol. 48, 2011, p. 280.

18) Alex Schmid, „Ter ro rism and De moc racy“, Ter ro rism and Po li ti cal Vi o len ce, Taylor & Fran-
cis, Ro u tled ge, Lon don, Vol. 4, 1992, p. 19.
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3. ФРАН ЦУ СКЕ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ЗО ВА НЕ 

СЛУЖБЕ У БОР БИ ПРО ТИВ ТЕ РО РИ ЗМА

Са ма чи ње ни ца да је у ја ну а ру ове го ди не до шло до те ро-
ри стич ког на па да са ве ћим бро јем људ ских жр тва не дво сми сле но 
до ка зу је да су фран цу ске без бед но сно-оба ве штај не струк ту ре за-
та ји ле на по љу пре вен тив ног де ло ва ња у прав цу осу је ћи ва ња ак-
тив но сти те ро ри ста.19) Ово је на ро чи то очи глед но ако се има у ви ду 
по да так да су над ле жне слу жбе би ле упо зна те са ра ни јим де ло ва-
њем те ро ри ста од го вор них за на па де. Ме ђу тим, ка да је до на па-
да до шло, фран цу ске слу жбе су се, пре ма ми шље њу струч не јав-
но сти, по ка за ле као ефи ка сне. По ред по ли ци је, у ак ци ју по тра ге 
и не у тра ли за ци је те ро ри ста је би ла укљу че на и вој ска, у окви ру 
тзв. си сте ма за уз бу ну, фор ми ра ног по угле ду на сли чан про грам 
у САД.20)

При ли ком освр та на слу жбе у чи јем де ло кру гу ра да се на ла зи 
бор ба про тив те ро ри зма, тре ба на по ме ну ти да Фран цу ска има де-
цен тра ли зо ван си стем оба ве штај но–без бед но сних струк ту ра, ко ји 
се зна чај но раз ли ку је од си сте ма фор ми ра них код ње них парт не ра 
из НА ТО пак та. По ред ком плек сно сти, ка рак те ри ше га и не по сто-
ја ње уоби ча је не пар ла мен тар не и дру ге не за ви сне кон тро ле. По ли-
тич ка кон тро ла над ра дом свих оба ве штај них и без бед но сних слу-
жби по ве ре на је вр ху из вр шне вла сти, а ре а ли зу је се по сред ством 
раз ли чи тих ко ор ди на ци о них те ла ко ји ма пред се да ва ју пред сед ник 
и пре ми јер. Нај зна чај ни је та кво те ло је Ме ђу ре сор ски ко ми тет за 
оба ве штај не по сло ве (Co mi te in ter mi ni ste riel du ren se ig ne ment – 
CIR). Та ко ђе, Фран цу ска се раз ли ку је од ве ћи не европ ских зе ма-
ља и по не по сто ја њу цен трал не оба ве штај не уста но ве. На и ме, све 
фран цу ске оба ве штај но-без бед но сне слу жбе су ре сор не и де лу ју 
као ор га ни за ци о не це ли не у окви ру Ми ни стар ства на ци о нал не од-
бра не и Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва.

У оба ве штај но-без бед но сној кон цеп ци ји Фран цу ске и да ље 
до ми ни ра вој ни фак тор што је ди рект на по сле ди ца уло ге Фран цу-
ске у НА ТО-у и ЕУ, али и тен ден ци је да се тач но и бла го вре ме но 
пред ви ђа ње до га ђа ја од зна ча ја за за шти ту на ци о нал не те ри то ри је 
од те ро ри зма, се це си је и слич них по ја ва, свр ста ју у основ не за дат-
ке фран цу ске ар ми је.

19) Vi vi e ne Walt, „An at tack fo re told: French of fi ci als we re con cer ned even be fo re two gun man 
stor med a Pa ris new spa per”, Ti me, 19.01.2015, pp.16-17.

20) Remy De La Ma u vi ni e re, „The Af ter math“, The Na tion, 2.02.2015, p. 11.
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Фран цу ска има осам оба ве штај но-без бед но сних слу жби, од 
ко јих сва ка у од ре ђе ној ме ри уче ству је у др жав ној бор би про тив те-
ро ри зма. У пи та њу су Ге не рал ни ди рек то рат за спољ ну без бед ност 
(Di rec tion généra le de la sécu rité extéri e u re, у да љем тек сту DGSE), 
Цен трал ни ди рек то рат за уну тра шњи оба ве штај ни рад (Di rec tion 
cen tra le du ren se ig ne ment intéri e ur, у да љем тек сту DCRI), Ди рек-
то рат вој не оба ве штај не слу жбе (Di rec tion du ren se ig ne ment mi li-
ta i re, у да љем тек сту DRM), Ди рек то рат за од брам бе ну за шти ту и 
без бед ност (Di rec tion de la pro tec tion et de la sécu ri te de la défen se, 
у да љем тек сту DPSD), Бри га да за оба ве штај но и елек трон ско из-
ви ђа ње (Bri ga de de ren se ig ne ment et de gu er re élec tro ni que, у да љем 
тек сту BR GE), Цен трал на слу жба за без бед ност ин фор ма ци о них 
си сте ма (Ser vi ce cen tral de la sécu rité des systèmes d’in for ma ti ons, у 
да љем тек сту SCSSI), Суд ска по ли ци ја (Di rec tion cen tra le de la po li-
ce ju di ci a i re, у да љем тек сту DCPJ) и На ци о нал на ко ми си ја за кон-
тро лу без бед но сних пре сре та ња (Com mis sion na ti o na le de contrôle 
des in ter cep ti ons de sécu rité, у да љем тек сту CNCIS).

DGSE је спољ на вој на оба ве штај на слу жба ко ја под кон тро-
лом фран цу ског ми ни стра од бра не ра ди упо ре до са DCRI на при-
ку пља њу по да та ка и по сло ви ма на ци о нал не без бед но сти, спро-
во де ћи па ра вој не и кон тра о ба ве штај не опе ра ци је у ино стран ству, 
укљу чу ју ћи и оне ко је за циљ има ју об ра чун са те ро ри стич ким гру-
па ма опа сним по Фран цу ску. Као и код дру гих оба ве штај них аген-
ци ја, де та љи о опе ра ци ја ма и ор га ни за ци ји ни су до ступ ни јав но-
сти. У окви ру DGSE-а по сто ји укуп но пет ди рек то ра та, од ко јих се 
ан ти те ро ри стич ким ак тив но сти ма ба ве Ди рек то рат за оба ве штај не 
по дат ке (Слу жба за по ли тич ке оба ве штај не по дат ке и Слу жба за 
без бед но сне оба ве штај не по дат ке) и Ди рек то рат за опе ра ци је (ак-
ци о не ди ви зи је су од го вор не за тај не опе ра ци је).

DCRI је по че ла са ра дом 2008. го ди не угле да ју ћи се по ор-
га ни за ци ји на аме рич ки FBI. Њен на ста нак је ди рект но по ве зан 
са на по ром фран цу ских вла сти да из бег ну пре пли та ње у ра ду раз-
ли чи тих слу жби и од го во ре на по ве ћа ну опа сност по на ци о нал ну 
без бед ност од ме ђу на род ног те ро ри зма и ме ђу на род ног ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла. За ду же на је за кон тра шпи ју на жу, бор бу про тив 
кри ми на ла и те ро ри зма и над зор по тен ци јал них прет њи на фран-
цу ској те ри то ри ји од стра не по је ди них гру па и ор га ни за ци ја. DCRI 
је ди рект но од го вор на ми ни стру уну тра шњих по сло ва, има цен-
тра лу и шест упра ва, од ко јих се ан ти те ро ри стич ким де ло ва њем 
нај ви ше ба ве Упра ва за бор бу про тив те ро ри зма и Упра ва за за шти-
ту устав ног по рет ка.

DRM је осно ван 1992. го ди не да би се цен тра ли зо ва ли при-
ку пље ни вој ни оба ве штај ни по да ци за фран цу ске ору жа не сна ге. 



Бориша Н. Лечић Француски одговор на изазове глобалног  ...

325

Вре ме ном су од го вор но сти по сте пе но ево лу и ра ле од чи сто вој но-
оба ве штај них ин те ре са до по ли тич ких и стра те шких, ме ђу ко ји ма 
се на ла зи и за шти та од те ро ри стич ких прет њи.21) DRM ни је од го-
вор на за уну тра шњу без бед ност. Ак тив но сти DRM об у хва та ју ана-
ли зу са те лит ских сни ма ка и дру гих сни ма ка и ко му ни ка ци ја, и за то 
у ве ли кој ме ри за ви се од при ку пље них по да та ка ко је до би ја ју од 
дру гих вој них струк ту ра, као што је BR GE.

DPSD је вој на оба ве штај на слу жба, пре вас ход но за ду же на за 
кон тра шпи ју на жу и бор бу про тив ма фи је. Има ју ћи у ви ду по ве за-
ност по је ди них стра них шпи ју на и но си ла ца ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла са ме ђу на род ним те ро ри змом, DPSD се на ла зи у при ли ци 
да кроз оба вља ње сво јих при мар них за да та ка до ла зи до по да та ка 
од зна ча ја за ан ти те ро ри стич ке на по ре фран цу ског оба ве штај но-
без бед но сног си сте ма у це ли ни.

BR GE је фор ми ра на 1993. го ди не да би пре ва зи шла оба ве-
штај не не до стат ке уоче не то ком За лив ског ра та, а по иде ји та да-
шњег ми ни стра уну тра шњих по сло ва. Она пру жа по др шку Ми-
ни стар ству од бра не и вој ној ко ман ди кроз пра ће ње раз ли чи тих 
ко му ни ка ци о них и дру гих сиг на ла, као што су ра да ри, што мо же 
би ти ко ри сно и у бор би про тив те ро ри зма. У ту свр ху кон тро ли ше 
и упра вља објек ти ма ко ји се на ла зе на ви ше ло ка ци ја. По ред пру-
жа ња оба ве штај них сиг на ла, BR GE та ко ђе пру жа са ве те и по моћ 
ору жа ним сна га ма по пи та њу си гур но сти ко му ни ка ци ја и си сте ма 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је.

Слич ну уло гу има и SCSSI ко ја је од го вор на за ре гу ли са ње 
упо тре бе крип то си сте ма, од но сно за њи хо ву за шти ту. DCPJ во ди и 
ко ор ди ни ра ак ци је „спро во ђе ња за ко на“ по ли ци је и Жан дар ме ри-
је про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, би ло да се ра ди о кри вич ном 
де лу или фи нан сиј ској ак тив но сти, у са рад њи са дру гим ин сти ту-
ци ја ма (ца ри на, упра ва при хо да и сл.) док CNCIS про ве ра ва за ко-
ни тост при слу шки ва ња.

Под ути ца јем на па да па ле стин ских те ро ри ста на изра ел ске 
спор ти сте на Олим пиј ским игра ма 1972. го ди не у Мин хе ну, Фран-
цу ска је 1973. го ди не у окви ру Жан дар ме ри је фор ми ра ла спе ци-
јал ну ан ти те ро ри стич ку је ди ни цу „Гру па за ин тер вен ци ју на ци о-
нал не жан дар ме ри је“ (Gro u pe ment d’in ter ven tion de la Gen dar me rie 
na ti o na le – GIGN) чи ји је основ ни за да так бор ба про тив те ро ри зма, 
с тим да је од 1983. го ди не за ду же на и за без бед ност пред сед ни ка 
ре пу бли ке. Фран цу ска има и спе ци јал не вој не ан ти те ро ри стич ке 
је ди ни це ме ђу ко ји ма се из два ја ју 1. па до бран ски пук мор на рич ке 
пе ша ди је, ко ман да гру па за под вод не опе ра ци је „Hu bert“, ко ман до-

21) Wal ter En ders, Todd San dler, „Tran sna ti o nal ter ro rism in the Post-Cold War era“, In ter na ti o-
nal Stu di es Qu ar terly, In ter na ti o nal Stu di es As so ci a tion, Tuc son, Vol. 43, 1999, p. 162.
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си ма рин ских стре ла ца „CO FU SCO“ и 2. ле ги о нар ски па до бран ски 
пук.

4. ЗА КЉУ ЧАК

Као што је кон ста то ва но, цен тра ли зо ван суд ски апа рат у 
Фран цу ској ство рио је ве о ма ком пе тен тан и ис ку сан ис тра жни ор-
ган ко ји из у зет но до бро са ра ђу је са фран цу ским оба ве штај но-без-
бед но сним аген ци ја ма. Ме ђу тим, фран цу ски мо дел бор бе про тив 
те ро ри зма још увек ка рак те ри ше сна жна тен зи ја из ме ђу прав но-
суд ских и оба ве штај но-без бед но сних струк ту ра. При ме ра ра ди – 
фран цу ски оба ве штај ни зва нич ни ци че сто се жа ле да спе ци ја ли зо-
ва не су ди је за те ро ри зам че сто пре ко ра чу ју сво ја овла шће ња ти ме 
што од оба ве штај них аген ци ја тра же оба ве штај не по дат ке ко ји им 
уоп ште ни су по треб ни за кри вич ни по сту пак, а че сто се де ша ва 
да по је ди не оба ве штај не ин фор ма ци је бу ду пре зен то ва не но ви нар-
ским кру го ви ма чи ме се на из ве стан на чин, услов но ре че но, де-
кон спи ри шу и ком про ми ту ју опе ра тив ни из во ри и ме то ди ра да. 
Ипак, ана ли ти ча ри оце њу ју да је ова оба ве штај но-суд ска тен зи ја 
у осно ви мно го ма ње из ра же на у Фран цу ској не го што је то слу чај 
у САД. Ово због то га што се бр зо схва ти ло да је ин сти ту ци о нал-
ни ри ва ли тет ве о ма ште тан јер је си стем по ка зао не спо соб ност и 
низ сла бо сти на пла ну бор бе про тив те ро ри зма, што је све на ве-
ло зва нич не по ли тич ке вла сти да За ко ном из 1995. го ди не оба ве-
зу ју ће зах те ва ју ин тен зив ну си стем ску са рад њу из ме ђу суд ских и 
оба ве штај них ин сти ту ци ја. Због то га је ус по ста вље на не по сред на, 
зва нич на и ре дов на рад на по ве за ност су ди ја за ан ти те ро ри зам и 
без бед но сних зва нич ни ка Цен трал ног ди рек то ра та за уну тра шњи 
оба ве штај ни рад због то га што је сва ко од њих имао не што што је 
овом дру гом би ло по треб но – оба ве штај ни зва нич ни ци су има ли 
од лич не оба ве штај не по дат ке и рад не ре сур се, а суд ске вла сти су 
има ле од лич на ис тра жна овла шће ња.

Ово је ство ри ло ве ли ко по ве ре ње из ме ђу ин сти ту ци ја и до ве-
ло до за кључ ка да успех бор бе про тив те ро ри зма зах те ва ефи ка сну 
и кон ти ну и ра ну са рад њу из ме ђу суд ских ин сти ту ци ја и оба ве штај-
них слу жби. Ипак, прак са је по ка за ла да Цен трал ни ди рек то рат за 
уну тра шњи оба ве штај ни рад у ком би на ци ји са су ди ја ма за те ро ри-
зам ве о ма че сто у опе ра тив ној прак си при ку пља и кла сич не оба ве-
штај не по дат ке у ино стран ству у ве зи са већ за по че тим ис тра га ма 
про тив те ро ри зма, што би у стро гој по де ли над ле жно сти тре ба ло 
да бу де ис кљу чи ва уло га спољ не оба ве штај не аген ци је – Ге не рал-
ни ди рек то рат за спољ ну без бед ност.
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Има ју ћи у ви ду тран сна ци о нал ни ка рак тер са вре ме ног џи ха-
ди зма, као основ ни за да так фран цу ских без бед но сно-оба ве штај них 
струк ту ра се на ме ће још ин тен зив ни је ан га жо ва ње на уна пре ђе њу 
ме ђу на род не са рад ње са парт нер ским слу жба ма у обла сти раз ме не 
оба ве штај них по да та ка о де ло ва њу те ро ри ста. Сход но то ме, у на-
ред ном пе ри о ду се мо же оче ки ва ти кон кре ти зо ва ње и ма те ри ја ли-
за ци ја за јед нич ке на ја ве ми ни ста ра уну тра шњих по сло ва чла ни ца 
ЕУ, као и из ја ва ви ше европ ских ли де ра, да ће их на па ди у Фран-
цу ској мо ти ви са ти да осми сле сет ефи ка сних и ду го роч них ме ра у 
овој обла сти, што би ујед но би ла и нај ва жни ја по у ка из ву че на из 
опи са них тра гич них де ша ва ња ко ја су трај но из ме ни ла пер цеп ци ју 
фран цу ске јав но сти и по ли тич ког вр ха ка да је реч о сте пе ну угро-
же но сти њи хо вих вред но сти од стра не гло бал ног те ро ри зма.
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Bo ri sa N. Le cic

FRENCH RE SPON SE TO THE CHALLENGES 
OF GLO BAL TER RO RISM – HI STORY 
AND CON TEM PO RARY SI TU A TION

Re su me
Ter ro rist at tacks by ra di cal Isla mists on the edi to rial staff of the 

sa ti ri cal ma ga zi ne ‘Char lie Heb do’ and ot her tar gets, in which in the 
early 2015 se ven teen pe o ple got kil led, aro u sed the need for a de ta i led 
and com pre hen si ve study and cri ti cal exa mi na ti on of mo dels of com-
ba ting this form of po li ti cal vi o len ce in Fran ce, pri ma rily in terms of 
le gal norms re gu la ting the an ti-ter ro rist ac ti vity, but al so in terms of or-
ga ni za ti o nal and pro fes si o nal ca pa ci ti es of spe cial ser vi ces in char ge of 
pre ven ti ve and re pres si ve bat tle aga inst ter ro rism. In this con text, it is 
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worth no ting that the fo un da ti ons of to day’s system for com ba ting ter-
ro rism we re set by the Law of 1986 which, among ot her things, cen tra-
li zed all ju di cial pro ce e dings per ta i ning to ter ro rism. This fil led the void 
cre a ted by abo lis hing the Spe cial Co urt for Sta te Se cu rity (Le Co ur de 
Su re te de l`E tat), which from its esta blis hing in 1963 to its clo su re in 
1981 de alt with pro se cu tion of ter ro rist of fen ces. Pre sent-day ter ro rist 
at tacks, such as the one on ‘Char lie Heb do’, show so me new fe a tu res. 
The at tacks are con duc ted by small gro ups or by in di vi du als, so cal led 
‘lo ne wol ves’, fol lo wing mi ni mal pre pa ra tion in ab so lu te sec recy and 
ha ve de adly ef fects. This ma kes the job of se cu rity ser vi ces much mo re 
dif fi cult and is bo und to re sult in le gi sla ti ve chan ges in Fran ce, which 
will aim to in cre a se the ef fi ci ency of an ti- ter ro rist ac ti vi ti es of spe cial 
ser vi ces. In or der to over co me the short co mings of the pre sent system, 
French Pri me Mi ni ster Ma nuel Valls in his first ad dress to the Par li a-
ment af ter the at tack in Ja nu ary 2015, an no un ced new me a su res in this, 
as he said ‘war’ his co un try le ads aga inst ter ro rism. In ad di tion, he pro-
mi sed that by the end of this year, French pri sons will be equ ip ped with 
spe cial iso la tion ro oms for Isla mist ex tre mists, by Sep tem ber Fran ce 
will be ready to join EU Pas sen ger Na me Re cord (PNR) and in the co-
ur se of this year the aut ho ri ti es will in tro du ce sur ve il lan ce of flights by 
per sons su spec ted of cri mi nal ac ti vi ti es.
Key words: ter ro rism, Fran ce, „Char lie Heb do“, le gal norms, se cu rity and in-

tel li gen ce struc tu res
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