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ЗА ЉУДСКА ПРАВА*
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Са же так
За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка РС, из 

де цем бра 2012. го ди не, од ли ку је ши ре ње кри вич но-прав не ре пре-
си је, по себ но, у по гле ду те ро ри стич ких кри вич них де ла. По сма-
тра ју ћи са вре ме на кре та ња у упо ред ном кри вич ном пра ву пре по-
зна је мо фа зу хи пер тро фи је ин кри ми на ци ја у обла сти бор бе про тив 
те ро ри зма. Са јед не стра не, по ве ћан је број кри вич них де ла те ро-
ри зма и са дру ге стра не, за пре ће не су ви со ке ка зне у скла ду са пре-
по ру ка ма ре фе рент них ме ђу на род них из во ра. Очи глед но по ја ча на 
ре пре си ја пред ста вља по сле ди цу еска ла ци је те ро ри стич ких ака та 
ши ром све та. По ме ну то у нај ве ћој ме ри до ла зи до из ра жа ја код 
кри вич ног де ла ин кри ми ни са ног у чла ну 391а КЗ РС (јав но под-
сти ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких де ла). Ра ди се о кри вич ном 
де лу угро жа ва ња ко је, за пра во, пред ста вља кри ми на ли за ци ју у ра-
ној фа зи. Из тих раз ло га је дан део кри вич но прав не те о ри је, ка ко 
код нас та ко и у дру гим зе мља ма у ко ји ма је уве де но кри вич но 
де ло јав ног под сти ца ња на из вр ше ње те ро ри зма, кри тич ки при сту-
па по ме ну тој за ко но дав ној ре фор ми. Са ста но ви шта при ме не ове 

* Овај рад ре зул тат је ре а ли зо ва ња на уч но и стра жи вач ког про јек та под на зи вом Развој
институционалнихкапацитета,стандардаипроцедуразасупротстављањеоргани-
зованомкриминалуитероризмууусловимамеђународнихинтеграција. Про је кат фи-
нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је (бр. 179045), а ре а ли зу је 
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја у Бе о гра ду (2011−2014)
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од ред бе у прак си од по себ ног зна ча ја је прак са Европ ског су да за 
људ ска пра ва у ве зи сло бо де из ра жа ва ња.
Кључ не ре чи: Кри вич ни за ко ник Ср би је, те ро ри зам, јав но под сти ца ње, 

ме ђу на род ни из во ри, Европ ски суд за људ ска пра ва, сло-
бо да из ра жа ва ња

За кон о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка РС из де-
цем бра 2012. го ди не по ла зи од но ве кон цеп ци је кри вич них де ла те-
ро ри зма.1) Пре све га, у чла ну 391. Кри вич ног за ко ни ка од ре ђе но је 
основ но де ло те ро ри зма (без об зи ра да ли је упра вље но про тив Ре-
пу бли ке Ср би је, стра не др жа ве или ме ђу на род не ор га ни за ци је) са 
број ним об ли ци ма рад ње из вр ше ња. Кри вич но де ло те ро ри зма из 
чла на 391. КЗ-а, као и но ве ин кри ми на ци је у обла сти су зби ја ња те-
ро ри зма као што су јав но под сти ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких 
де ла (члан 391а), вр бо ва ње и об у ча ва ње за вр ше ње те ро ри стич ких 
де ла (члан 391б), упо тре ба смр то но сне на пра ве (члан 391в), уни-
ште ње и оште ће ње ну кле ар ног објек та (члан 391г) и те ро ри стич ко 
удру жи ва ње (члан 393а) уне те су и ускла ђе не са ни зом кон вен ци ја 
ко ји ма је циљ су прот ста вља ње те ро ри зму.2) 

Уоб ли ча ва ње од ред бе о те ро ри зму и са њим по ве за ним кри-
вич ним де ли ма пред ста вља по се бан иза зов за де мо крат ска дру-
штва, јер не ке за кон ске од ред бе ко је би омо гу ћи ле кри вич но прав ну 
ре ак ци ју мо гу и да угро зе основ на пра ва гра ђа на. Са дру ге стра не, 
благ за кон ски при ступ про бле му ка кав пред ста вља кри вич но де ло 
те ро ри зма ко ји чвр сто шти ти пра ва гра ђа на, мо же пред ста вља ти 
ри зик за без бед ност дру штва. Те ро ри зам се по ка зао као ком плек-
сно пи та ње и за ме ђу на род не ор га ни за ци је и за на ци о нал на кри-
вич на за ко но дав ства. Пре гле дом нај но ви јих ме ђу на род них ме ра у 
обла сти бор бе про тив те ро ри зма до ла зи мо до за кључ ка да се мо ра 
на пра ви ти ба ланс из ме ђу по тре бе пре вен ци је те ро ри стич ких ака та 
тј. за шти те ци вил ног дру штва и без бед но сти, ко ја под ра зу ме ва и 
де ли мич но за ди ра ње у не ка од фун да мен тал них пра ва као што су 
нпр: сло бо да удру жи ва ња и сло бо да из ра жа ва ња. Ту до ла зи мо до 
чу ве ног пи та ња: Ко нас чу ва од чу ва ра? Страх од гло бал ног те ро-
ри зма до во ди до пре тва ра ња дру штва у дру штво над зи ра ња.3) 

1) СлужбенигласникРС, бр. 121/2012. 

2) Дра га на Ко ла рић, „Но ва кон цеп ци ја кри вич них де ла те ро ри зма у Кри вич ном за ко ни ку 
Ре пу бли ке Ср би је“, Crimen, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и Ин сти тут за 
упо ред но пра во, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 57.

3) Освр ни мо се са мо на ри го ро зне ме ре на аеро дро ми ма. 
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1. ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА 

У МЕЂУНАРОДНИМ ИЗВОРИМА

Још пре сто го ди на Лист (Franz vonLiszt) је за пи сао да је 
‘’на у ка кри вич ног пра ва’’ као ‘’раз ја шње ње оп штих обе леж ја кри-
вич ног де ла... ну жно ин тер на ци о нал на’’. Мо ра по сто ја ти кри вич-
но прав на на у ка чи ји ви до круг не ће би ти огра ни чен огра да ма на ци-
о нал них за ко но дав ста ва, не го ће по чи ва ти на оп штим са зна њи ма.4) 
У том сми слу, освр ну ће мо се на два ме ђу на род на до ку мен та ко ја 
су од по себ ног зна ча ја за ре фор му на шег кри вич ног за ко но дав ства. 
То су: Оквир на од лу ка Са ве та Европ ске уни је о бор би про тив те-
ро ри зма од 13. ју на 2002. го ди не5) са из ме на ма и до пу на ма ко је су 
учи ње не 2008. го ди не6) (CouncilFrameworkDecisiononCombating
Terrorism)и Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма 
из 2005. го ди не (CouncilofEuropeConventiononthePreventionof
TerrorismCETSNo.196).7) По ред ових ука за ће мо на још не ко ли ко 
ме ђу на род них из во ра ко ји осли ка ва ју од нос из ме ђу по тре бе кри-
ми на ли за ци је од ре ђе них те ро ри стич ких кри вич них де ла (нпр. гло-
ри фи ка ци је те ро ри зма ко ја мо же под ста ћи и дру ге те ро ри стич ке 
ак те) и одр жа ва ња од ре ђе ног стан дар да за шти те људ ских пра ва. 

Оквир на од лу ка Са ве та ЕУ о бор би про тив те ро ри зма има 
три на ест чла но ва. За на шу рас пра ву од по себ ног зна ча ја је члан 
3. где се на бра ја ју кри вич на де ла ко ја су по ве за на са те ро ри змом. 
Као кри вич на де ла ко ја су по ве за на са те ро ри змом Оквир на од лу ка 
на во ди: те шку кра ђу, фал си фи ко ва ње до ку ме на та и из ну ду (члан 3. 
Оквир не од лу ке). Ова од ред ба је на кнад но 2008. го ди не до пу ње на, 
та ко да се по ред по ме ну тих кри вич них де ла, као де ла ко ја су по-
ве за на са те ро ри змом сма тра ју још: јав но под сти ца ње на вр ше ње 
те ро ри стич ких де ла, ре гру то ва ње и об у ча ва ње за вр ше ње те ро ри-
стич ких де ла. Јав но под сти ца ње на вр ше ње те ро ри стич ких де ла 
под ра зу ме ва ди стри бу ци ју, или на дру ги на чин ста вља ње на рас-
по ла га ње јав но сти по ру ка, са на ме ром да се под стак не из вр ше ње 

4) Hans Jo ac him Hirsch, „Ин тер на ци о на ли за ци ја ка зне ног пра ва и ка зне но прав не зна но-
сти“, Хрватскиљетописзаказненоправоипраксу, Прав ни фа кул тет, За греб, бр. 1/2005, 
стр. 161.

5) CouncilFrameworkDecisiononCombatingTerrorism,2002/475/JHA

6) Council FrameworkDecision 2008/919/JHA of 28November 2008 amendingFramework
Decision2002/475/JHAoncombatingterrorism

7) Кон вен ци ја је до не та у Вар ша ви 16. ма ја 2005. го ди не, а сту пи ла на сна гу 1. ју на 2007. 
го ди не. На ша зе мља је ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју – Сл.гласникРС–Међународниуго-
вори, бр. 19/2009.
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кри вич ног де ла те ро ри зма, без об зи ра да ли ће кри вич но де ло би ти 
учи ње но или не.

Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма (Council
ofEuropeConventiononthePreventionofTerrorismCETSNo.196) 
усво је на је у Вар ша ви 16. ма ја 2005. го ди не. Сту пи ла је на сна гу 1. 
ју на 2007. го ди не. Она има за циљ оја ча ва ње на по ра др жа ва чла-
ни ца у спре ча ва њу те ро ри зма и по ста вља два на чи на за по сти за ње 
овог ци ља. Пр ви је, ин кри ми ни са ње од ре ђе них по на ша ња: јав ног 
под сти ца ња, ре гру то ва ња и обу ке за те ро ри зам. Дру ги је ја ча ње 
пре вен тив них ме ра на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу (мо ди-
фи ка ци ја по сто је ћих про пи са о екс тра ди ци ји и уза јам ној по мо ћи). 

За им пле мен та ци ју у на ци о нал но кри вич но за ко но дав ство 
од по себ ног зна ча ја су од ред бе из чла но ва 5. до 7. Кон вен ци је (јав-
но под сти ца ње на вр ше ње те ро ри стич ког де ла, ре гру то ва ње за те-
ро ри зам и обу ка за те ро ри зам). Јав но под сти ца ње на вр ше ње кри-
вич ног де ла те ро ри зма озна ча ва ши ре ње или до ста вља ње на не ки 
дру ги на чин по ру ке јав но сти, у на ме ри под сти ца ња на из вр ше ње 
те ро ри стич ког де ла, ка да та кво по на ша ње иза зи ва опа сност да би 
јед но или ви ше та квих де ла мо гло би ти учи ње но (члан 5. Кон вен-
ци је).

Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та Евро пе је 11. ју ла 2002. го ди не 
усво јио „Смер ни це за за шти ту људ ских пра ва и бор бу про тив те ро-
ри зма“. То је пр ви ме ђу на род но прав ни до ку мент до нет са ци љем 
да се по мог не др жа ва ма да на пра ве ба ланс из ме ђу неопходнo по-
треб не ефи ка сне за шти те дру штва и очу ва ња основ них сло бо да и 
пра ва.8) Смер ни це утвр ђу ју оба ве зу др жа ве да шти ти сва ко га од де-
ла те ро ри зма и исто вре ме но ука зу ју да су др жа ве ду жне из бе га ва ти 
до но ше ње ме ра ко је би би ле про из вољ не, од но сно све ме ре мо ра ју 
би ти уте ме ље не на за ко ну, уз ап со лут ну за бра ну му че ња. Смер-
ни це об у хва та ју пи та ња при ба вља ња и упо тре бе лич них по да та-
ка, ли ше ња сло бо де, по ли циј ског за др жа ва ња, при тво ра, по ступ ка 
пред су дом, екс тра ди ци је и на кна де ште те жр тви. Екс пли цит но се 
ис ти че да др жа ве има ју оба ве зу да шти те под јед на ко сва ког од те-
ро ри зма (др жа ве има ју оба ве зу да шти те фун да мен тал на пра ва сва-
ког чо ве ка, по себ но пра во на жи вот што оправ да ва бор бу др жа ва 
про тив те ро ри зма у скла ду са овим смер ни ца ма). Та ко ђе, из ри чи то 
се за бра њу је ар би трер ност (све пред у зе те ме ре за су зби ја ње те ро-
ри зма мо ра ју би ти у скла ду са до стиг ну тим стан дар дом по што ва-
ња људ ских пра ва и прин ци пом вла да ви не пра ва, што ис кљу чу је 

8) Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights at the Co un cil of Euro pe, Gu i de li nes on hu man rights 
and the fight aga inst ter ro rism adop ted by the Com mit tee of Mi ni sters on 11 July 2002 at the 
804th me e ting of the Mi ni sters’ De pu ti es (Stras bo urg: Co un cil of Euro pe Pu blis hing, 2002). 
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сва ки об лик про из вољ но сти, дис кри ми на тор ског по сту па ња и ука-
зу је на по тре бу по сто ја ња кон тро ле над свим пред у зе тим ме ра ма). 
Ка ко се да ље на гла ша ва, све пред у зе те ме ре за су зби ја ње те ро ри-
зма мо ра ју би ти за ко ном про пи са не (ка да се њи ма огра ни ча ва ју 
људ ска пра ва, та огра ни че ња мо ра ју би ти што пре ци зни је де фи ни-
са на за ко ном и мо ра се утвр ди ти да су она ну жна и про пор ци о нал-
на ци љу ко ји се же ли оства ри ти). На кра ју, ис так ну то је да су сви 
об ли ци му че ња стро го за бра ње ни (утвр ђе на је ап со лут на за бра на 
му че ња, сва ког об ли ка не ху ма ног и по ни жа ва ју ћег по сту па ња или 
ка жња ва ња, а на ро чи то за вре ме хап ше ња, ис пи ти ва ња и при тва ра-
ња осо бе осум њи че не за из вр ше ње не ког те ро ри стич ког кри вич ног 
де ла). 

Ме ђу тим, смер ни це пру жа ју про стор за из ве сна од сту па ња 
од про кла мо ва них прин ци па у из у зет ним си ту а ци ја ма. Др жа ва мо-
же да усво ји ме ре ко ји ма се од сту па од стан дар да за шти те људ ских 
пра ва про кла мо ва них у ме ђу на род ним ин стру мен ти ма, у слу ча ју 
ра та или опа сно сти ко ја угро жа ва „жи вот на ци је“, у оби му сра-
змер ном хит но сти си ту а ци је. 

Ко ри шће ње фра за без ја сних де фи ни ци ја пред ста вља раз лог 
за за бри ну тост („жи вот на ци је“, „хит ност си ту а ци је“) и оста вља 
пу но про сто ра за ши ро ко ту ма че ње. По ста вља се пи та ње да ли су у 
Смер ни ца ма сми шље но ко ри шће ни па у шал ни тер ми ни. Сва ко од-
сту па ње од за шти те основ них људ ских пра ва и сло бо да мо ра би ти 
ап со лут но пре ци зно од ре ђе но. 

Члан 10. Европ ске кон вен ци је о за шти ти људ ских пра ва и 
основ них сло бо да по све ћен је сло бо ди из ра жа ва ња и ин фор ми са-
ња.9) Он ис ти че да сва ко има пра во на сло бо ду из ра жа ва ња. То пра-
во, пре ма тек сту Кон вен ци је, об у хва та сло бо ду ми шље ња и сло бо-
ду до би ја ња или са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ме ша ња 
др жав них вла сти и без об зи ра на гра ни це. Ме ђу тим, за раз ли ку од 
не ких пра ва ко ја су ап со лут ног ка рак те ра и где се не при хва та ју 
ни ка ква огра ни че ња, као што су за бра на му че ња и не чо веч ног и 
по ни жа ва ју ћег по сту па ња и ка жња ва ња, огра ни че ње сло бо де из ра-
жа ва ња мо же би ти до пу ште но у спе ци фич ним окол но сти ма. Члан 
10. став 2. про пи су је да по што оства ри ва ње ових сло бо да по вла чи 
за со бом ду жно сти и од го вор но сти, оно мо же би ти под врг ну то од-
ре ђе ним фор мал но сти ма, усло ви ма, огра ни че њи ма или санк ци ја-
ма ко је су про пи са не за ко ном и ко је су нео п ход не у де мо крат ском 
дру штву у ин те ре су на ци о нал не без бед но сти, те ри то ри јал ног ин-
те гри те та или јав не без бед но сти, ра ди спре ча ва ња от кри ва ња по-

9) Сл.листСЦГ-Међународниуговори, бр. 9/2003, 5/2005 и 7/2005 - ис пр.
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вер љи вих ин фор ма ци ја или очу ва ња ауто ри те та и не при стра сно-
сти суд ства.

Да кле, пре ма Кон вен ци ји, сло бо да из ра жа ва ња ни је ап со лут-
на. Др жа ва мо же, под од ре ђе ним усло ви ма, да се ме ша у ту сло бо-
ду. На и ме, став 2. чла на 10. на ла же да сва ко огра ни че ње сло бо де 
из ра жа ва ња, да би би ло при хва тљи во, мо ра би ти мо ти ви са но не-
ким од ци ље ва при зна тим као ле ги тим ним (на ци о нал на без бед-
ност, те ри то ри јал на це ло ви тост, јав на без бед ност итд). Ме ђу тим, 
по сто ја ње ле ги тим ног ци ља ни је до вољ но да би се ме ша ње др жа ве 
про гла си ло за са гла сно Кон вен ци ји. Сва ко огра ни ча ва ње сло бо де 
из ра жа ва ња мо ра та ко ђе би ти пред ви ђе но за ко ном и ну жно у де мо-
крат ском дру штву. Пре ма суд ској прак си Европ ског су да за људ ска 
пра ва при дев ‘’ну жан’’ под ра зу ме ва не ку им пе ра тив ну дру штве ну 
по тре бу. Да би про су ђи ва ле о по сто ја њу та кве по тре бе, др жа ва-
ма чла ни ца ма је оста вљен из ве стан про стор за сло бод ну про це ну. 
Тај про стор је, ипак, под од ре ђе ном кон тро лом Европ ског су да за 
људ ска пра ва. У вр ше њу сво јих кон трол них овла шће ња Суд про-
це њу је сра змер ност не ког огра ни че ња сло бо де из ра жа ва ња са ње-
го вим ци љем. Сва ко ме ша ње не сра змер но ле ги тим ном ци љу не ће 
се сма тра ти као ‘’ну жно у де мо крат ском дру штву’’ и пред ста вља ће 
кр ше ње чла на 10. Кон вен ци је

Зна чај но је по ме ну ти Европ ску кон вен ци ју о су зби ја њу те-
ро ри зма из 1977. го ди не10) јер је то пр ва кон вен ци ја ко јом је Са вет 
Евро пе ди рект но до та као пи та ње те ро ри зма. Овом Кон вен ци јом су 
усло ви за екс тра ди ци ју, као сред ство за обез бе ђе ње кри вич ног го-
ње ња и ка жња ва ња, ре де фи ни са ни сход но по тен ци јал ној прет њи 
од те ро ри стич ких на па да. На пра вље на је раз ли ка из ме ђу кри вич-
них де ла по ве за них са те ро ри змом и по ли тич ких кри вич них де ла. 
У чла ну 1. на бро ја на су кри вич на де ла, ко ја се не ће сма тра ти по ли-
тич ким, за ко ја ће би ти до зво ље на екс тра ди ци ја. 

Убр зо на кон усва ја ња Смер ни ца, Са вет Евро пе од лу чу је да 
ажу ри ра Кон вен ци ју из 1977. го ди не и до но си Про то кол уз Европ-
ску Кон вен ци ју о су зби ја њу те ро ри зма 2003. го ди не у же љи да оја ча 
бор бу про тив те ро ри зма уз по што ва ње људ ских пра ва.11) Про то кол 
ко ри гу је Кон вен ци ју у не ко ли ко сфе ра. Пр во, спи сак кри вич них 
де ла ко ја се не сма тра ју по ли тич ким је ко ри го ван та ко да укљу чу-
је сва кри вич на де ла об у хва ће на ан ти те ро ри стич ким кон вен ци ја ма 
Ује ди ње них на ци ја. Да ље, уве ден је по јед но ста вље ни по сту пак за 
усва ја ње из ме на и до пу на, чи ме се омо гу ћу је да се спи ску до да ју 

10) Сл.листСРЈ-Међународниуговори, бр. 10/2001.

11) Сл.гласникРС–Међународниуговори, бр. 19/2009.
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но ва кри вич на де ла. Тре ће, Кон вен ци ја је отво ре на за пот пи си ва ње 
и др жа ва ма по сма тра чи ма и, за ви сно од од лу ке Ко ми те та ми ни ста-
ра, дру гим др жа ва ма неч ла ни ца ма. Че твр то, уве де на је мо гућ ност 
да се од би је екс тра ди ци ја учи ни ла ца кри вич них де ла зе мља ма где 
по сто ји опа сност да се над њи ма из вр ши смрт на ка зна, да бу ду из-
ло же ни му че њу или да бу ду осу ђе ни на ка зну до жи вот ног за тво ра 
без мо гућ но сти услов ног пу шта ња на сло бо ду. Та ко ђе, ре зер ве ко је 
су на Кон вен ци ју ста вље не пре не го што је овај про то кол отво рен 
за пот пи си ва ње не при ме њу ју се на Кон вен ци ју из ме ње ну и до пу-
ње ну овим про то ко лом.

Са вет Евро пе је, очи глед но, пред у зео од ре ђе не ме ре ко ји ма 
под се ћа др жа ве да људ ска пра ва не сме ју би ти за не ма ре на без об-
зи ра на уче шће др жа ва у тзв. “ра ту про тив те ро ри зма“. 

Слич но и Са вет без бед но сти Ује ди ње них На ци ја на сто ји да 
на пра ви ба ланс из ме ђу ме ра ко је се пред у зи ма ју у бор би про тив те-
ро ри зма и пра ва о људ ским пра ви ма. У Ре зо лу ци ји 1624(2005)12) се 
нај пре нај стро жи је осу ђу је под сти ца ње на те ро ри стич ке ак те и од-
ба цу ју по ку ша ју да се оправ да ју те ро ри стич ки ак ти ко ји мо гу под-
ста ћи дру ге те ро ри стич ке ак те. По том се под се ћа на сло бо ду из ра-
жа ва ња ко ја је са др жа на ка ко у чла ну 19. Уни вер зал не де кла ра ци је 
о људ ским пра ви ма усво је не од стра не Ге не рал не скуп шти не 1948. 
го ди не13), та ко и у чла ну 19. Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и 
по ли тич ким пра ви ма усво је ног од стра не Ге не рал не скуп шти не14), 
као и на то да се то пра во мо же огра ни чи ти је ди но на на чин пред-
ви ђен за ко ном, те да је то нео п ход но из раз ло га на ве де них у ста ву 
3, чла на 19. Ме ђу на род ног пак та. На кра ју се по зи ва ју све др жа ве 
да за ко ном за бра не под сти ца ње на вр ше ње те ро ри стич ких де ла и 
да са ра ђу ју на ја ча њу ан ти те ро ри стич ких ме ра. 

2. ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА У 

УПОРЕДНОМ КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Ве ли ки број европ ских зе ма ља је већ пред у зео зна чај не ко ра-
ке у прав цу но ве ли ра ња од ред би о те ро ри зму и са њим по ве за ним 
кри вич ним де ли ма. 

12) Resolution1624(2005), Adop ted by the Se cu rity Co un cil at its 5261st me e ting, on 14 Sep-
tem ber 2005.

13) Усво је на и про гла ше на на Ге не рал ној скуп шти ни Ује ди ње них на ро да 10. де цем бра 
1948. го ди не Ре зо лу ци јом 217 (III). 

14) СлужбенилистСФРЈ-Међународниуговори, бр. 7/1971.
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Око сни цу из ме на и до пу на Кривичног законика Немачке 
чи ни Оквир на од лу ка Са ве та Европ ске Уни је о бор би про тив те-
ро ри зма од 13. ју на 2002. го ди не (CouncilFrameworkDecisionon
Combating Terrorism, 2002/475/JHA) са из ме на ма и до пу на ма ко-
је су учи ње не 2008. го ди не (CouncilFrameworkDecision2008/919/
JHAof28November2008amendingFrameworkDecision2002/475/
JHAoncombatingterrorism) и Кон вен ци ја Са ве та Евро пе о спре ча-
ва њу те ро ри зма (CouncilofEuropeConventiononthePreventionof
TerrorismCETSNo.196). 

За на шу ана ли зу од по себ ног зна ча ја је кри вич но де ло из 
§129а Кри вич ног за ко ни ка Не мач ке свр ста но у гру пу кри вич них 
де ла про тив про тив јав ног ре да (кри вич но де ло ства ра ње те ро ри-
стич ког удру же ња). У ци љу им пле мен та ци је Оквир не од лу ке Са ве-
та ЕУ о бор би про тив те ро ри зма та од ред ба је ра ди кал но из ме ње-
на 22.12.2003. го ди не.15) За ко но да вац у Не мач кој не ин кри ми ни ше 
јав но под сти ца ње на на чин ка ко је то учи ње но у Оквир ној од лу ци, 
али је ја сно да став 5. §129а по кри ва и та кве си ту а ци је. Пре ма ста-
ву 5. ка жња ва се ли це ко је пру жа по др шку те ро ри стич ком удру же-
њу, као и ли це ко је вр бу је ли ца за члан ство у удру же њу или ли ца 
ко ја ће пру жа ти по др шку удру же њу за из вр ше ње кри вич них де ла 
на бро ја них у ста ву 1. и 2. §129а. Пру жа ње по др шке мо же да об у-
хва ти ши рок спек тар рад њи, из ме ђу оста лог и пре но ше ње по ру ка, 
иде ја ко ји ма се под сти че вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла. 
Уко ли ко не ко ли це об ја вљу је или ши ри из ја ве да би при до био чла-
но ве, не ве за но од тог да ли је он сам члан те ро ри стич ког удру же ња 
за ко је вр ши вр бо ва ње, би ће ка жњен пре ма § 129 а став 5. са мо ако 
се то вр бо ва ње схва та као ње го во соп стве но за ла га ње за удру же ње. 
На су прот то ме, ко из ја ву пре но си са мо као ту ђу, у ин фор ма тив не 
свр хе, не оства ру је ка жњи ву рад њу. Из ме на ма Кри вич ног за ко ни ка 
Не мач ке из 2002. го ди не за ко но да вац је су зио кри ми нал ну зо ну код 
вр бо ва ња. На и ме, до та да је сва ка вр ста вр бо ва ња за те ро ри стич ко 
удру же ње би ла ка жњи ва16), а од тог мо мен та са мо вр бо ва ње чла но-
ва или ли ца ко ја ће по др жа ва ти удру же ње. Ту је не мач ки за ко но да-
вац, ра ди за шти те сло бо де ми шље ња као основ ног људ ског пра ва, 
рад њу вр бо ва ња огра ни чио на слу ча је ве где је по треб на кри ми на-
ли за ци ја.17) Та ко, пре ма ста рој вер зи ји за ко на, рас ту ра ње спи са у 

15) То је учи ње но ''За ко ном за им пле мен та ци ју Оквир не од лу ке Са ве та ЕУ за бор бу про-
тив те ро ри зма и из ме ну дру гих за ко на'' од 22.12.2003. го ди не. Ви ди: Jürgen Schäfer, 
Bruk hard Fe ilc ke, “Aus der Rechtsprec hung des BGH zum Sta atsschutzstra frecht”, NeueZe-
itschriftfürStrafrecht-RechtsprechungsReport, Beck Ver lag, München, 10/2008, p. 299. 

16) Пре ма ра ни јем § 129 а став 3. ка жња ва ло се ли це ко је по др жа ва удру же ње или за ње га 
вр бу је ка зном од шест ме се ци до пет го ди на.

17) Jürgen Schäfer, Bruk hard Fe ilc ke, op.cit, p. 303.
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ко ји ма су пред ста вље не и ко мен та ри са не про шле и бу ду ће те ро ри-
стич ке ак тив но сти ‘’Фрак ци је цр ве не ар ми је’’ пред ста вља ка жњи-
ву рад њу јер се ти ме по вољ но ути че на ње го ву по зи ци ју у дру-
штву, про ши ру ју мо гућ но сти за њи хо ве ак тив но сти и евен ту ал но 
ре гру то ва ње но вих ли ца. Ме ђу тим, пре ма са да шњем ста њу у КЗ-у 
Не мач ке та кве рад ње не пред ста вља ју ка жњи ве рад ње пре ма § 129 
а став 5. тач ка 2. јер је за ко но да вац хтео из ри чи то да из чи ње нич-
ног ста ња из у зме оне рад ње ко је се ис цр пљу ју у про па ги ра њу тј. 
вр бо ва њу за иде о ло ги ју те ро ри стич ког удру же ња (по себ но тре ба 
да се из ка жњи во сти из у зме област про па ги ра ња тзв. чи стих сим-
па ти ја).18) Кон крет но, да нас се ка жња ва са мо вр бо ва ње за члан ство 
у те ро ри стич ком удру же њу или вр бо ва ње ли ца ко ја ће по др жа ва ти 
те ро ри стич ко удру же ње.

КривичнизаконикИталије је у скла ду са нај но ви јим трен-
до ви ма ме ђу на род не за јед ни це ино ви рао од ред бе ко је се од но се на 
кри вич но де ло те ро ри зма. Нај пре је то учи нио За ко ном број 438. 
од 15. де цем бра 2001. го ди не (Хит не ме ре про тив ме ђу на род ног 
те ро ри зма) ка да је усво јио Де крет бр. 374. од 18. ок то бра 2001. го-
ди не (decretolegge), а по том је За ко ном бр. 155. од 31. ју ла 2005. 
го ди не (‘’Хит не ме ре за бор бу про тив ме ђу на род ног те ро ри зма) 
пар ла мент Ита ли је, ве о ма бр зо и ве ли ком ве ћи ном, спро во де ћи 
сна жан ви ше пар тиј ски кон сен зус усво јио Де крет бр. 144. од 27. 
ју на 2005. го ди не.19) Зна чај по ме ну тих де кре та је у из ме на ма и до-
пу на ма ста рих ин кри ми на ци ја ко је се од но се на кри вич но де ло те-
ро ри зма али и у уво ђе њу не ких но вих кри вич них де ла што је у 
скла ду са Оквир ном од лу ком Ве ћа ЕУ о бор би про тив те ро ри зма 
и Кон вен ци јом Са ве та Евро пе о спре ча ва њу те ро ри зма. Кри вич ни 
за ко ник Ита ли је у чла ну 414. из ри чи то ка жња ва под сти ца ње на из-
вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла.20) 

КривичнизаконикРускефедерације у чла ну 205.2 ин кри ми-
ни ше јав но по зи ва ње на вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла 
или јав но оправ да ва ње те ро ри зма.21) Ста вом 1. ка жња ва се јав но 
по зи ва ње на вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла или јав но 
оправ да ва ње те ро ри зма. У ста ву 2. пред ви ђе на је те жа ка зна (ква-
ли фи ко ва ни об лик) ако је де ло учи ње но пу тем мас-ме ди ја. Под 

18) Ibidem, p. 302.

19) Va nia Pa tané, “Re cent Ita lian Ef forts to Re spond to Ter ro rism at the Le gi sla ti ve Le vel”, Jour-
nalofInternationalCriminalJustice, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 4/2006, p. 1169.

20) Ser gio Bel tra ni, CorsodiDirittoPenale,Partegeneraleeparte speciale, Wol ters Klu wer 
Ita lia Srl, Pa do va, 2008, p. 638.

21) А. И. Ра рог, КомментарийкУголовномукодексуРоссийскойФедерации, Про спект, Мо-
сква, 2013, стр. 521-522.
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„јав ним оправ да ва њем те ро ри зма“ тре ба под ра зу ме ва ти јав ну из ја-
ву ко јом се при зна је иде о ло ги ја или прак са те ро ри ста као ис прав на 
и ко ју је по треб но по др жа ти и пра ти ти. 

Казнени законик Републике Хрватске је ускла ђен са ре ле-
вант ним ме ђу на род ним до ку мен ти ма у обла сти бор бе про тив те ро-
ри зма. Ста ри КазненизаконикРепубликеХрватске, ко ји је сту пио 
на сна гу 1. ја ну а ра 1998. го ди не, је у ви ше на вра та био но ве ли ран. 
Хар мо ни за ци је са ме ђу на род ним из во ри ма и европ ском прав ном 
те ко ви ном у обла сти бор бе про тив те ро ри зма је спро ве де на 2008. 
го ди не.22) Уве де на су два но ва кри вич на де ла и то: јав но по ти ца ње 
на те ро ри зам (члан 169а) и но ва че ње и обу ка за те ро ри зам (члан 
169б). Та ко ђе, де фи ни ци ја кри вич ног де ла те ро ри зма (члан 169) 
је ускла ђе на са Оквир ном од лу ком Са ве та ЕУ о бор би про тив те-
ро ри зма. Но ви КазненизаконикРепубликеХрватске23)у чла ну 99. 
ре гу ли ше кри вич но де ло јав но по ти ца ње на те ро ри зам. Де ло се са-
сто ји у јав ном из но ше њу или про но ше њу за ми сли ко ји ма се из рав-
но или не из рав но по ти че на по чи ње ње те ро ри стич ких кри вич них 
де ла (из чла на 97., чла на 98., чла на 137., чла на 216. став 1. до 3., 
чла на 219., чла на 223., чла на 224., чла на 352. до чла на 355. Ка зне-
ног за ко ни ка). 

Ре пу бли ка Сло ве ни ја је до не ла пот пу но нов Казенскизако-
никРС ко ји је сту пио на сна гу 1. но вем бра 2008. го ди не.24) Члан 
108. ко ји ре гу ли ше те ро ри зам је про ши рен у скла ду са acquiscom-
munautaire.Као Хр ва ти, слич но, и Ре пу бли ка Сло ве ни ја уво ди но ве 
ин кри ми на ци је: под сти ца ње јав не гло ри фи ка ци је те ро ри стич ких 
ака та (члан 110) и ре гру то ва ње и обу ку за те ро ри зам (члан 111).

КривичнизаконикЦрнеГоре 25) је За ко ном о из ме на ма и до-
пу на ма КЗ из 2010. го ди не кон цеп циј ски дру га чи је по ста вио кри-
вич но де ло те ро ри зма26) и унео но ва кри вич на чи је про пи си ва ње 
про из и ла зи из ра ни је по ме ну тих ме ђу на род них до ку ме на та. Јав но 
по зи ва ње на из вр ше ње те ро ри стич ких де ла је ре гу ли са но у чла ну 
447а КЗ. Де ло се са сто ји у јав ном по зи ва њу или на дру ги на чин 
под сти ца њу на вр ше ње кри вич ног дје ла из чла на 447. за ко ни ка (те-
ро ри зам).

22) НародненовинеР’, бр. 152/08.

23) НародненовинеРХ, бр. 125/11.

24) УраднилистРС, бр. 55/2008.

25) Сл.листРЦГ, бр. 70/03 од 25.12.2003, 13/04 од 26.02.2004, 47/06 од 25.07.2006, 40/08 од 
27.06.2008, 25/10 од 05.05.2010, 32/11 од 01.07.2011).

26) Зо ран Сто ја но вић, КоментарКривичногзаконика, Ми си ја OSCE у Цр ној Го ри, Под го-
ри ца, 2010, стр. 870.
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3. ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА У 

КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Пре ма Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке Ср би је јав но под сти-
ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких де ла се са сто ји у јав ном из но-
ше њу или про но ше њу иде ја ко ји ма се не по сред но или по сред но 
под сти че на вр ше ње кри вич ног де ла из чла на 391(члан 391а).

На овај на чин ин кри ми ни ше се те ро ри стич ка про па ган да. 
Рад ња из вр ше ња кри вич ног де ла је из но ше ње или про но ше ње иде-
ја. Под из но ше њем тре ба под ра зу ме ва ти са оп шта ва ње соп стве ног 
уве ре ња, док је про но ше ње да ље са оп шта ва ње не чи јег уве ре ња ко-
је се од но си на дру го ли це. Мо ра се ра ди ти о ’’јав ном’’ под сти ца њу 
што зна чи да је, на при мер, при ват на ко ре спон ден ци ја од но сно ко-
му ни ка ци ја ис кљу че на из оп се га ове од ред бе. Иде ја ко јом се под-
сти че вр ше ње те ро ри зма мо же би ти упу ће на јав но сти на раз ли чи те 
на чи не. Та ко ће се нпр. јав ним под сти ца њем сма тра ти и рас ту ра ње 
но ви на, ле та ка или дру гих нат пи са, по ста вља ње та квих са др жа-
ја на Ин тер нет или ства ра ње лин ко ва (по ве зни ца) на стра ни це на 
ко ји ма се та кви са др жа ји на ла зе. Јав но под сти ца ње по сто ји и ка-
да се ди стри бу ци ја за бра ње них ма те ри ја ла од но сно са др жа ја вр-
ши пу тем елек трон ске по ште, дру штве них мре жа, фо ру ма и сл.27) 
Јав но под сти ца ње по сто ји не са мо ка да је учи ње но пре из вр ше ња 
кри вич ног де ла, већ и на кон учи ње ног де ла – нпр. пред ста вља ње 
те ро ри стич ког на па да као по треб ног и оправ да ног (гло ри фи ка ци-
ја те ро ри зма) што мо же би ти под сти ца ње на не ки бу ду ћи те ро ри-
стич ки на пад. 

Иде ја је тер мин ко ји се ко ри сти у сва ко днев ном го во ру. 
По ти че од грч ке ре чи δέα- ви дљи ва фор ма. Пре ма фи ло зоф ском 
реч ни ку, с јед не стра не, иде је су оно што ми сли мо или Ло ко вим 
ре чи ма, све оно што дух ко ри сти док ми сли. По сма тра не на тај 
на чин, из гле да да су оне по свом свој ству при вре ме на, про ла зна 
и не ста бил на при ват на при су ства. С дру ге стра не, иде је омо гу ћа-
ва ју на чин на ко ји објек тив но зна ње мо же би ти из ра же но. Оне су 
основ не ком по нен те раз у ме ва ња, а сва ка ра зу мљи ва про по зи ци ја 
ко ја је исти ни та мо ра би ти схва тљи ва.28) У пси хо ло шком реч ни ку 
је ис так ну то да је иде ја, би ло ко ји са др жај мен тал них про це са. Све 
оно што је опа же но и на не ки на чин схва ће но мен тал ним (ин те-
лек ту ал ним) про це си ма, а што се раз ли ку је од не по сред ног чул ног 
са зна ња. Иде ја је основ ни по јам, не сво дљив на дру ге тер ми не и 

27) CouncilofEuropeConventiononthePreventionofTerrorismCETSNo.196,2005,Explana-
toryreport

28) Сај мон Блек бурн, Оксфордскифилозофскиречник, Све то ви, Но ви Сад, 1999, стр 167.
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због то га са мо уоп ште но од ре дљив. По што је као основ ни и оп шти 
по јам ра зу мљив сва ком по је дин цу са очу ва ним мен тал ним апа ра-
том, те шко ће ње го ве упо тре бе мо гу се ја ви ти са мо у спе ци фич ним 
усло ви ма и у кон тек сту (нпр. фик сна иде ја).29) По Кан ту иде ја је 
пра сли ка упо тре бе ра зу ма, тран сцен ден тан по јам ко ји пре ко ра чу је 
гра ни цу са зна ња.30) Хе гел иде ји да је атри бут је ди ног ре ал ног би-
ћа.31)

Са вре ме но зна че ње ре чи иде ја је ви ше стру ко, али са за јед-
нич ким еле мен том да се иде је ства ра ју у људ ском ду ху, од но сно 
пси хо фи зич ки „у људ ској гла ви“ . Пре ма то ме, иде ја је ми сао, по-
ми сао, за ми сао „о“ не че му (пси хо ло шки: по сред ни члан из ме ђу 
жи ве пред ста ве и ап стракт ног, стро го де фи ни са ног пој ма), иде ја, у 
том сми слу, из ра жа ва или од ра жа ва не што што по сто ји у ви ду ства-
ри или пред ме та. Иде ја је и изум, оно што се из во ди из људ ског ума 
на на чин ства ра ња из ни че га и као та ква, она је тво ре ви на „има ги-
на ци је“-сли ко ва ње и то у раз ли чи тим обла сти ма људ ског ду ма (у 
умет но сти, у на у ци, у фи ло зо фи ји, у ин ду стри ји, у сва ко днев ном 
жи во ту). Та ко ђе, иде ја је про јект, на црт, ви зи ја не че га што ак ту ел-
но не по сто ји (нпр. иде је за ре фор му дру штва, обра зо ва ња и сл.). 
Иде ја је, та ко ђе, став – у сми слу од ре ђе ног ми шље ња или мње ња, 
по глед - у сми слу од ре ђе ни ду хов них по ли тич ких ори јен та ци ја и 
схва та ња, пред ра су да – у сми слу оног што прет хо ди ра су ђи ва њу.32)

Иде ја мо ра би ти та ква да се њо ме под сти че на из вр ше ње 
кри вич ног де ла те ро ри зма што је фак тич ко пи та ње ко је се про це-
њу је у сва ком кон крет ном слу ча ју.

Иде јом се мо же не по сред но или по сред но под сти ца ти на 
из вр ше ње кри вич ног де ла. Не по сред но под сти ца ње као услов за 
по сто ја ње кри вич ног де ла не ства ра то ли ко про бле ма као по сред-
но под сти ца ње. Од ред бе Кон вен ци је Са ве та Евро пе о спре ча ва њу 
те ро ри зма да ју др жа ва ма пот пи сни ца ма од ре ђе ну дис кре ци ју у по-
гле ду де фи ни са ња и им пле мен та ци је кри вич ног де ла. Не по сред но 
под сти ца ње би по сто ја ло ако не ко, нпр. пу тем You tuba, у ви део 
за пи су пoзове гра ђа не на екс пло зив не на па де у не ком гра ду.33) По-
сред но под сти ца ње би по сто ја ло у слу ча ју нпр. упу ћи ва ња ре чи 

29) Дра ган Кр стић, Психолошкиречник, Са вре ме на ад ми ни стра ци ја, Бе о град, 1996, стр 225.

30) Ци ти ра но пре ма: Ро џер Скру тон, Краткаисторијамодернефилозофије, На род на књи-
га, Бе о град, 1998, стр. 127.

31) Ibidem, стр. 153.

32) Бран ко Па вло вић, Филозофскиречник, Пла то, Бе о град, 1997, стр. 105. 

33) Та ко је у Хр ват ској под не та кри вич на при ја ва због по сто ја ња кри вич ног де ла „Јав но по-
ти ца ње на те ро ри зам“ про тив ли ца ко је је у осмо ми нут ном ви део за пи су пре ко Youtuba
по зи ва ло тзв. чла но ве от по ра на но ве екс пло зив не на па де у За гре бу.
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хва ле учи ни о цу те ро ри зма, кле ве та ња жр та ва, пред ста вља ња те-
ро ри стич ког на па да као нео п ход ног и оправ да ног и сл. По зи ва ње 
на фи нан си ра ње те ро ри стич ких ор га ни за ци ја та ко ђе, пред ста вља 
по сред но под сти ца ње на вр ше ње кри вич ног де ла те ро ри зма јер се 
на тај на чин омо гу ћа ва обез бе ђи ва ње сред ста ва за не ко бу ду ће вр-
ше ње кри вич ног де ла из чла на 391. 

По сле ди ца кри вич ног де ла јав но под сти ца ње на из вр ше ње 
те ро ри стич ких кри вич них де ла је ства ра ње опа сно сти да би кри-
вич но де ло те ро ри зма мо гло би ти учи ње но. Ра ди се о ап стракт ној 
опа сно сти.

1.1.Јавноподстицањенаизвршење
терористичкихделаиподстрекавање

Јав но под сти ца ње на из вр ше ње те ро ри стич ких де ла тре ба 
раз ли ко ва ти од под стре ка ва ња на из вр ше ње кри вич ног де ла, као 
об ли ка са у че сни штва, ко ји је ин сти тут оп штег де ла пред ви ђен у 
ве ћи ни европ ских кри вич них за ко но дав ста ва. Код под стре ка ва-
ња под стре кач не по сред но или по сред но ути че на ства ра ње или 
учвр шћи ва ње во ље код из вр ши о ца да учи ни од ре ђе но кри вич но 
де ло. Пре ма те о ри ји о ак це сор ној прав ној при ро ди са у че сни штва, 
ко ја је при хва ће на и код нас, под стре кач се ка жња ва ако је из вр ши-
лац из вр шио кри вич но де ло, од но сно пред у зео рад њу ко ја ула зи 
у кри ми нал ну зо ну (до вр ше но де ло, ка жњив по ку шај или ка жњи-
ве при прем не рад ње) и при то ме се не тра жи и кри ви ца из вр ши о-
ца. До вољ но је да је из вр ши лац оства рио све објек тив не еле мен те 
кри вич ног де ла, тј. не зах те ва се да је он и крив за из вр ше но де-
ло (ли ми ти ра на ак це сор ност). Condiciosinequanon од го вор но сти 
под стре ка ча је, да кле, ба рем оства ре ње свих објек тив них обе леж ја 
би ћа кри вич ног де ла од стра не из вр ши о ца. Мо же мо да за кљу чи мо 
да по сто је две основ не раз ли ке из ме ђу под стре ка ва ња као об ли ка 
са у че сни штва и кри вич ног де ла јав но под сти ца ње на из вр ше ње те-
ро ри стич ких де ла. Пр во, за раз ли ку од под стре ка ва ња, ни је по треб-
но да је ова рад ња усме ре на на ства ра ње или учвр шћи ва ње од лу-
ке код не ког од ре ђе ног ли ца да из вр ши кри вич но де ло те ро ри зма. 
Јав но под сти ца ње је упу ће но нео д ре ђе ном бро ју осо ба. И дру го, 
за раз ли ку од под стре ка ва ња под сти ца ње се не мо ра од но си ти на 
кон крет но кри вич но де ло, већ на бу ду ће те ро ри стич ке на па де ко ји 
ни су спе ци фи ци ра ни. До вољ но је да се ти ме ства ра опа сност од 
из вр ше ња јед ног или ви ше та квих де ла. По сле ди ца је ап стракт на 
опа сност ко ја се не утвр ђу је у кон крет ном слу ча ју већ пред ста вља 
нео бо ри ву за кон ску прет по став ку. Уко ли ко је пак услед вр ше ња 
овог кри вич ног де ла код не ког ли ца ство ре на или учвр шће на од лу-
ка да из вр ши кри вич но де ло те ро ри зма по сто ја ће под стре ка ва ње 
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на то кри вич но де ло (од но сно ка жњи во не у спе ло под стре ка ва ње у 
слу ча ју да де ло ни је ни по ку ша но). Ова ин кри ми на ци ја се при ме-
њу је са мо у оним слу ча је ви ма ка да се не ра ди о под стре ка ва њу на 
кри вич но де ло те ро ри зма ко је је кон кре ти зо ва но. 

Кри ви ца учи ни о ца кри вич ног де ла по сто ји без об зи ра да ли 
је та кво де ло уоп ште учи ње но. На и ме, јав но под сти ца ње је, у су-
шти ни, по сред но ути ца ње на из вр ше ње кри вич ног де ла те ро ри зма 
па се не тра жи утвр ђи ва ње узроч но сти (од го вор ност за јав но под-
сти ца ње по сто ји без об зи ра на то да ли је учи ње но кон крет но кри-
вич но де ло те ро ри зма, као и без об зи ра на то да ли је јав ним под-
сти ца њем учи ни лац био под стак нут на из вр ше ње кри вич ног де ла) 
већ са мо да је ство ре на опа сност за ње го во из вр ше ње.34) 

4. ЈАВНО ПОДСТИЦАЊЕ НА ИЗВРШЕЊЕ 
ТЕРОРИСТИЧКИХ ДЕЛА И СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА 

- ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

Пра во на сло бо ду из ра жа ва ња пред ста вља је дан од бит них 
те ме ља де мо крат ског дру штва. Члан 10. Европ ске кон вен ци је о 
за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да35) по све ћен је сло бо-
ди из ра жа ва ња и ин фор ми са ња. Он ис ти че да сва ко има пра во на 
сло бо ду из ра жа ва ња. То пра во, пре ма тек сту Кон вен ци је, об у хва та 
сло бо ду ми шље ња и сло бо ду до би ја ња или са оп шта ва ња ин фор-
ма ци ја и иде ја без ме ша ња др жав них вла сти и без об зи ра на гра ни-
це. Ме ђу тим, за раз ли ку од не ких пра ва ко ја су ап со лут ног ка рак-
те ра и где се не при хва та ју ни ка ква огра ни че ња, као што су за бра на 
му че ња и не чо веч ног и по ни жа ва ју ћег по сту па ња и ка жња ва ња, 
огра ни че ње сло бо де из ра жа ва ња мо же би ти до пу ште но у спе ци-
фич ним окол но сти ма. Члан 10. став 2. про пи су је да по што оства-
ри ва ње ових сло бо да по вла чи за со бом ду жно сти и од го вор но сти, 
оно мо же би ти под врг ну то од ре ђе ним фор мал но сти ма, усло ви ма, 
огра ни че њи ма или санк ци ја ма ко је су про пи са не за ко ном и ко је су 
нео п ход не у де мо крат ском дру штву у ин те ре су на ци о нал не без-
бед но сти, те ри то ри јал ног ин те гри те та или јав не без бед но сти, ра-
ди спре ча ва ња от кри ва ња по вер љи вих ин фор ма ци ја или очу ва ња 
ауто ри те та и не при стра сно сти суд ства.

Да кле, пре ма Кон вен ци ји, сло бо да из ра жа ва ња ни је ап со лут-
на. Др жа ва мо же, под од ре ђе ним усло ви ма, да се ме ша у ту сло бо-

34) Да вор Де рен чи но вић, „Су вре ме ни ан ти те ро ри зам на рас криж ју-ка зне но прав на ре ак ци-
ја“, Збор ник ра до ва ''Но ви об зо ри су вре ме ног те ро ри зма и ан ти те ро ри зма'', Прав ни фа-
кул тет Све у чи ли шта у За гре бу и Ака де ми ја прав них зна но сти Хр ват ске, За греб, 2007, 
стр. 39.

35) СлужбенилистСЦГ-Међународниуговори“, бр. 9/2003.
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ду. На и ме, став 2. чла на 10. на ла же да сва ко огра ни че ње сло бо де 
из ра жа ва ња, да би би ло при хва тљи во, мо ра би ти мо ти ви са но не-
ким од ци ље ва при зна тим као ле ги тим ним (на ци о нал на без бед-
ност, те ри то ри јал на це ло ви тост, јав на без бед ност итд). Ме ђу тим, 
по сто ја ње ле ги тим ног ци ља ни је до вољ но да би се ме ша ње др жа ве 
про гла си ло као са гла сно Кон вен ци ји. Сва ко огра ни ча ва ње сло бо де 
из ра жа ва ња мо ра та ко ђе би ти пред ви ђе но за ко ном и ну жно у де мо-
крат ском дру штву. Пре ма суд ској прак си Европ ског су да за људ ска 
пра ва при дев ‘’ну жан’’ под ра зу ме ва не ку им пе ра тив ну дру штве ну 
по тре бу. Да би про су ђи ва ле о по сто ја њу та кве по тре бе, др жа ва-
ма чла ни ца ма је оста вљен из ве стан про стор за сло бод ну про це ну. 
Тај про стор је, ипак, под од ре ђе ном кон тро лом Европ ског су да за 
људ ска пра ва (Суд). У вр ше њу сво јих кон трол них овла шће ња Суд 
про це њу је сра змер ност не ког огра ни че ња сло бо де из ра жа ва ња са 
ње го вим ци љем. Сва ко ме ша ње у ту сло бо ду не сра змер но ле ги-
тим ном ци љу не ће се сма тра ти као ‘’ну жно у де мо крат ском дру-
штву’’ и пред ста вља ће кр ше ње чла на 10. Кон вен ци је. 

У да љем тек сту по себ ну па жњу ће мо по све ти ти суд ској 
прак си Европ ског су да за људ ска пра ва у ве зи са при ме ном чла на 
10. став 2. Кон вен ци је.

У слу ча ју HandysideпротивУједињеногкраљевства Суд је 
ис та као основ ну при ро ду сло бо де из ра жа ва ња за шти ће не у чла ну 
10: „Сло бо да из ра жа ва ња са чи ња ва је дан од су штин ских те ме ља 
де мо крат ског дру штва, је дан од основ них усло ва за ње гов на пре-
дак и раз ви так сва ког чо ве ка. Са гла сно ста ву 2. чла на 10. она се не 
од но си са мо на „ин фор ма ци је“ или „иде је“ ко је се по вољ но при-
хва та ју или сма тра ју бе за зле ним или не ва жним, већ и на оне ко је 
вре ђа ју, шо ки ра ју или уз не ми ра ва ју др жа ву или би ло ко ји сег мент 
ста нов ни штва“.36) 

Ме ђу тим, за раз ли ку од не ких те мељ них пра ва ко ја се ап со-
лут на нпр. за бра на му че ња и не чо веч ног и по ни жа ва ју ћег по сту-
па ња, члан 10. став 2. про пи су је усло ве под ко ји ма је до пу ште но 
огра ни ча ва ње сло бо де из ра жа ва ња. 

Ка да је у пи та њу за бра на му че ња у слу ча ју Аксој против
Турске, Суд је пр ви пут про гла сио јед ну др жа ву кри вом за му че-
ње. Пре ма из ја ви под но си о ца пред став ке он је ли шен сло бо де и 
ста вљен у при твор под сум њом да је под стре ка вао те ро ри сте, при-
пад ни ке Рад нич ке пар ти је Кур ди ста на (ПКК), да је био њи хов члан 
и да је ди стри бу и рао про па ганд ни ма те ри јал. По ми шље њу Су да, 
вла сти у Тур ској су пред у зе ле рад њу ко ја је би ла из ра зи то озбиљ на 

36) Handysidev.TheUnitedKingdom, Apli ca tion No. 5493/72, jud gment of 7. De cem ber 1976. 
Ви ди: Жил Ди тер тр, ИзводиизнајзначајнијиходлукаЕвропскогсудазаљудскаправа, 
Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 289.
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и окрут на (оште ће ног су на гог обе си ли за ру ке да ви си и при то ме 
су му ру ке би ле ве за не на ле ђи ма) и ко ју су мо гли да ква ли фи ку-
ју са мо као му че ње.37) Исто та ко, у слу ча ју ШакалпротивВелике
БританијеСуд ис ти че да за бра на му че ња пред ста вља јед ну од нај-
о снов ни јих вред но сти де мо крат ског дру штва и да је сто га тврд ња 
бри тан ске вла де да има пра во да про те ра стран ца, чак и ка да по-
сто ји ствар ни ри зик од му че ња у др жа ви при је ма, уко ли ко на ци о-
нал на без бед ност зах те ва та кво по сту па ње, ап со лут но не при хва-
тљи ва.38) Што се ти че опа сно сти од те ро ри зма Суд је ис та као да је 
све стан огром них те шко ћа са ко ји ма се др жа ве у да на шње вре ме 
су сре ћу у за шти ти од те ро ри стич ког на си ља. Ме ђу тим, чак и у та-
квим окол но сти ма, Кон вен ци ја за бра њу је му че ње, не ху ма но или 
по ни жа ва ју ће по сту па ње или ка жња ва ње, без об зи ра на по на ша ње 
жр тве. За бра на му че ња га ран то ва на чла ном 3. Кон вен ци је се под-
јед на ко од но си и на слу ча је ве про те ри ва ња у дру ге зе мље. Да кле, 
ка да по сто ји сум ња да ће по је ди нац би ти из ло жен ре ал ном ри зи ку 
од по сту па ња ко је је су прот но чла ну 3. ако се про те ра у дру гу зе-
мљу, по сто ји од го вор ност др жа ве ко ја га про те ру је и она мо ра да 
га за шти ти од та квог по сту па ња.39) 

У по гле ду си ту а ци ја у ко ји ма је до зво ље но огра ни ча ва ње 
сло бо де из ра жа ва ња на ве шће мо слу чај Hogefeld против Немач-
ке40). По ми шље њу Су да, под сти ца ње на ра сну мр жњу као и под-
сти ца ње на вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них де ла не мо же се 
сма тра ти при хва тљи вим у сми слу по зи ва ња на члан ко јим се га-
ран ту је сло бо да из ра жа ва ња. Суд је сма трао да су оправ да на од-
ре ђе на огра ни че ња ко ја се од но се на из ја ве упу ће не јав но сти ко је 
мо гу пред ста вља ти чак и по сред но ути ца ње на из вр ше ње кри вич-
ног де ла те ро ри зма. 

На и ме, Суд је оце нио не при хва тљи вом пред став ку ве за ну за 
од би ја ње Апе ла ци о ног су да да до зво ли да ва ње ин тер вјуа бив шој 
те ро рист ки њи пре за вр шет ка су ђе ња. Иако је за вре ме су ђе ња кри-
ти ко ва ла ра ни је ак тив но сти ор га ни за ци је чи ји је би ла члан, она је 
не дво сми сле но при зна ла да ве ру је у ње ну иде о ло ги ју. Суд је на гла-
сио да те из ја ве са ме по се би не пред ста вља ју под сти ца ње на те-

37) Aksoyv.Turkey, Apli ca tion No. 21987/93, jud gment of 18. De cem ber 1996. Ви ди: Jan Si ku ta, 
“Thre ats of Ter ro rism and the Euro pean Co urt of Hu man Rights”, EuropeanJournalofMi-
grationandLaw, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers, Le i den, 1-10/2008, Vol 10, p. 4. 

38) Chakalv.The UnitedKingdom, Apli ca tion No. 22414/93, jud gment of 15. No vem ber 1996. 
Ви ди: Jens Ve sted-Han sen, “The Euro pean Con ven tion on Hu man Rights, Co un ter-Ter ro-
rism, and Re fu gee Pro tec tion”, RefugeeSurveyQuarterly, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 
4/2010, Vol. 29, p. 47. 

39) Jens Ve sted-Han sen, op.cit, p. 47.

40) Hogefeldv.Germany, Apli ca tion No. 35402/97, jud gment of 20. Ja nu ary 2000. 



ДраганаКоларић Јавноподстицањенатероризамипракса...

89

ро ри зам али да с об зи ром на про шлост под но си тељ ке пред став ке, 
сим па ти зе ри мо гу да их про ту ма че као по зив на на ста вак те ро ри-
стич ке бор бе. Због то га ово огра ни че ње пред ста вља ра зу ман од го-
вор на нео д ло жну дру штве ну по тре бу и сра змер но је ци љу ко јем 
се те жи.

Не ка да шњи пред сед ник Европ ског су да за људ ска пра ва, 
су ди ја Лу ци јус Вилд ха бер (LuziusWildhaber), у јед ном од сво јих 
го во ра при ме тио је сле де ће: “Европ ска кон вен ци ја не тре ба да се 
при ме њу је на на чин та ко да спре ча ва др жа ве да пре ду зму ра зум не 
и од го ва ра ју ће ак ци је у од бра ни де мо кра ти је и вла да ви не пра ва. 
Шта ви ше, као што Европ ски суд за људ ска пра ва сма тра, др жа ве 
пот пи сни це Кон вен ци је има ју оба ве зу пре ма чла ну 2. Кон вен ци је 
да пре ду зму од го ва ра ју ће ко ра ке да за шти те жи во те љу ди уну тар 
сво је над ле жно сти.“41)

У слу ча ју ЗанапротивТурскепод но си лац пред став ке Су ду 
је осу ђен због то га што је пру жао по др шку рад ња ма ор га ни за ци је 
ко ја је при то ме на о ру жа на (стао је у од бра ну оних де ла ко ја су ка-
жњи ва по за ко ну и ко ја су ве о ма опа сна) и чи ји је циљ да раз је ди ни 
тур ску те ри то ри ју. На и ме, он је дао из ја ву у глав ним на ци о нал ним 
днев ним но ви на ма у ко јој је опи сао Рад нич ку пар ти ју Кур ди ста на 
као „по крет за на ци о нал но осло бо ђе ње“.42) Суд је по себ ну па жњу 
по све тио мо мен ту у ко ме је да та из ја ва ука зу ју ћи да се она вре-
мен ски по кла па са на па ди ма ко ји су из ве ли при пад ни ци Рад нич-
ке пар ти је Кур ди ста на у ју го и сточ ној Тур ској а ко ји су до ве ли до 
смрт них по сле ди ца. Сто га ка зна из ре че на под но си о цу пред став ке, 
по ми шље њу Су да, не пред ста вља по вре ду чла на 10. Кон вен ци је. 
Да кле, да ли је огра ни че ње сло бо де из ра жа ва ња би ло ну жно у де-
мо крат ском дру штву Суд је про це њи вао узи ма ју ћи у об зир вре мен-
ски кон текст и дру штве не при ли ке.

Исто та ко, у слу ча ју ЛиројпротивФранцуске Суд ни је спо-
ме нуо ди рект но кри те ри јум под сти ца ња на те ро ри зам не го се фо-
ку си рао при ли ком про це не да ли је по вре ђен члан 10. Кон вен ци је, 
на вре ме из вр ше ња де ла и про стор где је то учи ње но.43) Под но-
си лац пред став ке је осу ђен у Фран цу ској због одо бра ва ња те ро-
ри стич ких ака та јер је у не дељ ном ма га зи ну у Ба ски ји об ја вио 
ка ри ка ту ру на ко јој је пред ста вио на пад на ку ле бли зна ки ње Свет-

41) Jan Si ku ta, op.cit, p. 2.

42) Zanav.Turkey, Apli ca tion No.18954/91, jud gment of 25. No vem ber 1997. Ви ди: Ric hard 
Smith, “The Mar gin of Ap pre ci a tion and Hu man Rights Pro tec tion in the *War of Ter ror*: 
Ha ve the Ru les Chan ged be fo re the Euro pean Co urt of Hu man Rights?”, EssexHumanRights
Review, Es sex Hu man Rights Cen tre and the Uni ver sity of Es sex, Col che ster, 1/2011, Vol. 8, 
p. 145. 

43) Leroyv.France, Apli ca tion No. 36109/03, jud gment of 2. Oc to ber 2008. 
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ског тр го вин ског цен тра под сло га ном ко ји је па ро ди ја на по зна ти 
бренд: “Сви смо са ња ли о то ме..... Ха мас је то учи нио“ (уп. „Со-
ни је то учи нио“). Цр теж је об ја вљен 13. сеп тем бра 2001. го ди не. 
Он је об ја снио да је ње гов циљ био да илу стру је пад аме рич ког 
сим бо ла, те да је ње го ва ствар на на ме ра би ла да ис так не свој ан-
ти-аме рич ки став пре ко са ти рич не сли ке и илу стру је пад аме рич-
ког им пе ри ја ли зма. Ме ђу тим, Суд је сма трао да ов де не ма по вре де 
чла на 10. Кон вен ци је и ис та као да по себ ну те жи ну слу ча ју да је чи-
ње ни ца да је са ти рич ни ко мад об ја вљен у ре ги о нал ним но ви на ма 
по ли тич ки осе тљи ве Ба ски је два да на на кон 11. сеп тем бра. Суд се 
по зи ва, по но во, да је огра ни че ње сло бо де из ра жа ва ња би ло ну жно 
у де мо крат ском дру штву има ју ћи у ви ду це ло куп ни (вре мен ски и 
про стор ни) кон текст. 

 Ина че, при ли ком про це не дру штве не опа сно сти не ког по-
на ша ња у кри вич ном пра ву се узи ма у об зир вре ме у ко ме се јед на 
рад ња пред у зи ма и окол но сти (уну тра шње и спо ља шње) у ко ји ма 
јед на за јед ни ца жи ви. 

У мно гим слу ча је ви ма је ве о ма тан ка гра ни ца из ме ђу по-
сред ног под сти ца ња и ле ги тим ног из ра жа ва ња кри ти ке. Та ко је, у 
слу ча ју ОкцоглупротивТурске под но си лац пред став ке об ја вио у 
ча со пи су чла нак под на зи вом „Про шлост и са да шњост Курд ског 
про бле ма“.44) Убр зо он би ва осу ђен за ши ре ње про па ган де45) про тив 
те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ве тј. не де љи во сти др жа ве. Суд је 
ис та као да, иако не ка од ње го вих раз ми шља ња осли ка ва ју не га тив-
ну сли ку о ста нов ни штву тур ског по ре кла и има ју не при ја тељ ски 
тон, не пред ста вља ју под сти ца ње на на си ље, ору жа ни от пор или на 
уста нак. У за кључ ку је ис так ну то да је осу да би ла не сра змер на ци-
љу ко јем се те жи ло и да она ни је ну жна у де мо крат ском дру штву. 
Ту је, да кле, до шло до по вре де чла на 10. Кон вен ци је.

Ка да по сма тра мо раз вој суд ске прак се Су да ре ле вант не за 
бор бу про тив те ро ри зма, у ве зи чла на 10. Кон вен ци је, уви ђа мо да 
до ми ни ра ју два пи та ња. Пр во се од но си на ре то ри ку ко ја под сти че 
мр жњу и на си ље и дру го на ра ди о ди фу зи ју, тј. на сло бо ду сред ста-
ва ма сов не ко му ни ка ци је. 

Ка да је у пи та њу „го вор мр жње“ у слу ча ју Сурек против
Турскепод но си лац зах те ва је ка жњен и осу ђен за ши ре ње про па-
ган де про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та др жа ве тј. не де љи во сти 
др жа ве.46) Овај слу чај је на стао из об ја вљи ва ња два пи сма у ко ји ма 

44) Okçuoğluv.Turkey, Apli ca tion No. 24246/94, jud gment of 8. July 1999. 

45) О пој му про па ган де ви ди ви ше: Ра до слав Га ћи но вић, „Спољ ни нео ру жа ни об ли ци угро-
жа ва ња без бед но сног ка па ци те та др жа ве“, Српскаполитичкамисао, Ин сти тут за по ли-
тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 1/2013, стр. 109-115.

46) Surekv. Turkey, Apli ca tion No. 24122/94, jud gment of 8. July 1999. 
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је др жа ва оп ту же на за бру тал но сти, ма са кре и уби ства у Кур ди ста-
ну. Суд је ис та као да је у скла ду са чла ном 10. став 2. до зво ље но 
огра ни ча ва ти сло бо ду го во ра ако то има ле ги тим ну свр ху. Ко нач но 
пи та ње је, ме ђу тим, да ли је та кво огра ни че ње нео п ход на ме ра? 
Суд је од го во рио на ово пи та ње ис ти чу ћи да је из ве стан про стор за 
сло бод ну про це ну оста вљен др жа ва ма, али је она под ло жна про ве-
ри у Стра збу ру ко ја иде ру ку под ру ка са пре и спи ти ва њем до ма ћег 
за ко но дав ства. На кра ју, при зна је да штам па мо ра да са оп шта ва 
ин фор ма ци је и иде је о по ли тич ким пи та њи ма тј. штам па има оба-
ве зу да де ли та кве ин фор ма ци је и иде је и јав ност има пра во да их 
до би је. Али за кљу чу је да је са др жи на пи сма та ква да би ве ро ват-
но под ста кла мр жњу и на си ље и у по де ље ном ми шље њу од се дам 
гла со ва на пре ма шест, пре су ђе но је да др жа ва ни је пре ко ра чи ла 
гра ни цу те сто га ни је би ло кр ше ња чла на 10.47)

Суд је од го во рио на пи та ње огра ни че ња сло бо де ме ди ја у 
слу ча ју ПурселпротивИрске.На и ме, у Ир ској и Се вер ној Ир ској 
за бра ње но је би ло огла ша ва ње ре пу бли кан ских стра на ка са обра-
зло же њем да је то сра змер но по тре би да се за шти ти на ци о нал на 
без бед ност и спре че не ми ри и вр ше ње те ро ри стич ких кри вич них 
де ла.48) При ли ком за се да ња Европ ске Ко ми си је за људ ска пра ва на-
гла ше но је да сло бо да из ра жа ва ња пред ста вља је дан од основ них 
те ме ља де мо крат ског дру штва али да спро во ђе ње те сло бо де „но-
си са со бом оба ве зе и од го вор но сти“ и да бор ба про тив те ро ри зма 
пред ста вља јав ни ин те рес пр вог ре да у де мо крат ском дру штву. У 
си ту а ци ји где по ли тич ки мо ти ви са но на си ље пред ста вља стал ну 
прет њу по жи во те и без бед ност ста нов ни штва и где за го вор ни ци 
овог на си ља тра же при ступ ма сов ним ме ди ји ма ра ди про па ганд-
них свр ха, на ро чи то је те шко по сти ћи пра ви чан ба ланс из ме ђу зах-
те ва за шти те сло бо де ин фор ми са ња, сло бо де из ра жа ва ња и за шти-
ти те др жа ве и на ци о нал не без бед но сти од ору жа них по бу на. Ир ска 
вла да је ка сни је уки ну ла за бра ну.

Су о ча ва ју ћи се са прет њом гло бал ног те ро ри зма све ви ше се 
на гла ша ва да без бед ност пред ста вља пра во, а не са мо пред у слов 
за ужи ва ње дру гих пра ва. Без бед ност као пра во по је дин ца мо ра 
се раз ви ја ти па ра лел но са лич ним сло бо да ма и би ти схва ће на као 
је дан од ци ље ва др жа ве, али увек у скла ду са оста лим пра ви ма 
ко је га ран ту ју нај ви ши уну тра шњи прав ни ак ти и ме ђу на род не и 
ре ги о нал не Кон вен ци је. Вре ме ном ка ко је те ро ри зам ево лу и рао 
и ме ђу на род на за јед ни ца је про ме ни ла свој при ступ. Но ви од нос 

47) John He di gan, “The Euro pean Con ven tion on Hu man Rights and Co un ter-Ter ro rism”, Ford-
hamInternationalLawJournal, Ford ham Uni ver sity School of Law, New York, 2/2004, Vol. 
28, p. 424.

48) Pur cell v. Ire land, Apli ca tion No. 15404/89, The Euro pean Com mis sion of Hu man Rights sit-
ting in pri va te on 16 April 1991. Ви ди: John He di gan, op.cit, p. 424.
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пре ма овом про бле му ба зи ран је на за шти ти без бед но сти што под-
ра зу ме ва од го ва ра ју ће ин тер вен ци је и у обла сти кри вич ног пра ва и 
уво ђе ње од го ва ра ју ћих без бед но сних ме ра ко ји ма ће се шти ти жи-
во ти не ви них осо ба. Али сви смо све сни, као и Суд у Стра збу ру да 
је по треб но на ћи ба ланс из ме ђу пло до но сне бор бе про тив те-
ро ри зма и за шти те људ ских пра ва и сло бо да.

٭٭٭
Кад је у пи та њу за шти та од евен ту ал них зло у по тре ба у кри-

вич ном за ко но дав ству, по ста вља се пи та ње ка ко их спре чи ти у 
при ме ни но вих од ред би. Не ке зе мље го ње ње за ова кри вич на де ла 
усло вља ва ју одо бре њем од стра не над ле жног ор га на (у Хр ват ској 
је то Глав ни др жав ни ту жи лац, у Сло ве ни ји ми ни стар прав де итд.). 
У том прав цу би мо гла раз ми шља ти и Ре пу бли ка Ср би ја и за кри-
вич но го ње ње окри вље ног за кри вич на де ла јав но под сти ца ња на 
те ро ри зам, ре гру то ва ње за те ро ри зам и обу ку за те ро ри зам пред-
ви де ти као до дат ни услов по себ но одо бре ње ре пу блич ког јав ног 
ту жи о ца. Ни је за од ба ци ва ње ни ре ше ње ко је по сто ји у Бел ги ји, 
ко је је уве де но по угле ду на Кон вен ци ју за за шти ту људ ских пра ва 
и основ них сло бо да. Она је у свом за ко но дав ству пред ви де ла кла-
у зу лу пре ма ко јој се кри вич на де ла са еле мен ти ма те ро ри зма не 
сме ју ту ма чи ти на на чин ко јим би се огра ни чи ла људ ска пра ва као 
што су пра во на штрајк, на сло бо ду оку пља ња и удру жи ва ња, пра-
во на сло бо ду и оста ла срод на пра ва пред ви ђе на чла но ви ма 8-11 
Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да. Ова ква 
кла у зу ла пру жа за шти ту од пре те ра но че сте при ме не ових од ред би 
ко ја би зна чи ла пре ко ра че ње оно га што се сма тра ’’ну жним у де-
мо крат ском дру штву’’.

По ка за ли смо да де мо крат ска дру штва ко ја де лу ју у пот пу-
ној са гла сно сти са Кон вен ци јом ни су бес по моћ на у су о ча ва њу са 
те ро ри змом. Ка ко је Суд при знао у ве ћи ни ана ли зи ра них слу ча је-
ва, не ки ком про мис мо ра да по сто ји из ме ђу за шти те де мо крат ског 
дру штва и ин ди ви ду ал них пра ва. По тре ба за бри жљи вим ба лан сом 
из ме ђу ја ког и ек фи ка сног од го во ра на те ро ри зам са јед не стра-
не и за шти те људ ских пра ва са дру ге стра не је мо ти ви са ла прак су 
Су да то ком ви ше од по ла ве ка ње го вог по сто ја ња ка да је ре ша вао 
про бле ме из ни кле из те ро ри зма. Би ло би су прот но основ ном ци љу 
и на ме ни Кон вен ци је да на ци о нал на за ко но дав ства бу ду спре че-
на да пру же од го ва ра ју ћи од го вор на те ро ри стич ке ак те. Европскa 
конвенцијa о за шти ти људ ских пра ва и основ них сло бо да тре ба да 
на ста ви да игра цен трал ну уло гу као „устав ни ин стру мент на ко ме 
се за сни ва јав ни ред и мир у Евро пи“.49)

49) Nic ho las Si ta ro po u los, „The Ro le and Li mits of the Euro pean Co urt of Hu man Rights in Su-
per vi sing Sta te se cu rity and An ti-ter ro rism Me a su res af fec ting Ali ens Rights“, In Terrorism
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Dra ga na Ko la ric

CRI MI NAL OF FEN SE OF PU BLIC INSTIGATION 
OF TER RO RIST ACTS IN THE ERA OF 

HUMAN RIGHTS PRO TEC TION

-balancebetweenpoliticsandEuropeanlegalachievements-

Re su me
The Law on Amend ments to the Cri mi nal Co de of the Re pu blic 

of Ser bia of De cem ber 2012 is cha rac te ri zed by wi de ning of the sco-
pe of cri mi nal-le gal re pres sion, par ti cu larly re gar ding the cri mi nal of-
fen ses of ter ro rism. Ob ser ving the con tem po rary trends in com pa ra ti ve 
cri mi nal law, we re cog ni ze a sta ge of hyper trophy of in cri mi na ti ons in 
the fi eld of fight aga inst ter ro rism. On the one hand, the re is an in cre a se 
in num ber of cri mi nal acts of ter ro rism, and on the ot her hand, the re are 
se ri o us pu nis hments pro vi ded for in ac cor dan ce with the re com men da-
ti ons of the re fe rent in ter na ti o nal so ur ces. It is ob vi o us that in cre a sed 
re pres sion re pre sents a con se qu en ce of esca la tion of ter ro rist acts all 
aro und the world. This is mostly re flec ted in cri mi nal acts in cri mi na ted 
in Ar tic le 391a of the Cri mi nal Co de of the Re pu blic of Ser bia (Pu blic 
in sti ga tion of ter ro rist acts). It is a cri mi nal of fen ce of en dan ger ment 
which ac tu ally re pre sents an early sta ge of cri mi na li za tion. This is why 
a part of cri mi nal-le gal the ory is cri ti cally ap pro ac hing the said le gi sla-
ti ve re form, both in our co un try and in ot her co un tri es whe re the cri mi-
nal of fen ce of pu blic in sti ga tion of ter ro rist acts has been in tro du ced. 
From the po int of vi ew of im ple men ta tion of this pro vi sion in prac ti ce, 
the prac ti ce of the Euro pean Co urt of Hu man rights re la ted to fre e dom 
of ex pres si on is of par ti cu lar im por tan ce.
Key words: Cri mi nal Co de of the Re pu blic of Ser bia, ter ro rism, pu blic in sti-

ga tion, in ter na ti o nal so ur ces, Euro pean co urt for hu man rights, 
fre e dom of ex pres si on
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