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Gло бал ни те ро ри зам као је дан од ви до ва по ли тич ког на си ља по-
стао је нај зна чај ни ји иза зов ка ко за др жа ве по је ди нач но, та ко и 

за ме ђу на род ну за јед ни цу уоп ште. Гло ба ли за ци ја је да нас омо гу-
ћи ла бр зу и ла ку раз ме ну ин фор ма ци ја, ко му ни ка ци ја, ме ха ни за ма 
про це са до но ше ња од лу ка и кон тро ле. Ово, из ме ђу оста лог, омо гу-
ћа ва те ро ри сти ма да лак ше иза бе ру сво је ци ље ве и спро ве ду сво је 
пла ни ра не ак тив но сти. У том сми слу, гло бал ни те ро ри зам је пре-
ра стао у об лик ко му ни ка циј ског фе но ме на, ба зи ран на мо дер ним 
тех но ло ги ја ма, са свим им пли ка ци ја ма по без бед ност дру штве не 
за јед ни це и људ ска пра ва ње них чла но ва. Са дру ге стра не, при су-
ство те ро ри зма у не ком ре ги о ну знак је кри зе по рет ка, а са мим тим 
и пре пре ка за нео ме та но од ви ја ње про це са у ве зи са гло ба ли за циј-
ским тен ден ци ја ма.

По јам те ро ри зма не мо же се ла ко де фи ни са ти. У ста њу смо да 
га пре по зна мо као по ја ву и да схва ти мо да за слу жу је осу ду, али је 
вр ло те шко од ре ди ти све оп шту де фи ни ци ју те ро ри зма као по ја ве 
ко ја је по след њих го ди на до сти гла екс пан зив не раз ме ре на над на-
ци о нал ном ни воу. Те ро ри стич ки ак ти ма ка ко дра стич ни би ли, са-
др же је дан би тан еле мент, а то је не кон вен ци о нал ност. Он од у да ра 
од свих нор ми; ње га ни ко не оче ку је и он за не ма ру је сва пра ви ла 
ко рект ног по ли тич ког де ло ва ња, по ште не игре у оном са свим еле-
мен тар ном зна че њу ре чи.

Да би би ли дра ма тич ни и не пред ви дљи ви, те ро ри стич ки ак ти 
мо ра ју кон стант но кр ши ти сва пра ви ла. За то не ки ве ли ки те ро ри-
стич ки по ду хва ти из XIX ве ка из гле да ју го то во бе за зле но у по ре ђе-
њу с атен та ти ма и ра за ра њи ма у XX сто ле ћу.

Ве о ма ак ту ел но и зна чај но пи та ње у овој обла сти је сте об ја-
сни ти ути цај гло бал ног те ро ри зма на де гра да ци ју људ ских пра ва, 
с об зи ром да је не спор на чи ње ни ца да  те ро ри стич ки акт по кре нут 
или спро ве ден из би ло ко јих раз ло га оста вља за со бом не га тив не 
по сле ди це у од но су на кр ше ње људ ских пра ва. С об зи ром да се ра-
ди о из у зет но сло же ној ма те ри ји, у ра ду ће мо де таљ ни је раз мо три-
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ти по јам и при ро ду људ ских пра ва, као и стан дар де на оп штем и 
ре ги о нал ном – европ ском ни воу, а ко ји се од но се на сфе ру људ ских 
пра ва. По ред то га, освр ну ће мо се на не ке оп ште од ред ни це ве за не 
за сам те ро ри зам, као и на осо бе но сти и зна чај ње го ве по ве за но сти 
са ком пју тер ским кри ми на лом и тран сна ци о нал ним ор га ни зо ва-
ним кри ми на лом.

Људскаправа–појам,природа
истандардинаопштемнивоу

Те жња за за шти том људ ског до сто јан ства свих љу ди чи ни срж 
пој ма људ ских пра ва. Она ста вља људ ску лич ност у сре ди ште па-
жње. За сни ва се на за јед нич ком оп штем вред но сном си сте му по-
све ће ном не по вре ди во сти жи во та и пред ста вља оквир за из град њу 
си сте ма људ ских пра ва за шти ће них нор ма ма и стан дар ди ма ко ји 
су при хва ће ни на ме ђу на род ном ни воу. То ком 20. ве ка, људ ска пра-
ва об ли ко ва ла су се као мо рал ни, по ли тич ки и прав ни оквир, те 
смер ни ца за раз вој све та осло бо ђе ног стра ха и не ма шти не.1)

Да нас по јам људ ских пра ва ужи ва оп ште при зна ње, што се мо-
же ви де ти из Де кла ра ци је при хва ће не на Свет ској кон фе рен ци ји 
о људ ским пра ви ма одр жа ној у Бе чу 1993. го ди не и из ре зо лу ци ја 
Ује ди ње них на ци ја до не тих 1998. го ди не по во дом пе де се те го ди-
шњи це Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма. Из во ри ште 
пој ма људ ских пра ва је по јам „уро ђе ног до сто јан ства свих чла но-
ва људ ске по ро ди це“ко ји је по твр ђен Уни вер зал ном де кла ра ци јом 
и ме ђу на род ним пак то ви ма из 1966. го ди не. Ти до ку мен ти та ко ђе 
по твр ђу ју иде ал сло бод них људ ских би ћа ко ја ужи ва ју сло бо ду од 
стра ха и не ма шти не и ко ја има ју јед на ка и нео ту ђи ва пра ва. Сход-
но то ме, људ ска пра ва су оп шта и нео ту ђи ва, што зна чи да се при-
ме њу ју сву где и не мо гу би ти од у зе та људ ској лич но сти чак ни уз 
њен при ста нак.2)

Но ви ја исто ри ја утвр ђи ва ња стан дар да људ ских пра ва на гло-
бал ном ни воу за по че ла је Уни вер зал ном де кла ра ци јом о људ ским 
пра ви ма (UD HR)ко ју је Ге не рал на скуп шти на УН усво ји ла 10. де-
цем бра 1948. го ди не Да би на че ла са др жа на у Уни вер зал ној де-

1) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, Ми ни стар ство 
за људ ска и ма њин ска пра ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о град ски цен тар за људ ска пра ва, 
Бе о град, 2005, стр. 18 

2) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, оп. цит., стр. 
24
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кла ра ци ји о људ ским пра ви ма учи ни ла прав но оба ве зу ју ћим, Кан-
це ла ри ја Ви со ког пред став ни ка за људ ска пра ва УН раз ра ди ла је 
два пак та: Пакт о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (IC CPR) и 
Пакт о еко ном ским, со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма (ICE SCR). 
Због ути ца ја хлад ног ра та, они су усво је ни тек 1966, а на сна гу 
су сту пи ли 1976. го ди не. У ше зде се тим го ди на ма у пр вом пла ну 
би ла је бор ба про тив ра сне дис кри ми на ци је и апарт хе и да, што је 
ре зул ти ра ло две ма кон вен ци ја ма: про тив ра сне дис кри ми на ци је и 
о спре ча ва њу зло чи на апарт хе и да. По том су усво је не Кон вен ци ја 
о уки да њу свих об ли ка дис кри ми на ци је же на; Кон вен ци ја про тив 
му че ња и дру гог окрут ног, не чо веч ног или по ни жа ва ју ћег по сту-
па ња или ка жња ва ња, као и Кон вен ци ја о пра ви ма де те та. У тим 
кон вен ци ја ма по ја шња ва ју се и де таљ ни је раз ра ђу ју од ред бе два ју 
пак то ва или по све ћу је се по себ на па жња људ ским по тре ба ма по-
себ них циљ них гру па.

Из ра да Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма би ла је 
под стак ну та нај стра шни јом по вре дом људ ског до сто јан ства, по-
себ но ис ку ством хо ло ка у ста то ком Дру гог свет ског ра та. Де кла ра-
ци ја је усред сре ђе на на људ ску лич ност. У ње ној пре ам бу ли спо-
ми ње се „сло бо да од стра ха и не ма шти не”. Члан 1 Уни вер зал не 
де кла ра ци је о људ ским пра ви ма од но си се на глав на упо ри шта 
си сте ма људ ских пра ва: сло бо ду, јед на кост и со ли дар ности гла си 
„Сва људ ска би ћа ра ђа ју се сло бод на и јед на ка у до сто јан ству и 
пра ви ма. Она су об да ре на ра зу мом и све шћу и тре ба јед ни пре ма 
дру ги ма да по сту па ју у ду ху брат ства”. Људ ска пра ва, да кле, под-
ра зу ме ва ју сло бо ду, као што су сло бо да ми сли, са ве сти и ве ро и спо-
ве сти, за тим сло бо да ми шље ња и из ра жа ва ња. Да ље, људ ска пра ва 
обез бе ђу ју јед на кост, на при мер, јед на ку за шти ту про тив свих об-
ли ка дис кри ми на ци је у ужи ва њу свих људ ских пра ва, укљу чу ју ћи 
пу ну рав но прав ност же на и му шка ра ца. Со ли дар ност се од но си на 
еко ном ска и со ци јал на пра ва, по пут пра ва на со ци јал ну си гур ност, 
по ште ну на кна ду за рад, од го ва ра ју ћи стан дард жи во та и здра вља 
и до ступ ност обра зо ва ња, ко ји су са став ни део си сте ма људ ских 
пра ва. 

Људ ска пра ва су не де љи ва и ме ђу за ви сна. Из ме ђу оста лог, об-
у хва та ју: пра во на жи вот, пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти, 
сло бо ду кре та ња и из бор ме ста бо рав ка, за бра ну му че ња, сви ре пих 
и не чо веч них по сту па ња и ка зни, пра во на здра вље, пра ва де те та, 
пра во на обра зо ва ње, раз вој, вер ске сло бо де, де мо кра ти ју, сло бо ду 
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ме ди ја, људ ско до сто јан ство, вла да ви ну пра ва, пра вич но су ђе ње, 
сло бо ду из ра жа ва ња, не ди скри ми на ци ју, пра во на рад, огра ни че но 
рад но вре ме и за шти ту на ра ду, као и пра во на со ци јал но обез бе-
ђе ње.3) Раз вр ста на су у пет ка те го ри ја: по ли тич ка, гра ђан ска, еко-
ном ска, со ци јал на и кул тур на, и прав но су уре ђе на, као што је већ 
ре че но, у два пак та ко ји за јед но са Уни вер зал ном де кла ра ци јом о 
људ ским пра ви ма чи не По ве љу људ ских пра ва.

У про шло сти су од ре ђе не др жа ве или гру пе др жа ва, на при-
мер, со ци ја ли стич ке, да ва ле пред ност еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма visávisгра ђан ских и по ли тич ких пра ва, док 
су Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и др жа ве чла ни це Са ве та Евро пе 
из ве сну пред ност да ва ле гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма. Ме-
ђу тим, ба рем на Свет ској кон фе рен ци ји о људ ским пра ви ма одр-
жа ној у Бе чу 1993. го ди не, ако не већ и на Свет ској кон фе рен ци ји 
о људ ским пра ви ма одр жа ној у Те хе ра ну 1968. го ди не, та не про-
дук тив на рас пра ва за кљу че на је по твр ђи ва њем да обе ка те го ри је, 
од но сно ди мен зи је људ ских пра ва има ју јед на ку ва жност. Већ су 
у Те хе ра ну 1968. го ди не оне про гла ше не не де љи вим и ме ђу за ви-
сним, јер је пу но ужи ва ње еко ном ских, со ци јал них и кул тур них 
пра ва ско ро не мо гу ће без гра ђан ских и по ли тич ких пра ва, и обр-
ну то. У осам де се тим го ди на ма 20. ве ка још јед на ка те го ри ја људ-
ских пра ва сте кла је при зна ње: пра во на мир, пра во на раз вој и 
пра во на здра ву око ли ну. Та пра ва пру жа ју оквир ко ји је ну жан за 
пу но ужи ва ње свих дру гих пра ва. Па ипак, не по сто ји усло вље-
ност у сми слу да је јед на ка те го ри ја људ ских пра ва пред у слов за 
дру гу ка те го ри ју. Ту но ву ка те го ри ју нај бо ље је од ре ди ти као пра ва 
со ли дар но сти, јер она ви ше од дру гих тра же ме ђу на род ну са рад-
њу и те же из град њи за јед ни це. Док људ ска пра ва при па да ју свим 
ли ци ма, без об зи ра на то је су ли или ни су гра ђа ни не ке др жа ве, 
пра ва гра ђа на су она пра ва ко ја су за јем че на ис кљу чи во гра ђа ни ма 
од ре ђе не др жа ве, на при мер, пра во гла са, пра во да се бу де би ран 
или пра во при сту па јав ним слу жба ма од ре ђе не зе мље. Људ ска пра-
ва та ко ђе тре ба раз ли ко ва ти од пра ва ма њи на, тј. пра ва од ре ђе не 
гру пе ко ја има по себ не ет нич ке, вер ске или је зич ке осо би не. Ли ца 
ко ја при па да ју ма њи ни, по је ди нач но или у за јед ни ци са оста лим 
при пад ни ци ма те ма њи не, има ју пра во да не гу ју вла сти ту кул ту ру, 
про по ве да ју или прак ти ку ју вла сти ту ре ли ги ју и да ко ри сте свој 
ма тер њи је зик (члан 27 Ме ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли-

3)  „Људ ска пра ва“, http://www.astra.org.rs/?pa ge_id=21 (пре у зе то: 31.01.2012.)
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тич ким пра ви ма). По себ на па жња по кла ња се људ ским пра ви ма 
ста ро се де лач ког ста нов ни штва. Од 1982. го ди не Рад на гру па УН за 
ста ро се де лач ко ста нов ни штво раз ма тра на чи не ши ре ња и за шти те 
њи хо вих људ ских пра ва, по себ но у по гле ду њи хо вог од но са пре ма 
зе мљи. Да нас је по јам људ ских пра ва при хва ћен гло бал но и као 
та кав пред ста вља те мељ ме ђу на род не за јед ни це др жа ва, ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја и дру штве них по кре та, ко ји се сви сма тра-
ју при пад ни ци ма ме ђу на род не за јед ни це. Свет ске кон фе рен ци је о 
же на ма и Кон вен ци ја УН о уки да њу свих об ли ка дис кри ми на ци је 
же на до при не ле су, уз оста ло, род но осе тљи вом при сту пу људ ским 
пра ви ма же на, што се та ко ђе од ра жа ва у Де кла ра ци ји УН о на си-
љу над же на ма и у на цр ту Про то ко ла о пра ви ма же на уз Африч ку 
по ве љу о људ ским пра ви ма и пра ви ма на ро да. Ва жно је при ме ти ти 
да ин стру мен ти о људ ским пра ви ма пред ста вља ју но ви дру штве ни 
и по ли тич ки кон цепт ти ме што прав но по твр ђу ју же не као пот пу на 
и рав но прав на људ ска би ћа.4)

Људ ска пра ваосна жу ју по је дин це и за јед ни це за на по ре ко-
јеула жу на пре о бра же њу дру штва пре ма пу номоства ре њу свих 
људ ских пра ва. Спо ро ветре ба ре ша ва ти мир ним пу тем на осно ву 
вла да ви непра ва и у ду ху људ ских пра ва.Ме ђу тим, људ ска пра ва 
мо гу би ти у су ко бујед на с дру ги ма; она су огра ни че на пра ви ма и
сло бо да ма дру гих или зах те ви ма мо ра ла, јав ногре да и оп штег бла-
го ста ња у де мо крат ском дру штву (члан 29. Уни вер зал не де кла ра-
ци јео људ ским пра ви ма). Људ ска пра ва дру гихтре ба по што ва ти, а 
не тек то ле ри са ти. Људ скапра ва не сме ју се ко ри сти ти за кр ше ње 
дру гихљуд ских пра ва (члан 30. Уни вер зал не де кла ра ци је); сто га 
се сви су ко би мо ра ју ре ша ва ти у скла ду с људ ским пра ви ма, иако 
су у вре ме ван ред ног ста ња или у из у зет ним слу ча је ви ма до пу ште-
на из ве сна огра ни че ња пра ва.5)

У слу ча ју ван ред ног ста ња ко је пре ти оп стан ку на ци је, др жа-
ва мо же да де ро ги ра сво је оба ве зе ако је ван ред но ста ње слу жбе но 
об ја вље но и у оби му ко ји је стро го од ре ђен ван ред ним окол но сти-
ма. Ме ре не сме ју под ста ћи дис кри ми на ци ју (члан 4, став 1. Пак та 
о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма), а при том тре ба по што ва ти 
про пи са ни по сту пак. На и ме, по сред ством ге не рал ног се кре та ра 
УН, о то ме тре ба оба ве сти ти оста ле др жа ве ко је су стра не уго вор-

4) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, оп. цит., стр. 
24-25 

5) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, оп. цит., стр. 18
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ни це Пак та. Ме ђу тим, не ки чла но ви се не мо гу де ро ги ра ти, на при-
мер, пра во на жи вот, за бра на му че ња и роп ства, не ре тро ак тив ност 
ка зне них де ла или пра во на сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве-
сти (члан 4, став 2. Пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма). Та 
пра ва се сто га на зи ва ју не де ро га тив ним пра ви ма. Од ред бе о ван-
ред ном ста њу до би ле су ве ћу ва жност због бор бе про тив те ро ри-
зма. Слич не од ред бе по сто је и у Европ ској кон вен ци ји о људ ским 
пра ви ма (члан 15.). Ко ми тет УН за гра ђан ска и по ли тич ка пра ва 
раз ја снио је оба ве зе др жа ва у Оп штем ко мен та ру (бр. 29, 2001.) о 
„ван ред ним ста њи ма“(члан 4.), а Ин тер а ме рич ка ко ми си ја за људ-
ска пра ва и Глав ни ко ми тет за људ ска пра ва при Са ве ту Евро пе 
усво ји ли су из ве штај и смер ни це под на зи вом „Те ро ри зам и људ ска 
пра ва“. Не ка пра ва мо гу са др жа ти „clawbackкла у зу лу“ ко јом се 
до пу шта њи хо во огра ни ча ва ње ако је то ну жно за на ци о нал ну без-
бед ност, јав ни ред, јав но здра вље или пра ва и сло бо де дру гих итд. 
Та ква мо гућ ност по сто ји на ро чи то у од но су на сло бо ду кре та ња; 
сло бо ду на пу шта ња сва ке зе мље, укљу чу ју ћи и вла сти ту зе мљу; 
сло бо ду ми сли, са ве сти и ве ро и спо ве сти, укљу чу ју ћи из ра жа ва ње 
ве ре или уве ре ња; сло бо ду из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, сло бо ду 
оку пља ња и удру жи ва ња. Огра ни че ња мо ра ју би ти утвр ђе на за ко-
ном, што зна чи да их мо ра из гла са ти пар ла мент. Те ла ко ја ту ма че 
прав не ин стру мен те ду жна су да над зи ру сва ку зло у по тре бу тих 
од ред би. У ве зи с тим, Европ ски суд за људ ска пра ва и Ин тер а-
ме рич ка ко ми си ја и Суд раз ма тра ли су не ко ли ко спо ро ва у ве зи с 
при ме ном овла шће ња у слу ча ју ван ред ног ста ња, од но сно од ред бе 
о од у ста ја њу.6)

У кон тек сту ре че ног, др жа ве има ју ду жност да по шту ју, шти-
те и ис пу ња ва ју људ ска пра ва. Још је дан пра вац раз во ја од но си се 
на све ве ће на гла ша ва ње пре вен ци је кр ше ња људ ских пра ва Људ-
ска пра ва нај пре тре ба спро во ди ти на на ци о нал ном ни воу. Ка ко би 
се обез бе ди ло да др жа ва ис пу ња ва сво је оба ве зе, за ве ћи ну ме ђу-
на род них кон вен ци ја о људ ским пра ви ма ус по ста вљен је ме ђу на-
род ни над зор над де ло ва њем др жа ве. Ме ђу тим, ши ре ње људ ских 
пра ва пред ста вља знат но ве ћи за да так, ко ји не мо гу из вр ши ти са-
ме ме ђу на род не уста но ве и те ла. Ши ре ње људ ских пра ва, пре све-
га, зна чи осве шћи ва ње и ин фор ми са ње љу ди о њи хо вим пра ви ма 
и по у ча ва ње љу ди на чи ну на ко ји мо гу нај бо ље ко ри сти ти сво ја 
људ ска пра ва. У ту свр ху мо гу ће је укљу чи ти раз ли чи те уче сни ке, 

6) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихправа“, оп. цит., стр. 27 
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као што су фа кул те ти, обра зов ни сек тор уоп ште, али и не вла ди не 
ор га ни за ци је. На на ци о нал ном ни воу Ује ди ње не на ци је пре по ру-
чу ју ус по ста вља ње „на ци о нал них уста но ва“за ши ре ње и за шти ту 
људ ских пра ва, као што су на род ни пра во бра ни лац (ом буд сман) 
или на ци о нал не ко ми си је за људ ска пра ва. У ту свр ху Ге не рал на 
скуп шти на УН усво ји ла је низ на че ла о овла шће њи ма и од го вор-
но сти ма ко ји ма се га ран ту је не за ви сност и плу ра ли зам (На ци о нал-
не ин сти ту ци је за ши ре ње и за шти ту људ ских пра ва, UNGARes.  
48/134 од 20. де цем бра 1993).

У та бе ли ко ја сле ди дат је пре глед нај ва жни јих кон вен ци ја о 
људ ским пра ви ма УН:

Та бе ла 1.: Пре глед нај ва жни јих кон вен ци ја о људ ским пра ви ма УН:

Р. 
бр. На зив Кон вен ци је: Го ди на  

усва ја ња:
1 Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма 1948. го ди на

2 Ме ђу на род ни пакт о еко ном ским, со ци јал ним 
и кул тур ним пра ви ма 1966. го ди на

3 Ме ђу на род ни пакт о гра ђан ским и по ли тич ким 
пра ви ма 1966. го ди на

4 Кон вен ци ја о спре ча ва њу и ка жња ва њу зло чи-
на ге но ци да 1948. го ди на

5
Кон вен ци ја про тив му че ња и дру гог окрут ног, 
не чо веч ног и по ни жа ва ју ћег по сту па ња или 
ка жња ва ња

1984. го ди на

6 Ме ђу на род на кон вен ци ја о уки да њу свих об ли-
ка ра сне дис кри ми на ци је 1965. го ди на

7 Кон вен ци ја о уки да њу свих об ли ка дис кри ми-
на ци је же на 1979. го ди на

8 Кон вен ци ја о пра ви ма де те та 1989. го ди на
Из вор: При руч ник о обра зо ва њу за људ ска пра ва „Раз у ме ва ње људ ских пра ва“, 
Из да вач: Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о-

град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005, стр. 27 

Европскисистемљудскихправа

Уз оп ште ин стру мен те за шти те људ ских пра ва раз ви ли су се 
и ре ги о нал ни си сте ми људ ских пра ва ко ји обич но обез бе ђу ју ви-
ше стан дар де пра ва и њи хо ве при ме не. Европ ски си стем људ ских 
пра ва има три сло ја: си стем Са ве та Евро пе (тре нут но 45 зе ма ља 
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чла ни ца), си стем Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са рад њу 
(55 зе ма ља чла ни ца) и си стем Европ ске уни је (тре нут но 25 зе ма ља 
чла ни ца).

Европ ски си стем људ ских пра ва нај ра зви је ни ји је ре ги о нал ни 
си стем. На стао је као ре ак ци ја на ма сов на кр ше ња људ ских пра-
ва то ком Дру гог свет ског ра та. Људ ска пра ва, вла да ви на пра ва и 
плу ра ли стич ка де мо кра ти ја су ка ме ни те мељ ци европ ског прав ног 
по рет ка.

У та бе ли ко ја сле ди дат је пре глед европ ских ин стру ме на та 
људ ских пра ва. 

Та бе ла 2.: Пре глед европ ских ин стру ме на та људ ских пра ва

Р. 
бр. На зив Кон вен ци је: Го ди на  

усва ја ња:

1 Кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ-
них сло бо да и 13 до дат них про то ко ла 1950. го ди на

2
Европ ска со ци јал на по ве ља (до пу ње на 1991. и 
1996. го ди не) и до дат ни про то ко ли из 1988. и 
1995.

1961. го ди на

3
Европ ска кон вен ци ја за спре ча ва ње му че ња и 
не чо веч ног или по ни жа ва ју ћег по сту па ња или 
ка жња ва ња

1987. го ди на

4

Хел син шки за вр шни акт и по то њи про цес Кон-
фе рен ци је за европ ску без бед ност и са рад њу 
/Ор га ни за ци је за европ ску без бед ност и са-
рад њу, укљу чу ју ћи и Па ри ску по ве љу за Но ву 
Евро пу (1990)

1975. го ди на

5 Европ ска по ве ља о ре ги о нал ним је зи ци ма и је-
зи ци ма ма њи на 1992. го ди на

6 Оквир на кон вен ци ја о за шти ти на ци о нал них 
ма њи на 1994. го ди на

7 По ве ља основ них пра ва Европ ске уни је 2000. го ди на
Из вор: При руч ник о обра зо ва њу за људ ска пра ва „Раз у ме ва ње људ ских пра ва“, 
Из да вач: Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о-

град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005, стр. 31 

Глав ни ин стру мент је Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви-
маиз 1950. го ди не и ње них 13до дат них про то ко ла. Од по себ не 
ва жно сти суПро то кол бр. 6, Про то кол бр. 13 о уки да њусмрт не 
ка зне, по че му се европ ски при ступ људ ским пра ви ма раз ли ку је од 



- 338 -

ГЛОБАЛНИТЕРОРИЗАМКАО...ЖељкоЂ.Бјелајац,МилованБ.Јовановић

при сту па Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и Про то кол бр. 11 ко јим 
се за ме њу је Европ ска ко ми си ја за људ ска пра ва и Европ ски суд 
за људ ска пра ва је дин стве ним Европ ским су дом за људ скапра ва. 
Европ ска кон вен ци ја углав ном са др жи гра ђан ска и по ли тич ка пра-
ва. Европ ска со ци јал на по ве љаиз 1961. го ди не на ста ла је са иде јом 
да се си стем за шти те до пу ни еко ном ским и со ци јал ним пра ви ма, 
али она до са да ни је сте кла јед на ку ва жност као Европ ска кон вен-
ци ја. Од по чет ка па ти од сла бог и не е фи ка сног си сте ма спро во ђе-
ња. Па ипак, због све ве ћег зна ча ја ко ји се да је еко ном ским и со ци-
јал ним пра ви ма на гло бал номни воу од ка сних осам де се тих, ве ћи 
зна чај се та ко ђе при да је и Европ ској со ци јал ној по ве љи,ко ја је два 
пу та из ме ње на, 1988. и 1995. го ди не, па са да укљу чу је си стем ко-
лек тив них ту жби пре ма до дат ном про то ко лу.

Глав на ино ва ци ја је Европ ска кон вен ци ја за спре ча ва ње му-
че ња и не чо веч ног или по ни жа ва ју ћег по сту па ња или ка жња ва ња
из1987. го ди не, ко јом је ус по ста вљен Европ скико ми тет за спре-
ча ва ње му че ња и не чо веч ногили по ни жа ва ју ћег по сту па ња или 
ка жња ва ња.Ко ми тет ша ље де ле га ци је у све др жа ве уго вор ни це
Кон вен ци је ра ди ре дов них или по себ нихпре гле да свих ме ста ли-
ша ва ња сло бо де. Сход ното ме, ло ги ка си сте ма је у пре вен тив ном 
де ло ва њу,на су прот еxpostза шти те ко ју и да љеобез бе ђу је Европ-
ска кон вен ци ја о људ скимпра ви ма и њен Суд. У де цем бру 2002. 
го ди неГе не рал на скуп шти на УН усво ји ла је до дат нипро то кол уз 
Кон вен ци ју УН про тив му че ња,ко јим се пред ви ђа сли чан ме ха ни-
зам и на гло бал номни воу.

Европ ска оквир на кон вен ци ја о за шти ти на ци о нал них ма њи на
(1995) из ра ђе на је на конса стан ка на вр ху Са ве та Евро пе одр жа ног 
у Бе чу 1993. го ди не као од го вор на све ве ћепро бле ме у обла сти 
пра ва ма њи на у Евро пи. Ти про бле ми по ја ви ли су се као по сле ди-
ца рас па да Со вјет ског Са ве за и Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре-
пу бли ке Ју го сла ви је и уоп ште про це са са мо о пре де ље ња у Евро пи 
то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка.

Го ди не 1999. Са вет Евро пе ус по ста вио је Ко ме са ра за људ ска 
пра вако ји из ве шта је о сво јимде лат но сти ма под но си јед ном го ди-
шње.По том, по сто ји и по вер љив си стем над зо ранад де ло ва њем 
зе ма ља чла ни ца у раз ли чи тим обла сти ма људ ских пра ва, о ко ме 
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од лу ку до но си Ко ми тет ми ни ста ра на осно ву из ве шта ја ко ји при-
пре ма Се кре та ри јат.7)

У та бе ли ко ја сле ди дат је пре глед европ ских ин сти ту ци ја и 
те ла за људ ска пра ва.

Та бе ла 3.: Пре глед европ ских ин сти ту ци ја и те ла за људ ска пра ва

СаветЕвропе: OSCE: Европска
унија:

Европ ски суд за људ ска 
пра ва (је дин стве ни суд од 
1998)

Кан це ла ри ја за 
де мо крат ске ин-
сти ту ци је и људ-
ска пра ва (ODI
HR, 1990)

Европ ски суд 
прав де

Европ ски ко ми тет за со ци-
јал на пра ва (из ме њен 1999)

Ви со ки пред став-
ник за на ци о нал-
не ма њи не (OSCE, 
1992)

Европ ски цен-
тар за пра ће-
ње ра си зма и 
ксе но фо би је 
(EUMC, 1998)

Европ ски ко ми тет за спре-
ча ва ње му че ња (CPT, 1989)

Пред став ник за 
сло бо ду ме ди ја 
(OSCE, 1997)

По ве ља о 
основ ним 
пра ви ма у ЕУ 
(2000)

Са ве то дав ни ко ми тет 
Оквир не кон вен ци је  
о за шти ти на ци о нал них  
ма њи на (1998)

Европ ска ко ми си ја за  
ра си зам и не то ле ран ци ју 
(ECRI, 1993)

Европ ски ко ме сар за  
људ ска пра ва (1999)

Ко ми тет ми ни ста ра Са ве та 
Евро пе
Из вор: При руч ник о обра зо ва њу за људ ска пра ва „Раз у ме ва ње људ ских пра ва“, 
Из да вач: Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва Ср би је и Цр не Го ре, Бе о-

град ски цен тар за људ ска пра ва, Бе о град, 2005, стр. 32 

7) Приручникообразовањузаљудскаправа„Разумевањељудскихпра
ва“, оп. цит., стр. 31-32 
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ОСОБЕНОСТИТЕРОРИСТИЧКИХАКАТА

Ана ли зи ра ју ћи до са да шње ста во ве на уч не јав но сти ве за не за 
те ро ри зам, ја сно се уоча ва ју еле мен ти пој ма те ро ри зма и то на си-
ље, страх, циљ и мо тив. Мно го број не де фи ни ци је те ро ри зма по-
твр ђу ју да су нај че шћи еле мен ти де фи ни ци је те ро ри зма на си ље 
као ме тод, гра ђа ни и вла да као ме те, иза зи ва ње стра ха и из ну ђи-
ва ње по ли тич ких или со ци јал них про ме на као ци ље ви, а ве ли ки 
број жр та ва ко ме те же те ро ри сти ука зу је на спек та ку лар ност као 
де фи ни ци о ни еле ме нат те ро ри зма. Уоча ва се та ко ђе по и сто ве ћи-
ва ње те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, о чи јем ће од но су не-
што ка сни је би ти ви ше ре чи.

Да би се те ро ри зам мо гао бли же об ја сни ти, по треб но је освр-
ну ти се на не ка од ње го вих обе леж ја. Као пр во, ве ћи на ауто ра сма-
тра да је те ро ри стич ки на пад по сво јој при ро ди по ли тич ки  чин. 
Да кле, по ли тич ки мо тив из вр ши о ца, је услов да би се не ка рад ња 
озна чи ла као те ро ри стич ка, јер је то је ди на де фи ни циј ска ком по-
нен та ко ја раз два ја те ро ри зам од обич ног кри ми на ла и ње го вих ор-
га ни зо ва них об ли ка.

Нај ве ћи број ауто ра ко ји су из у ча ва ли фе но мен те ро ри зма сма-
тра да је по ли тич ка ком по нен та је дан од бит них еле ме на та те ро-
ри зма.8) За тим, ве о ма је бит на при ро да ци ља те ро ри стич ког ак та. 

За раз ли ку од ”чи стог” по ли тич ког уби ства, чи ји по чи ни лац 
же ли да укло ни жр тву с по ли тич ке сце не и да та ко до ве де до по ли-
тич ке про ме не, код ти пич ног те ро ри стич ког ак та кон крет на жр тва 
је ма ње-ви ше не ва жна. Циљ је ту мно го ши ри: то су сви они ко ји су 
бли ски жр тви и ко ји ће, та ко се бар оче ку је, по сле на па да про ме ни-
ти сво је по ли тич ко по на ша ње. Оно што по ве зу је кон крет ну жр тву 
и ши ри циљ је сте страх (што и је сте из вор но зна че ње ла тин ске 
ре чи tеrror). За то кон крет на жр тва, при мар ни циљ те ро ри стич ког 
чи на, по пра ви лу има ве лик сим бо лич ки зна чај. Угро жа ва њем тог 
сим бо ла тре ба за пла ши ти све и сва ког ко је по ве зан с њим, сва ког 
ко се по и сто ве ћу је с њим. Нај по год ни ја жр тва те ро ри стич ких на-
па да увек су би ла уни фор ми са на ли ца, јер она сим бо ли зу ју др жа ву, 
власт или ор га ни за ци ју за ко ју ра де. Жр тва у уни фор ми мо же да 
оста не без име на, без ли ца, а та ко је и ме ди ји пред ста вља ју: ”је дан 
вој ник, два на ест по ли ца ја ца, по са да хе ли коп те ра”,... итд. Та ко ђе и 

8) Ра до слав Га ћи но вић, „Прав но ор га ни за ци о ни аспек ти ан ти те ро ри стич ког де ло ва ња“, 
Страниправниживот, 3/2008, Бе о град, стр. 30
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не жи ве ства ри, објек ти, по пут спо ме ни ка или ва жних зда ња, мо гу 
по ста ти ме те по ли тич ки мо ти ви са них те ро ри стич ких на па да.9) 

Је дан од бит ни јих, али ве о ма спо ран еле мент је сте мо рал на 
при хва тљи вост, од но сно не при хва тљи вост те ро ри стич ког чи на.  
На и ме, има ју ћи у ви ду мо рал ну стра ну ова квог ак та, мно ги ауто ри 
сма тра ју да те ро ри стич ки чин за слу чу је сва ку осу ду за то што је 
мо рал но не при хва тљив. Дру гим ре чи ма, он по га ђа не ви не љу де, 
би ло да их те ро ри сти све сно би ра ју као циљ на па да, би ло да их 
про сто при хва та ју као уз гред не жр тве.

На осно ву прет ход но из не тих осо бе но сти, мо же мо за кљу чи ти 
да су ка рак те ри сти ке са вре ме ног те ро ри зма вр ло сло же не, ме ђу-
соб но ис пре пле та не и као та кве пред ста вља ју зна чај ну прет њу не 
са мо људ ским пра ви ма већ и еле мен тар ним пра ви ма дру штве не 
за јед ни це. 

Шта је у гла ви те ро ри сте и ка квим се ре зул та ти ма он на да, 
то мо же мо са мо да на га ђа мо. Те ро ри сти су углав ном ира ци о нал ни 
љу ди. Мно ги од њих ра чу на ју и с тим да ће си стем ре а го ва ти ве о ма 
же сто ко. Те ро ри сти че сто уме ју да ка жу да им је циљ био да рас-
крин ка ју др жа ву, да је на гна ју да по ка же сво је пра во ли це.10)

УТИЦАЈГЛОБАЛНОГТЕРОРИЗМА
НАДЕГРАДАЦИЈУЉУДСКИХПРАВА

Прин ци пи и смер ни це ко је пре по ру чу ју УН, о људ ским пра ви-
ма, увек по чи њу са на сло вом „При мат људ ских пра ва“. 11) По зна то 
је да те ро ри зам кр ши пра ва сво јих ди рект них и сво јих се кун дар-
них жр та ва. Те шко да по сто ји и јед но ме ђу на род но при зна то људ-
ско пра во на ко је де ло ока рак те ри са но као те ро ри стич ко не ути че: 
пра во на жи вот, пра во на фи зич ки ин те гри тет (за бра на му че ња, не-
људ ског оп хо ђе ња и по ни жа ва ња), сло бо да и без бед ност лич но сти, 
пра во на при ват ност, сло бо да ми шље ња, са ве сти и ве ро и спо ве сти, 
сло бо да из ра жа ва ња, сло бо да оку пља ња и удру жи ва ње, пра во на 
мир но ужи ва ње имо ви не. 

9) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 
го ди не“, Реч,ча со пис за књи жев ност и кул ту ру и дру штве на пи та ња, Радиo B92, бр 
69/15. март 2003, стр. 86

10) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 
го ди не“, оп. цит., стр. 87

11) Жељ ко Бје ла јац, Трговинаљудима,узроциипоследице, Бе о град , 2005, стр. 127
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Упра во због то га те ро ри зам и је сте мо рал но не при хва тљив. 
Баш због то га је прав но го ње ње и ка жња ва ње по чи ни ла ца те ро-
ри стич ких де ла оправ да но. Те ро ри зам све до чи о мо рал ној оту пе-
ло сти љу ди ко ји му при бе га ва ју, о њи хо вом ци нич ном уве ре њу да 
”не ви ност” ни је ва жна кад је у пи та њу оства ре ње те ро ри стич ких 
ци ље ва или да те ро ри сти за пра во во де рат про тив смрт них не при-
ја те ља, рат у ком су сва сред ства до зво ље на.12)

По ли тич ки став да циљ оправ да ва сред ство об ле жио је це ло-
куп ну исто ри ју, са ужа сним по сле ди ца ма за чо ве чан ство. На жа-
лост, од свог по стан ка до да нас, тај прин цип ни је не стао, у су шти-
ни се ни је про ме нио, са мо су се ме ња ле фор ме и мо да ли те ти ње-
го вог ис по ља ва ња. Да кле, ње го ва ан ти ху ма на су шти на је и да ље 
при сут на, усме ре на про тив основ них људ ских пра ва и гра ђан ских 
сло бо да чо ве ка, за то што је он све ден на обје кат и упо тре бљен за 
оства ри ва ње по ли тич ког ци ља.13)

Дра ма тич не те ро ри стич ке на па де или си сте мат ске те ро ри-
стич ке кам па ње увек је пра ти ло осе ћа ње стра ха, па је јав ност увек 
вр ши ла при ти сак на сво је по ли ти ча ре и оче ки ва ла од њих да ре а гу-
ју од луч но, да пре ду зму ефи ка сне ме ре кон тро ле ка ко би спре чи ли 
слич не те ро ри стич ке на па де, да су де љу ди ма за ко је се прет по ста-
вља да су по ве за ни с те ро ри стич ким кру го ви ма и да их ка зне ка ко 
би од вра ти ли по тен ци јал не те ро ри сте, или про сто да се осве те.14)

Др жа ва је при ли ком ре а го ва ња на те ро ри стич ке ак те ори јен-
ти са на на до мен (по ли циј ске) пре вен ци је или ре пре си је пу тем за-
кон ских санк ци ја. Све то мо же да угро зи људ ска пра ва, и то на три 
на чи на.

Пре све га, по сто је ћа пра ва мо гу се огра ни чи ти фор мал ним 
за кон ским ак тив но сти ма: ре ци мо, до пу њу ју се по сто је ћи за ко ни, 
уво де се но ви ко ји огра ни ча ва ју пра ва и сло бо де ко је су те ро ри сти 
”зло у по тре би ли”, а све с ци љем да се те ро ри сти ма огра ни чи про-
стор за де ла ње и да се олак ша њи хо во при во ђе ње и ка жња ва ње. 
Дру го, по сто је ћи за ко ни мо гу се про ту ма чи ти и у не што ре стрик-
тив ни јем ду ху, по не кад и у дис кри ми на тор ном, што ће ути ца ти ка-
ко на љу де скло не те ро ри стич ком на си љу та ко и на ши ру јав ност. 

12) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 
го ди не“, оп. цит., стр. 96

13) Mi kel Du fren ne, Зачовека, Но лит, Бе о град, 1972, стр. 340 
14) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 

го ди не“, оп. цит., стр. 97
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И тре ће, оп шта ат мос фе ра стра ха, па ни ке и по до зри во сти ути че и 
на ин сти ту ци је ко је спро во де за ко не, ути че на њи хо ву моћ ра су ђи-
ва ња и по на ша ње у си ту а ци ја ма у ко ји ма ко ри сте сво ја дис кре ци-
о на пра ва.15)

Пи та ње пра ва да нас се по ста вља у кон тек сту по тре ба за на гла-
ше но кон сен зу ал ном без бед но сном по ли ти ком, уто ли ко пре што и 
без бед но сна по ли ти ка по ста је сег мент у ме ђу на род ној ин сти ту ци-
о нал ној ин те гра ци ји, по пут за јед нич ке спољ не и без бед но сне по-
ли ти ке у ЕУ. Без бед ност је из ра зи то на гла шен аспект ин те гра ци ја, 
па у том сми слу и без бед но сна прак са, про то ко ли и пра ва ко ја их 
од ре ђу ју и/или огра ни ча ва ју мо ра ју би ти у све ве ћој ме ри гло бал но 
стан дар ди зо ва ни. Про цес стан дар ди за ци је во ди так са тив ном од ре-
ђи ва њу са др жа ја пра ва, ко ји се од ра жа ва не са мо на за ко но дав ство 
не го и на рад без бед но сних ин сти ту ци ја. Док у не ким обла сти-
ма, ко је ни су ди рект но по ве за не са без бед но шћу, са вре ме ни јав ни 
дис курс укљу чу је све ви ше но вих пра ва, по го то во ка да је реч о 
раз ли чи тим мар ги нал ним гру па ма, по ни зу осно ва, ка да је реч о 
без бед но сти, ли ста тра ди ци о нал них пра ва по ста је кра ћа не го ра-
ни је. Пре све га, ту је реч о по сте пе ном, али од луч ном ис кљу че њу 
ка те го рич ких пра ва у ве зи са при ват но шћу ко ја су би ла тра ди ци о-
нал но по ве за на са ли бе рал ном де мо кра ти јом од ње них те о риј ских 
за че та ка. Пра во на при ват ност је у уској ве зи са пра вом на ин ди-
ви ду ал ност, ко је је у ко ре ну са ме ли бе рал не по ли тич ке све сти.16)

С об зи ром да ак тив но сти те ро ри стичкх ор га ни за ци ја у ве ли-
кој ме ри угро жа ва ју ве ли ки број уста но вље них људ ских пра ва, у 
нареднoм одељ ку ра да украт ко ће мо се освр ну ти на ко ре ла ци је те-
ро ри зма са тран сна ци о нал ним ор га ни зо ва ним кри ми на лом, с об-
зи ром да упра во од нос са овим фе но ме ном и је сте до при нео екс-
пан зи ји са вре ме ног те ро ри зма и ње го вим ути ца ји ма.

ВЕЗЕТЕРОРИЗМАИТРАНСНАЦИОНАЛНОГ
ОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

Чи ни се да на ша сва ки да шњи ца оби лу је ни зом кон тра дик тор-
но сти, за то што с јед не стра не има мо огро ман на пре дак у на уч но-
тех но ло шком и ци ви ли за циј ском по гле ду до не слу ће них раз ме ра, 

15) Во јин Ди ми три је вић, „Те ро ри зам и људ ска пра ва по сле је да на е стог сеп тем бра 2001. 
го ди не“, оп. цит., стр. 97-98

16) Ми на Зи ро је вић, „Ме ђу на род но по ли тич ки аспект те ро ри зма“, Ревија забезбедност, 
Цен тар за без бед но сне сту ди је, (5-21), бр. 11/09, год. III, стр. 17
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а са дру ге стра не има мо нај мрач ни је и нај би зар ни је по ја ве као про-
дукт ор га ни зо ва ног кри ми на ла, пре вас ход но из еко ном ских раз ло-
га.17)

У по след ње вре ме, гу би се гра ни ца из ме ђу те ро ри зма и ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла. Те шко је раз гра ни чи ти до кле се же те ро-
ри зам и ода кле по чи њу кри ми нал не ак тив но сти. Раз лог је прост 
– та мо где се раз ви ја те ро ри зам, по сто ји од лич на под ло га за ор-
га ни зо ва ње си сте мат ског, пла ни ра ног и ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
јер се те две де лат но сти из ван ред но до пу ња ва ју.

На и ме, ра ди се о то ме да је кључ на ка рак те ри сти ка те ро ри-
стич ких ор га ни за ци ја,  ду го роч на по тре ба да за шти те сво је по сто-
ја ње у на сто ја њу да ре а ли зу ју сво је за дат ке. На са мом по чет ку, ни-
јед на те ро ри стич ка ор га ни за ци ја не би оп ста ла без по др шке јед не 
или ви ше др жа ва или ак те ра ко ји не пред ста вља ју др жа ву, у фор ми 
по ли тич ке, еко ном ске или пси хо ло шке по др шке, тај не или отво ре-
не. Вре ме ном, ка ко су се ак тив но сти мно гих те ро ри стич ких ор га-
ни за ци ја ши ри ле, а ко нек ци је са пр во бит ним из во ри ма по др шке 
ва ри ра ле, мо ди фи ко ва ле или га си ле, ја вља се по тре ба за до дат ном 
сти му ла ци јом у обла сти фи нан си ра ња ак тив но сти ор га ни за ци ја. 
Из тих раз ло га, по сте пе но се су гра ди ли од но си и сво је вр сни об ли-
ци са рад ње са кри ми нал ним ор га ни за ци ја ма. 

Же ља за сти ца њем про фи та основ ни је мо тив нај ве ћег бро ја 
по чи ње них кри ми нал них де ла иза обла сти ор га ни зо ва ног кри ми-
на ла.18) Има ју ћи у ви ду да су ак тив но сти ор га ни зо ва них кри ми нал-
них ор га ни за ци ја углав ном фо ку си ра не на шверц љу ди, на о ру жа-
ња, дро ге и ну кле ар них ма те ри ја ла, за по чи ње и де ло ва ње па ра лел-
ног си сте ма. Та ко две вр сте ор га ни за ци ја пот по ма жу јед на дру гу, и 
кре и ра ју струк ту ре, оси гу ра ва ју ћи људ ске ре сур се, ко му ни ка ци је, 
тран спорт на сред ства и за штит не мре же, ци ља ју ћи да за до во ље 
ло ги стич ке зах те ве те ро ри стич ких ор га ни за ци ја.19) 

Ор га ни зо ва ни кри ми нал се мо же по сма тра ти као сво је вр сна 
по ли тич ка стра те ги ја, као сред ство пу тем ко га те ро ри стич ке ор га-

17) Жељ ко Бје ла јац, Организованикриминалvs.Србија, Прав ни фа кул тет за при вре ду и 
пра во су ђе у Но вом Са ду и ДТА Бе о град, Бе о град, 2008, стр. 9

18) Је ле на Ма ти ја ше вић: „Пра ње нов ца, ак ту ел ни об лик ор га ни зо ва ног кри ми на ла – ма ни-
фе ста ци је, ме то ди и по сле ди це“, Право–теоријаипракса, бр. 5-6/2010, стр. 119,  год. 
XXVII,  Пра во ”ДОО” и Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду

19) Џе мал На је то вић: „Гло бал ни те ро ри зам и ње го ве им пли ка ци је на ме ђу на род не од но-
се“, АналиПравногфакултетауЗеници, стр. 220; http://prf.un ze.ba/v2/docs/ana li/10 Na-
je to vic.pdf (пре у зе то: 17.01.2012.)
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ни за ци је до ла зе до нео п ход них фи нан сиј ских и дру гих сред ста ва 
за д ело ва ње и на чин на ко ји те ро ри стич ке гру пе си сте мат ски сла бе 
д ржа ву.20)

У овом кон тек сту, у пр ви план се фак тич ки ис ти чу ак тив но сти 
тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

Тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет је ор га ни зо ва-
ни кри ми на ли тет чи ја се кри ми нал на де лат ност од ви ја на про сто-
ри ма две ју или ви ше др жа ва или је по би ло ком осно ву по ве за на са 
ви ше др жа ва. Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет се све ви ше ин тер на ци-
о на ли зу је, ши ре ћи свој ути цај у еко ном ској и по ли тич кој сфе ри на 
те ри то ри ја ма ви ше зе ма ља.21)

Ана ли зи ра ју ћи од нос тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва но ги кри-
ми на ла и те ро ри зма, уочи ли смо  бит не ка рак те ри сти ке те ро ри зма 
од зна ча ја за упо ре ђи ва ње са тран сна ци о нал ним ор га ни зо ва ним 
кри ми на лом. То су: план ски и мо ти ви са ни по ли тич ки циљ, при ме-
на раз ли чи тих об ли ка на си ља и иза зи ва ње и ства ра ње кри зе пра ће-
не стра хом и дру гим пси хич ким ре ак ци ја ма.22) 

По сто је две вр сте од но са тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та и те ро ри зма: пр ва вр ста, где са ма те ро ри стич ка де-
лат ност пред ста вља вид тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми-
на ли те та и дру га вр ста, ко ја се ма ни фе сту је кроз вр ше ње ра зно вр-
сних те жих кри вич них де ла од стра не те ро ри стич ких ор га ни за ци-
ја, нај че шће ра ди соп стве ног фи нан си ра ња или оства ри ва ња од ре-
ђе них по ли тич ких ци ље ва, па ако та кри вич на де ла има ју еле мент 
ино стра но сти, го во ри се о ви ду тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та. Чи ње ни ца је да се те ро ри зам све ви ше ис по ља ва 
као об лик ор га ни зо ва ног и тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри-
ми на ли те та и да те жи оства ри ва њу од ре ђе них по ли тич ких, фи нан-
сиј ских и дру гих ци ље ва.23)

20) Зо ран Дра ги шић, ”Те ро ри стич ке ак тив но сти ор га ни зо ва них кри ми нал них гру па”, Ре
вијазабезбедност, Цен тар за без бед но сне сту ди је, (15-17), бр. 2/2007, год I, стр. 16

21) Је ле на Ма ти ја ше вић и Зо ран Па вло вић, “Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет”, Право–тео
ријаипракса, бр. 5-6/2009, стр. 61,  год: XXVI,  Пра во ”ДОО” и Прав ни фа кул тет за 
при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду

22) Ма сле ша, Р.: „Те о ри је и си сте ми си гур но сти“, Ма ги страт, Са ра је во, 2001; Ци ти ра но 
пре ма: Је ле на Ма ти ја ше вић: „Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет – Тран сна ци о нал ни ор га-
ни зо ва ни кри ми на ли тет”, Право–теоријаипракса, бр. 1-2/2008, стр. 87,  год: XXV, 
Пра во ”ДОО” и Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду

23) Је ле на Ма ти ја ше вић: „Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет – Тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни 
кри ми на ли тет”, Право –теорија и пракса, бр. 1-2/2008, стр. 87,  год. XXV,  Пра во 
”ДОО” и Прав ни фа кул тет за при вре ду и пра во су ђе у Но вом Са ду
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Од ре ђе на др жа ва мо же по др жа ти те ро ри стич ке ор га ни за ци је 
у сво јој кри ми нал ној де лат но сти уко ли ко се те ро ри стич ке ак тив-
но сти пла ни ра ју и ре а ли зу ју пре ма не кој дру гој др жа ви. Ме ђу тим, 
по сто ји мо гућ ност да те ро ри зам до би је по др шку др жа ве на чи јој 
те ри то ри ји спро во ди те ро ри стич ке ак тив но сти, уко ли ко је под за-
шти том не ке ле гал не по ли тич ке пар ти је или стран ке. И овај вид  
те ро ри зма пред ста вља вр сту тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та, јер та ква те ро ри стич ка де лат ност те шко мо же да 
оп ста не у јед ној др жа ви, уко ли ко ни је под за шти том не ке стра не 
др жа ве. По ред на ве де ног, бит но је ис та ћи и то да те ро ри зам као 
об лик ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та ко ри сти исте ме то де за шти те 
као и ор га ни зо ва ни и тран сна ци о нал ни ор га ни зо ва ни кри ми на ли-
тет. Ако је реч о те ро ри зму, он да су то на си ље и за стра ши ва ње, као 
и по др шка по је ди них по ли тич ких пар ти ја, а ако је у пи та њу те-
ро ри зам као вид тран сна ци о нал ног ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та, 
по ред прет ход них ме то да, при сут на је и за шти та стра них зе ма ља.24)

***

Да нас по јам људ ских пра ва ужи ва оп штепри зна ње. Људ ска 
пра ва су не де љи ва и ме ђу за ви сна. Те жња за за шти том људ ског до-
сто јан ства свих љу ди чи ни срж пој ма људ ских пра ва. Ути цај гло-
бал ног те ро ри зма мо же би ти раз ли чит. Пре све га, те шко да по сто ји 
и јед но ме ђу на род но при зна то људ ско пра во на ко је де ло ока рак-
те ри са но као те ро ри стич ко не ути че. Упра во због то га те ро ри зам 
и је сте мо рал но не при хва тљив. С дру ге стра не, те ро ри стич ке на-
па де увек пра ти осе ћа ње стра ха, па јав ност увек вр ши при ти сак 
по ли тич ко ру ко вод ство др жа ве оче ку ју ћи да ре а гу је од луч но и 
пре ду зме ефи ка сне ме ре кон тро ле ка ко би спре чи ли слич не те ро-
ри стич ке на па де. Др жа ва при ли ком ре а го ва ња на те ро ри стич ке 
ак те по сто је ћа пра ва мо же огра ни чи ти фор мал ним за кон ским ак-
тив но сти ма. Дру го, по сто је ћи за ко ни мо гу се про ту ма чи ти и у не-
што ре стрик тив ни јем ду ху, по не кад и у дис кри ми на тор ном, што 
ути че ка ко на љу де скло не те ро ри стич ком на си љу та ко и на ши ру 
јав ност. И тре ће, оп шта ат мос фе ра стра ха, па ни ке и по до зри во сти 
ути че и на ин сти ту ци је ко је спро во де за ко не, ути че на њи хо ву моћ 
ра су ђи ва ња и по на ша ње у си ту а ци ја ма у ко ји ма ко ри сте сво ја дис-
кре ци о на пра ва.

24)  Ibid
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Ви ди мо да се гло бал ни те ро ри зам од ра жа ва ви ше стру ко на 
сфе ру људ ских пра ва, што на ди рек тан на чин, што ин ди рект но. И 
са ма бор ба про тив спе ци фич них те ро ри стич ких ак тив но сти по се-
би но си но ве и до са да не до вољ но ис тра же не ри зи ке за тра ди ци о-
нал но схва ће не људ ске сло бо де и пра ва ко је смо на ви кли да до жи-
вља ва мо као нео ту ђи ве еле мен те де мо кра ти је. Па ипак, основ ни 
услов за успех је од луч на опре де ље ност јав ног мње ња за су прот-
ста вља ње са вре ме ном те ро ри зму. 

ZeljkoDj.Bjelajac,MilovanJovanovic
GLOBALTERRORISMASANEXTREMEFORM

OFDEGRADATIONOFHUMANRIGHTS
Summary

Тhedesiretoprotectthehumandignityofallpeopleisthe
essenceoftheconceptofhumanrights.Itputsthehuman
personinthespotlight.Humanrightsareindivisibleand
interdependent. The influence of global terrorism in the
sphereofhumanrightsmaybedifferent.Firstofall,there
ishardlyoneandinternationallyrecognizedhumanright
thatterroristactisnotaffected.Ontheotherhand,states
inresponsetotheterroristactsofexistingrightsmaybe
limitedtoformallegalactions,restrictiveinterpretationof
legalprovisions,andthefearandpaniccanaffecttheinsti
tutionsthatenforcethelaw.Theconclusionisthatmodern
terrorismisreflectedmanytimesonthesphereofhuman
rights,whichdirectly,orindirectly.Eventhefightagainst
specificterroristactivitiesentailsnewrisksforthetraditi
onallyunderstoodhumanfreedomandrightsthatweused
toexperienceasinalienableelementsofdemocracy.Since
thisisacomplexmatter,inthispaper,wediscussthecon
ceptandnatureofhumanrightsandstandardsingeneral
andregionalEuropeanlevel.Inaddition,weconcentra
tedonsomegeneralguidelinesrelatedtoterrorismitself,
aswellasthecharacteristicsandimportanceofitsrelati
onshipwithcomputercrimeandtransnationalorganized
crime.
Keywords:globalterrorism,humanrights,theUniversal
DeclarationofHumanRights,thedegradationofhuman
rights
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Resume
Global terrorismasoneof the formsofpoliticalviolen
cehasbecomeamajorchallengeforindividualcountri
esand for the international community ingeneral.Glo
bal terrorismhasevolved intoa formofcommunication
phenomenon,basedonmoderntechnologies.Ontheother
hand,thepresenceofterrorismintheregionisasignof
acrisisoforder,andthereforeanobstacletothesmooth
progressintheprocessofglobalizationtrends.Ifwelook
atthesphereofhumanrights,itisclearthatthedesireto
protect thehumandignityofallpeople is theessenceof
humanrightsconcept.Today,theconceptofhumanrights
enjoysgeneralrecognition.Recenthistoryofestablishing
humanrightsstandardsatthegloballevelbeganwiththe
UniversalDeclarationofHumanRights.Specifically,hu
man rights are indivisible and interdependent. They are
classified into five categories: political, civil, economic,
socialandcultural,andlegalarearrangedintwopacts
which,togetherwiththeUniversalDeclarationofHuman
Rights areHuman Rights Charter. The human rights of
othersshouldberespected,notjusttolerated.Therefore,
allconflictsmustberesolved inaccordancewithhuman
rights. In the context of the said, the states have a duty
torespect,protectandfulfillhumanrights.Inadditionto
general human rights instruments, it is developed regi
onal human rights systems that typically provide higher
standardsoflawandtheirapplication.Europeanhuman
rightssystemisthemostdevelopedregionalsystem.The
main instrument is theEuropeanConventiononHuman
Rightsandits13additionalprotocols.Ifyoulookatthe
sphereofterrorism,manydefinitionsofterrorismconfirms
thatthemostcommonelementsofthisconceptasamethod
ofviolence,citizensandgovernmentasatarget,causing
fearandextortionpoliticalorsocialchangesasgoals.A
largenumberofvictimspointstoaspectacularelementof
thedefinitionofterrorism.Terroristactivitiesaffectalmost
atall internationally recognizedhumanrights: theright
to life, right tophysical integrity (prohibitionof torture,
inhumantreatmentandhumiliation),libertyandpersonal
security,righttoprivacy,freedomofthought,conscience
andreligion,freedomofexpression,freedomofassembly
andassociation,righttopeacefulenjoymentofproperty.
Thisiswhyterrorismismorallyunacceptable.Thestate
isinresponsetotheterroristactsonthedomainoriented
(police)preventionorrepressionthroughlegalsanctions.
Allthatcanendangerhumanrightsandthisinthreeways.
First,existingrightscanbe limited to formal legalacti
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vities:complementexistinglaws,introducedanewlegal
text,allwiththeaimtolimitthespaceforterroristactions
andtofacilitatetheirarrestandpunishment.Second,exi
stinglawscanbeinterpretedinasomewhatmorerestric
tivespirit,sometimesinadiscriminatory,whichaffectwill
howpeoplepronetoterroristviolenceandthegeneralpu
blic.Andthird,thegeneralatmosphereoffear,panicand
suspicionaffecttheinstitutionsthatenforcethelaw,affect
theirjudgmentandbehaviorinsituationsinwhichusethe
irdiscretion.Sincetheactivitiesofterroristorganizations
greatly endanger a large number of established human
rights,weshouldnotneglecttherelationswithcomputer
crime, terrorism and transnational organized crime, gi
venthattheserelationsdidcontributetotheexpansionof
modernterrorismanditsimpacts.Therearetwotypesof
relationsbetweentransnationalorganizedcrimeandter
rorism:thefirsttype,whereterroristactivityisaformof
transnational organized crime and other species, which
ismanifested through theperformanceof various serio
uscrimesbyterroristorganizations,oftenwithselffinan
cingorachievecertainpoliticalaims.So,iftheseoffenses
havean internationalelement, it talksabout the formof
transnationalorganizedcrime.Thefactisthatterrorismis
increasinglymanifestedasaformoforganizedandtran
snational organized crime and seeks to achieve certain
political, financial and other goals.Finally,we see that
globalterrorismisreflectedmanytimesonthesphereof
humanrights,directly,orindirectly.Eventhefightagainst
specificterroristactivitiesentailanewandsofarinsuffi
cientlyexploredrisksfortraditionallyunderstoodhuman
freedomandrightsthatweusedtoexperienceasinaliena
bleelementsofdemocracy.However,thebasiccondition
forsuccessisdeterminedcommitmentofpublicopinionto
countermodernterrorism.

 Овај рад је примљен 7. новембра 2012. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 3. 
децембра 2012. године.
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