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Сажетак
Мно ге ак ту ел не де ба те на те му људ ских пра ва на ла зе се у 

окви ру мо дер них иза зо ва и окол но сти, на ро чи то у сек то ру без бед
но сти. То ком два де се тог ве ка, ин сти ту ци о нал на зло у по тре ба мо
ћи угро зи ла је мно ге мо рал не пер спек ти ве, из ме ђу оста лог и ону 
ко ја се ти че по што ва ња људ ских пра ва. Људ ска пра ва у том сми
слу не тре ба по сма тра ти као се кун дар ни фе но мен, већ као есен
ци ју ор га ни за ци о не и кул тур не по став ке да на шњег све та. Бор ба 
про тив те ро ри зма је до не ла но ве иза зо ве и но ве при ти ске за број
не вла де. По ли ти ке и ме то де ко је се у овој бор би ко ри сте, мно ги 
ауто ри ка рак те ри шу као не мо рал не и кон трапро дук тив не. На
ци о нал на без бед ност је је дан од нај ва жни јих прин ци па за др жа ве 
и гра ђа не, али ње ни до ме ти не сме ју угро зи ти дру ге по ли тич ке, 
дру штве не и мо рал не вред но сти.
Кључ не ре чи: људ ска пра ва, без бед ност, оба ве штај не слу жбе, без бед

но сни иза зо ви
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УВОД

Го во ре ћи о људ ским пра ви ма да нас, чи ни се да се че шће по-
ку ша ва изо ло ва ти јед но пра во и оно оце њи ва ти или про те жи ра ти 
кроз нор ме или ме ђу на род не рас пра ве, док це ли на свих ових вред-
но сти оста је не схва ће на или до вољ но не са гле да на. Иако је “на кон 
кра ја Дру гог свет ског ра та па жња о пи та њи ма људ ских пра ва ра сла 
и опа да ла, да би се по но во по ди гла”1), пи та ња етич но сти, мо рал но-
сти, ху ма но сти, од ре ђе не ко ре не има ју још у ра до ви ма ис так ну тих 
фи ло зо фа 17. и 18. ве ка. Пр ви озбиљ ни ји дру штве ни по кре ти ко-
ји су се ба ви ли пи та њи ма људ ских пра ва, а ства ра ли су се сре ди-
ном 20. ве ка, би ли су ви ђе ни као ком пе ти ци ја по љу на ци о нал не 
без бед но сти. На про мо ви са ње људ ских пра ва ду го је гле да но као 
на сво је вр стан “лук суз”, ко ји мо же би ти при ма мљив он да ка да је 
ди пло ма ти ја на за до во ља ва ју ћем ни воу, а на ци о нал на без бед ност 
ни је угро же на.2) Сти че се ути сак да су пи та ња људ ских пра ва чак 
и да нас под ре ђе на без бед но сној про бле ма ти ци. Мно ге рас пра ве о 
пи та њи ма људ ских пра ва ко је се да нас во де, ни су и не мо гу би ти 
ли ше не са вре ме них окол но сти и иза зо ва; та ко се “бит ка” о ин те ре-
си ма, за шти ти и гло бал ним про бле ми ма во ди и на по љу очу ва ња 
ко лек тив не без бед но сти и по што ва њу људ ских пра ва, још кон крет-
ни је – оба вља њу оба ве штај не де лат но сти као јед не од кру ци јал них 
за без бед ност за јед ни ца и етич но сти по је ди них ме то да ко је се у те 
свр хе ко ри сте.

Ка ко би се ови иза зо ви и ди ле ме раз у ме ли, по треб но је, пре 
све га пре по зна ти основ не прав це у схва та њу етич но сти, ка ко би 
мо гли са гле да ти укуп ну ра ван иза зо ва ко ји се пред гло бал но дру-
штво по ста вља ју, са аспек та па ра диг ме мо гу ће исто вре ме не за-
шти те и угро жа ва ња људ ских пра ва. Три су прав ца, шко ле ми шље-
ња у ети ци, кроз ко је се мо гу са гле да ти и ди ле ме и по на ша ња оних 
ко ји кон крет но де лу ју, у овом слу ча ју на по љу без бед но сти, а ко је 
ана ли зи ра ју еле мен те про це са и при ро де до но ше ња од лу ка – ка-
рак тер, зна че ње и ис ход. 

Кон се квен ци ја ли зам, као јед на од шко ла ми шље ња, ис ти че 
да је де ло “мо рал но нај ви ше у за ви сно сти од по сле ди ца чи ње ња 

1) Gi deon Sjo berg, Eli za beth A. Gill, Nor ma Wil li ams, “A So ci o logy of Hu man Rights”, So cial 
pro blems, Vol. 48, No. 1, 2001, str. 11.

2) Ши ре ви де ти: Wil li am W. Bur ke, “Hu man Rights and Na ti o nal Se cu rity: The Stra te gic Cor-
re la tion”, Har vard Hu man Rights Jo ur nal, Vol. 17, 2004. 
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или мо ти ва”.3) Фо кус је на ре зул та ти ма де ло ва ња, док су ме то де у 
дру гом пла ну. Мо рал ност се, у овом слу ча ју ме ри ко ри сно шћу ко ја 
на кра ју де ло ва ња про из и ла зи, чи ме сам чин не мо ра би ти ети чан 
и при хва тљив. У том сми слу, мо же се ре ћи да би ме то де оба ве штај-
ног де ло ва ња би ле у пот пу но сти при хва тљи ве, уко ли ко је њи хов 
ре зул тат по сти за ње и очу ва ње вред но сти ка ква је на ци о нал на без-
бед ност.

Су прот ност на ве де ном прав цу је сте де он то ло ги ја, шко-
ла ко ју је за сту пао Ема ну ел Кант, а по ко јој је зна че ње, де ло ва ње 
вред ни је и ва жни је од ис хо да. Де он то ло ги ја ис ти че да уни вер зал-
не ду жно сти, по пут вред но ва ња и за шти те људ ских пра ва ни ка да 
не сме ју би ти угро же ни без об зи ра на ре зул та те ко ји не ким ак ти-
ма мо гу би ти по стиг ну ти. При ме на ова квог ста ва “без об зи ра на 
ути цај на на ци о нал ну без бед ност, не ке ме то де при ку пља ња оба ве-
штај них по да та ка ни ка да не би оправ да ла”.4)

Вир ту ел на ети ка, као тре ћи пра вац ко ји ов де ис ти че мо, по-
чи ва на ра до ви ма Ари сто те ла, а “окре ну та” је ква ли те ту жи во та 
и лич но сти, ка јој тре ба те жи ти. Сре ћа, за до вољ ство, до бро та, ка-
рак те ри сти ке су ко је ова шко ла ми шље ња ис ти че као кру ци јал не 
за по ста вља ње етич ких прин ци па. Вир ту ел на ети ка по др жа ва по-
све ће ност оп штем до бру, а ко је до зво ља ва пот пу ни раз вој ху ма-
но сти.5)

За сам по јам људ ских пра ва по сто ји не ко ли ко де фи ни ци ја 
ко је су оп ште при хва ће не. Аутор Mic hael Ig na ti eff сфе ру људ ских 
пра ва по сма тра као ка па ци тет сва ког по је дин ца да по стиг не ра ци-
о нал не ин те ре се, али у окви ри ма ре ли ги о зних и кул ту ро ло шких 
ве ро ва ња по ко ји ма жи ви.

Ин сти ту ци о на ли за ци ја про бле ма ти ке људ ских пра ва пре вас-
ход но се вр ши из раз ло га што се на тај на чин чи ни по зи тив но прав-
ни ефе кат на ка па ци те те др жа ве да се са овим иза зо ви ма су о ча ва ју 
и ре ша ва ју их, као и из раз ло га што се на тај на чин свим гра ђа ни ма 
га ран ту ју јед на ка пра ва и трет ман. 

По је ди ни ауто ри ко ји се ба ве про бле ма ти ком етич но сти ме-
то да оба ве штај ног ра да, сма тра ју да би се упра во овим прав цем 
тре ба ло во ди ти у до но ше њу од лу ка у слу жби на ци о нал не без бед-
но сти и ње не за шти те. Оба ве штај не слу жбе тре ба ле би се во ди ти 

3) E. N. Zal ta, “Con se qu en ti a lism”, Stan ford Encyclo pe dia: www.pla to.stan ford.edu/en tri es/
con se qu en ti a lism/, при сту пље но 12. 08. 2015.

4) Исто.

5) Ши ре ви де ти: Ma nuel Ve la squ ez, Cla i re An dre, Tho mas Shanks, Mic hael J. Meyer, “Et hics 
and Vir tue”, Is su es in Et hics, 1/3, 1999. 
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оп ште при хва ће ним мо рал ним вред но сти ма, у ком слу ча ју ни ме то-
де ни ре зул та ти не би тре ба ли би ти у су прот но сти са мо рал но шћу 
и шти ће ним вред но сти ма.

БЕЗ БЕД НО СНИ ИЗА ЗО ВИ И ИМ ПЛИКАЦИЈЕ 
НА ОЧУ ВА ЊЕ ЉУД СКИХ ПРАВA

По ста вља ње људ ских пра ва у сам врх ме ђу на род не по ли ти ке 
и дру штве них пи та ња, у ве ли кој ме ри је ре зул тат су о ча ва ња на ци ја 
са на ци стич ким Хо ло ка у стом. Оно што да нас мно ги ауто ри ис ти-
чу је сте да ге но цид, по ли тич ка тор ту ра, кр ше ње људ ских пра ва и 
мно ги дру ги дру штве ни фе но ме ни мо ра ју, без раз ли ке има ти ур-
ген тан и јед нак трет ман, без об зи ра на за јед ни цу у ко јој се од и гра-
ва ју.6) То ком 20-ог ве ка, мно ге мо рал не пер спек ти ве до во ђе не су у 
пи та ње зло у по тре бом ин сти ту ци ја и по лу га мо ћи. Људ ска пра ва 
не тре ба ју би ти епи фе но мен, већ су шти на ор га ни за ци о не и кул-
ту ро ло шке по став ке са вре ме ног све та. На кон, чи ни се све оп ште 
са гла сно сти о ну жно сти до но ше ња и по што ва ња над на ци о нал ног 
и ме ђу нор ма ти ва ма јед ног од при о ри тет них до ку ме на та, ка ква је 
Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским пра ви ма, да нас се до шло до 
тач ке где се пре и спи ту је вред ност и ста бил ност основ них људ ских 
пра ва и њи хо ва ва жност у од но су на дру га, не ма ње ва жна пи та ња, 
у овом слу ча ју по пут на ци о нал не без бед но сти и ње ног оства ри ва-
ња. Чи ни се да се до шло до тач ке да ова два кључ на сту ба сва ке др-
жа ве до ла зе у ко ли зи ју и ка ко то да оства ри ва ње по жељ ног ни воа 
без бед но сти др жа ве че сто мо ра под ра зу ме ва ти ме ре ко је ума њу ју 
и за ко ни ма га ран то ва на људ ска пра ва и сло бо де? “Кр ше ње људ-
ских пра ва” из раз је ко ји је че сто у упо тре би у са вре ме ним те о риј-
ским, али и дру штве но-по ли тич ким и прав ним по ле ми ка ма. Ка ко 
ова по ја ва и из раз не би би ли зло у по тре бље ни по треб но је са гле-
да ти “кри те ри ју ме” ко ји оце њу ју озбиљ ност по ја ве угро жа ва ња, а 
ко ји се огле да ју у при ро ди пра ва ко ја су ус кра ће на, ин тен зи те ту 
на си ља, ста ту су жр тве/жр та ва, као и по сле ди ца ма ко је на ста ју. Као 
сво је вр сно “пра ви ло” по ста вио се за кљу чак про и за шао из број них 
ме ђу на род них де ба та и ис ку ста ва, а ко ји ука зу је да “рас про стра-
ње ност” или “си сте ма тич ност” ни су нај ва жни је по ја ве ко је би ука-
зи ва ле на озбиљ но кр ше ње људ ских пра ва. “Ме ђу на род на прак са 
ти пич но је на ста но ви шту да угро жа ва ња ко ја под ра зу ме ва ју чак и 

6) Ши ре ви де ти: Gi deon Sjo berg, Eli za beth A. Gill, Nor ma Wil li ams, “A So ci o logy of Hu man 
Rights”, So cial pro blems, Vol. 48, No. 1, 2001, str. 112.
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ин ди ви ду ал ну кри вич ну од го вор ност, на ин тер на ци о нал ном ни воу 
тре ба ју пред ста вља ти озби љан про блем”.7)

На кон те ро ри стич ких на па да 11. 09. 2001. у САД, овај без-
бед но сни про блем по стао је при мат ме ђу на род них од но са, ка ко 
по ли тич ких, та ко и вој них и оба ве штај них. Бор ба про тив те ро ри-
зма по че ла је да вр ши сна жан при ти сак на вла де мно гих зе ма ља. 
По ли ти ке, ме ре, ме то де ко је се ко ри сте у др жав ној бор би про тив 
те ро ри зма по је ди ни ауто ри оце њу ју као “не мо рал не и чак про дук-
тив не за раз вој на си ља”.8) Ауто ри Ka te Mar tin и An dr zej Rze plin
ski из не ли су не ко ли ко прин ци па ко ји ма би се оба ве штај не слу-
жбе тре ба ле ру ко во ди ти, а ко је се од но се и на њи хо во по сто ја ње 
и де ло ва ње у устав ним де мо кра ти ја ма, као и на област по што ва ња 
људ ских пра ва. Ти ме, очу ва ње на ци о нал не без бед но сти не мо же 
би ти оправ да ње ре ду ко ва њу људ ских пра ва, по пут сло бо де кре та-
ња, пра ва на не за ви сно су ђе ње, пра ва на при ват ност и слич на. Оно 
што је кре а то ри ма и из вр ши о ци ма без бед но сне, али и дру штве-
не по ли ти ке по треб но је су ба ланс, кон тро ла, ко ор ди на ци ја. Очу-
ва ње (над)на ци о нал но уте ме ље них људ ских и гра ђан ских пра ва, 
у усло ви ма по ја ча ног де ло ва ња оба ве штај них слу жби (има ју ћи у 
ви ду ак ту ел ност бор бе про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми-
на ла), под ра зу ме ва по сто ја ње и ин сти ту ци о нал ну за шти ту сле де-
ћих пра ва и сло бо да љу ди: сло бо да го во ра, пра во на при ват ност, 
пра во на при ступ ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја, сло бо да кре та-
ња, пра во на не при стра сно су ђе ње и дру га. По сто ја ње и ин сти ту-
ци о нал на за шти та ових и дру гих пра ва, у ве ли кој ме ри га ран ту је 
да ак тив но сти др жав них ор га на, укљу чу ју ћи оба ве штај не слу жбе, 
не мо гу ићи на ште ту по је ди на ца и за јед ни це, у сми слу њи хо вог 
нео ме та ног жи во та и ра да, све док, на рав но, не ко не по чи ни или 
учи ни сум њу на не за ко ни ту рад њу. Оба ве штај не ме то де ко је со бом 
но се угро жа ва ње пи са них и не пи са них вред но сти јед ног дру штва, 
а ко јих је, по не ким ана ли за ма (Brin kley; Pi az za & Walsh) све ви-
ше у прак си, “уру ша ва ју људ ска пра ва љу ди и чи не свет опа сни-
јим ме стом”.9) У по ре ђе њу са дру гим др жав ним ин сти ту ци ја ма и 
слу жба ма, оба ве штај не аген ци је свој рад по ста ви ле су иза “зи до-
ва”, чи ме се евен ту ал не ме то де и на чи ни ра да мо гу ана ли зи ра ти и 

7) Ge ne va Aca demy of In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law and Hu man Rights, “What amo unts 
to ‘a se ri o us vi o la tion of in ter na ti o nal hu man rights law – an analysis of prac ti ce”, Ge ne va, 
2004, str. 6.

8) Emi lie Haf ner-Bur ton, Ja cob N. Sha pi ro, “Tor tu red Re la ti ons: Hu man Rights Abu ses and Co-
un ter te ror rism Co o pe ra tion”, Po li ti cal Sci en ce and Po lo tics, Vol. 43, No. 3, 2003, стр. 415.

9) Am nesty In ter na ti o nal , “Re port 2004: War on Glo bal Va lu es – At tacks by Ar med Gro ups and 
Go ver ments Fuel Mi strust, Fe ar and Di vi sion”. Пре у зе то са: www.am nesty.org/en/li brary/
in fo/POL10/016 , 10.06.2015.
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ме ња ти са мо услед њи хо вих ин тер них про це на и по тре ба. По раст 
те ро ри зма у све ту и оба ве штај на бор ба ко ја се про тив ње га во ди, 
до ве ли су до сма ње ња сло бо де го во ра, из ра жа ва ња ве ре или на ци-
о нал не при пад но сти. Са ма тај но ви та при ро да и са мо-ре гу ла ци ја 
ра да оба ве штај них слу жби “чи ни зна ча јан иза зов кон цеп ти ма де-
мо кра ти је и од го ва ра ју ћој уло зи без бед но сних слу жби у њи ма”.10) 
Оба ве штај ни рад тре ба да бу де у слу жби по ли ти ке и пра ва, а не да 
их кре и ра. Да нас се че сто по ста вља пи та ње “ка кав ути цај оба ве-
штај не слу жбе има ју на вла ду, а ка кав вла да на њих?”.11) Сти че се 
ути сак да де мо крат ски иза бра не вла сти не ма ју до во љан и сва ка ко 
по тре бан ути цај на рад оба ве штај них слу жби, њи хо ве ме ре и ме то-
де. Ова ква пи та ња у цен тру су па жње мно гих са вре ме них ауто ра из 
раз ло га што су упра во зло у по тре бе оба ве штај ног ра да до во ди ле до 
ре фор ми без бед но сног сек то ра у пост-ауто ри та тив ним дру штви-
ма, а ко ја су те жи ла мно го де мо кра тич ни јој др жав ној и дру штве ној 
ар хи тек ту ри; да би се, на ро чи то у по след њој де це ни ји по че ло по-
ста вља ти пи та ње ка ко се осве до че на де мо крат ска дру штва од но се 
пре ма сво јим “тај ним” слу жба ма и да ли су ус по ста вље ни ме ха ни-
зми кон тро ле аде кват ни и одр жи ви. 

По се бан иза зов по ли ти ци и за да ци ма др жав не и ци вил не 
кон тро ле оба ве штај них слу жби пред ста вља њи хо во по сто ја ње и 
рад у та ко зва ном не-др жав ном сек то ру,а то у све тлу по ра ста бро ја 
при ват них без бед но сних аген ци ја оли че них у кор по ра тив ним без-
бед но сним ком па ни ја ма, ко је фор ми ра ју чак и соп стве не при ват не 
вој ске. Нај ве ћи део за да та ка и по сло ва ових ком па ни ја ве зан је за 
уго во ре са др жав ним ор га ни ма, али ме то де ра да оста ју из ван ин-
сти ту ци о нал не кон тро ле.

Де ли кат но по ље на ко јем се ла ко мо гу кр ши ти људ ска пра ва 
је сте по сто ја ње “еко ном ског оба ве штај ног ра да”, тај не без бед но-
сне де лат но сти чи ји су ци ље ви нај че шће при ку пља ње по да та ка ра-
ди сти ца ња про фи та за ком па ни је-на ло го дав це. При ку пља ње оба-
ве штај них по да та ка у ове свр хе, че сто под ра зу ме ва “кра ђу” ба за 
по да та ка за по сле них, њи хо во ана ли зи ра ње, уце њи ва ње, “вр бо ва-
ње”, тр го ви ну лич ним по да ци ма и дру го. Овај са вре ме ни иза зов 
по за шти ту људ ских пра ва мно го ви ше па жње до би ја у европ ској 
ли те ра ту ри (на ро чи то у Шпа ни ји и Фран цу ској), не го у ан гло-аме-
рич кој те о ри ји и прак си. 

10) Eli za beth Sep per, “De moc racy, Hu man Rights, and In tel li gen ce Sha ring”, Te xas In ter na ti o nal 
Law Jo ur nal, Vol.46, No.151, 2010. str. 166.

11) Pe ter Gill, Mark Phythian, “In tel li gen ce stu di es: so me tho ughts on the sta te of the art”, An nals 
of the Uni ver sity of Buc ha rest, Po li ti cal Sci en ce Se ri es 14, 2012. str. 12.



Зоран Драгишић, Бранкица Јанковић, Милица Бошковић ПРИКУПЉАЊЕ ...

79

 
МЕ ЂУ НА РОД НА ОБА ВЕ ШТАЈ НА СА РАДЊА 

И УРУ ША ВА ЊЕ ЉУД СКИХ ПРА ВА

По след њих го ди на, као по се бан иза зов очу ва њу стан дар да 
људ ских пра ва, по сма тра се рад оба ве штај них слу жби у по гле ду 
њи хо ве ме ђу на род не са рад ње и раз ме не без бед но сно зна чај них 
ин фор ма ци ја. Гло бал ни иза зо ви, по пут ор га ни зо ва ног кри ми на ла 
и/или те ро ри зма, зах те ва ју ме ђу на род ну са рад њу раз ли чи тих оба-
ве штај них слу жби, где по је ди ни ауто ри као про блем ис ти чу да је 
про бле ма тич но скла па ње до го во ра ме ђу без бед но сним слу жба ма, 
ко ји су че сто из ван до ма ша ја и кон тро ле иза бра них вла сти, као и да 
ме ха ни зми кон тро ле од стра не вла сти гу бе при кљу чак са ак тив но-
сти ма оба ве штај них аген ци ја.12) Са дру ге стра не, по је ди ни ауто ри 
(Al drich; Holt) по ста вља ју пи та ње да ли вла сти зе ма ља (ли бе рал не) 
де мо кра ти је на пу шта ју не ка да сво је прин ци пе и пре ви ђа ју чи ње ни-
це то та ли та ри зма и кр ше ња пра ва у зе мља ма ауто крат ског уре ђе-
ња, уко ли ко су им баш од та квих вла сти и оба ве штај них струк ту ра 
по треб не без бед но сно осе тљи ве ин фор ма ци је. Да ли су оба ве штај-
не слу жбе раз ли чи тих зе ма ља (дру штве но-по ли тич ког уре ђе ња), 
спрем не да ме ђу соб но са ра ђу ју иако је то про тив но ста во ви ма и 
вред но сти ма соп стве ног на ро да? Ова и слич на пи та ња по ста вља ју 
се из раз ло га што “парт не ри из то та ли тар них ре жи ма не ну де оба-
ве штај не по дат ке из ал тру и стич них мо ти ва, као што би то тре ба ло 
да бу де, већ тра же ћи не што за уз врат”,13) при че му “вра ћа ње услу-
ге” нај че шће под ра зу ме ва не на па да ње и од су ство кри тич но сти о 
по на ша њу ауто крат ских, не де мо крат ских вла сти пре ма соп стве-
ним гра ђа ни ма. Ти ме, за шти та соп стве них на ци о нал них ин те ре са 
и без бед но сти чи ни се да мо ра ићи на ште ту очу ва ња над на ци-
о нал них вред но сти и ути ца ја на не ли бе рал на дру штва у по гле ду 
њи хо вог раз во ја и раз ви ја ња де мо кра ти је. Са рад ња оба ве штај них 
слу жби Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва и Ира на зна чи ла је да за-
пад не оба ве штај не слу жбе, у за ме ну за ин фор ма ци је да те иран-
ским ко ле га ма, мо гу, без стра ха од на ру ша ва ња са рад ње и од но са, 
да вр ше тор ту ру над иран ским ди си ден ти ма на соп стве ној те ри то-
ри ји.14) Ова кви и слич ни при ме ри упу ћу ју на бо ја зан да по сто ји ма-

12) Ши ре ви де ти: Eli za beth Sep per, “De moc racy, Hu man Rights, and In tel li gen ce Sha ring”, Te
xas In ter na ti o nal Law Jo ur nal, Vol.46, No. 151, 2010.

13) Eli za beth Sep per, “De moc racy, Hu man Rights, and In tel li gen ce Sha ring”, Te xas In ter na ti o nal 
Law Jo ur nal, Vol.46, No. 151, 2010, стр. 175.

14) Ши ре ви де ти: Mic hael Her man, In tel li gen ce Ser vi ces in the In for ma tion Age: The ory and 
Prac ti ce, Taylor & Fran cis, Lon don, 2001.
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њак ле ги сла ти ве ко ја би ус по ста ви ла од го ва ра ју ћу кон трол ну моћ 
над ра дов оба ве штај них слу жби из ван на ци о нал них гра ни ца. Та ко 
до го во ри, са рад ња и уступ ци ко је оба ве штај не слу жбе у све ту чи не 
ме ђу соб но оста ју без ја сног над зо ра и по ста вље них ли ми та. Као 
ре зул тат ова квих “до го во ра” и не прин ци пи јел не са рад ње, про цес 
ус по ста вља ња и уз ди за ња људ ских пра ва у мно гим зе мља ма би ва 
знат но успо рен, а у раз ви је ним де мо кра ти ја ма че сто “за мр знут”. У 
за ме ну за до би је не оба ве штај не по дат ке од без бед но сних слу жби 
Уз бе ки ста на, вла сти САД пре ста ле су са кри ти ком уз бе ки стан ског 
пред сед ни ка Ка ри мо ва, због бру тал но сти ко ју спро во ди пре ма не-
ис то ми шље ни ци ма.15) Има ју ћи све из не то у ви ду, са пра вом се во де 
по ле ми ке о “це ни” ко ја се пла ћа у (оба ве штај ној) бор би про тив 
гло бал них иза зо ва и опа сно сти, као и да ли до сти за ње же ље ног 
ни воа на ци о нал не без бед но сти са дру ге стра не уру ша ва оп ште-
уте ме ље на људ ска пра ва и вред но сти, на ко ји ма по чи ва или тре ба 
по чи ва ти сва ко дру штво ко је те жи сло бо ди, ми ру и раз во ју. По сто-
је ће ме ре кон тро ле и над зо ра над ме ђу на род ним де ло ва њем оба ве-
штај них слу жби су, бла же ре че но, не до вољ но раз ви је не.16) 

Кон тро ла оба ве штај ног ра да на ин тер на ци о нал ном ни воу 
ну жна је из раз ло га што гло ба ли за ци ја раз ме не осе тљи вих по да та-
ка ства ра де фи цит по ве ре ња у соп стве ним др жа ва ма и дру штви ма. 
У ра до ви ма ауто ра по пут Wills и Sep per као основ не про бле ме ме-
ђу на род ног оба ве штај ног ра да у од но су на за шти ту уте ме ље них 
вред но сти др жа ве и дру штва ви де сле де ће:

–– –ко ла бо ра ци ја раз ли чи тих оба ве штај них слу жби по тен ци-
јал но пред ста вља зна ча јан ри зик за по што ва ње људ ских 
пра ва; лич ни по да ци по је ди на ца при ку пље ни оба ве штај-
ним ра дом, мо гу би ти зло у по тре бље ни, а ино стра ни без-
бед но сни парт не ри мо гу има ти ма ло или ни ма ло кон тро-
ле над ти ме ка ко ће пру же ни по да ци би ти ис ко ри шће ни;

 –  вла да, дру штве на за јед ни ца, па чак и оба ве штај не слу жбе 
ко је по шту ју ци вил ну кон тро лу и над зор, не мо ра ју или 
не мо гу има ти са зна ња о ме то да ма и на чи ни ма на ко је су 
по да ци ко ји су им по треб ни, при ку пље ни у ино стра ним 
зе мља ма; та ко ђе се по ста вља пи та ње (чак и са опи са не 
етич ке тач ке гле ди шта), уко ли ко је при ку пља њем оба ве-
штај них по да та ка до шло до кр ше ња људ ских пра ва, да ли 
су та кве ин фор ма ци је мо рал но вред но сне?

15)  Ши ре ви де ти: Tho mas Ca rot hers, “Pro mo ting De moc racy and Fig hting Ter ror”, Fo re ign 
Af fa irs, Vol. 84, No. 86, 2003. 

16)  Ши ре ви де ти: Hans Born, Ian Le igh, Aidan Wills (eds.), In ter na ti o nal In tel li gen ce Co o pe
ra tion and Ac co un ta bi lity, Ro u tled ge, Lon don, 2011.
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 –  са рад ња са стра ним оба ве штај ним слу жба ма, ка ко би се 
из бе гла кон тро ла вла сти у соп стве ној др жа ви и ти ме све-
сно да ва ње пра ва ино стра ном “парт не ру” да кр ши људ ска 
пра ва у ци љу сти ца ња и де ље ња ин фор ма ци ја.17) 

Ме ђу на род на са рад ња оба ве штај них слу жби, са ма по се би 
но си број не ри зи ке, по пут раз ли ка у пер цеп ци ји ни воа прет њи, 
аси ме трич не рас по де ле мо ћи, ни ског ни воа за шти те људ ских пра-
ва, раз от кри ва ња из во ра ин фор ма ци ја и дру гих. Ови као и раз ло зи 
дру штве но-по ли тич ке и ди пло мат ске при ро де, ука зу ју на ну жност 
не дво сми сле не и стро ге кон тро ле ра да без бед но сних аген ци ја. Др-
жа ва, у сми слу за ко но дав не и из вр шне вла сти, мо же га ран то ва ти и 
очу ва ти ни во и ква ли тет људ ских пра ва, као и кон тро ли са ти без-
бед но сну си ту а ци ју и рад сво јих “осе тљи вих” слу жби са мо ако 
ње на де мо крат ски по ста вље на моћ по чи ва на не за ви сно сти, пу-
ном при сту пу слу жба ма и спо соб но сти кон тро ле. Раз ви ја ње ме ха-
ни за ма кон тро ле ко ји ће над зор ак тив но сти учи ни ти ефи ка сни јим 
и ка зни ти кр ше ње пра ва, на чи ни ће са рад њу ефек тив ни јом.18) Гра-
ђа ни и уоп ште дру штва у де мо крат ским уре ђе њи ма, на чи ни ла су 
сво је вла сти и окру же ње та кви ма, упра во из же ље и по све ће но сти 
по што ва њу и уз ди за њу људ ских пра ва и сло бо да. Ако се вра ти мо 
по љу етич но сти, са по чет ка овог Ра да, као и у мно гим за кљу чи ва-
њи ма, а ко ја се ти чу осе тљи вих обла сти, та ко и у овом, те шко је 
др жа ти се јед ног прав ца ми шље ња. Људ ска пра ва и сло бо де, вред-
но сти су за ко је су се мно га дру штва де це ни ја ма или чак ве ко ви ма 
бо ри ла и ко ја по сто је да би љу ди пред иза зо ви ма вре ме на оп ста ја-
ли и ква ли тет но жи ве ли. Без бед ност гра ђа на сва ка ко је јед но од вр-
хун ских на че ла и по тре ба сва ке др жа ве, али ње но до сти за ње ка ко 
на ин ди ви ду ал ном, та ко и на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу, 
не би сме ло до во ди ти у за пе ћак оста ла мо рал на и дру штве но-по-
ли тич ка на че ла, ина че де мо крат ски ли бе ра ли зам ко ме се те жи не 
мо же оп ста ти и до сти ћи свој сми сао. Са аспек та оба ве штај ног ра-
да, по сти за ње ци ља ва жан је и основ ни за да так њи хо вог по сто ја ња 
и ра да, али ме то де (ка ко то ис ти че Кон се квен ци ја ли зам), не сме ју 
би ти под ре ђе не том за дат ку. Ти ме циљ, али и Кан то во да ва ње сми-
сла са мом чи ну и по сту па њу, тре ба да су, уз лич не (мо рал не) ка рак-
те ри сти ке, укуп на во ди ља до но си о ци ма и спро во ди о ци ма од лу ка у 
обла сти по ли ти ке и без бед но сти.

17)  Ши ре ви де ти: McGruddy Ja ni ne, “Mul ti la te ral In tel li gen ce Col la bo ra tion and In ter na ti o nal 
Over sight”, Jo ur nal of Stra te gic Se cu rity, Vol. 6, No. 5, 2013, str. 216.

18)  Ши ре ви де ти: McGruddy Ja ni ne, “Mul ti la te ral In tel li gen ce Col la bo ra tion and In ter na ti o nal 
Over sight”, Jo ur nal of Stra te gic Se cu rity, Vol. 6, No. 5, 2013, str. 219.
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man rights and le gi sla ti ve at so me autoc ra tic re gi mes is not im por
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tant for de moc ra tic de ci sion ma kers. We ana li zed et hi cal ap pro ach to 
this pro blem as well as ac tual the o re ti cal and em pi ri cal re se ar ches on 
this mat ter. Our aim was to ana li ze this pa ra digm and pro vi de the o
re ti cal ba se for furt her re se ar ching. Many ac tual de ba tes on hu man 
rights qu e sti ons can not be se pa ra ted from mo dern chal len ges and cir
cum stan ces. Du ring 20th Cen tury many mo ral per spec ti ves we re thre
a te ned be ca u se of in sti tu ti o nal po wer abu se. Hu man rights sho uld not 
be epip he no me na, but es sen ce of or ga ni za ti o nal and cul tu ral set tings of 
mo dern world. Fig hting aga inst ter ro rism star ted to ma ke high pres su
re for many go vern ments. Po li ci es and met hods used at ac tion aga inst 
ter ro rism, so me aut hors qu a lify as im mo ral and nonpro duc ti ve. Na ti
o nal se cu rity is one of the most im por tant prin ci ples for sta tes and ci
ti zens, but its ac hi e ve ment sho uld not je o par di ze ot her po li ti cal, so cial 
and mo ral va lu es. 
Keywords: hu man rights, se cu rity, in tel li gen ce, chal len ges

* Овај рад је при мљен 1. но вем бра 2015. го ди не, а при хва ћен за штам пу на са стан ку ре-
дак ци је 10. но вем бра 2015. го ди не.
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