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Sа вре ме ни свет, па ти ме и зе мље ре ги о на у ко јем је и Ср би ја, су-
че ља ва се са ни зом не га тив них по ја ва у пр вој де це ни ји два де-

сет пр вог ве ка, од ко јих се са аспек та без бед но сти из два ја ју: по ли-
тич ко на си ље, не ле гал на ре дук ци ја по ли тич ке мо ћи, ор га ни зо ва ни 
кри ми на ли тет и те ро ри зам. Ме ђу тим, ме ђу њи ма се, по сво јим спе-
ци фич ним ка рак те ри сти ка ма, из два ја ју два ве о ма ак ту ел на свет ска 
фе но ме на, те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал, ко ји се и у на шој 
јав но сти че сто по ми њу, али су још не до вољ но спо зна ти и ис тра-
же ни. Сто га, ме ђу на род на са рад ња, ра ди по ди за ња ни воа без бед-
но сне кул ту ре и спе ци фич ног на уч ног зна ња, тре ба да об у хва та и 
еду ка тив не про гра ме (уз пер ма нент но ино ви ра ње и кон тро лу ква-
ли те та сте че ног зна ња) у на сто ја њу што успе шни јег укљу чи ва ња 
све ве ћег бро ја струч ња ка у са вре ме не дру штве не то ко ве бор бе 
про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. У том ци љу тре ба 
да бу ду ан га жо ва ни нај е ми нент ни ји струч ња ци из оних на уч них 
ди сци пли на ко је се ба ве из у ча ва њем и су зби ја њем на ве де них со-
цио-па то ло шких фе но ме на, као и број ни струч ња ци из прак се.

У но ви јој свет ској исто ри ји, не по сто ји ни јед на зе мља, ни ти 
на се ље на те ри то ри ја ко ја је иму на на те ро ри стич ке прет ње и на 
ор га ни зо ва ни кри ми нал. Ове де ви јант не по ја ве пред ста вља ју гло-
бал ни про блем, с об зи ром да те ро ри стич ке прет ње и ак тив но сти, 
али и ор га ни зо ва ни кри ми нал, као по јав ни об лик у јед ној сре ди ни, 
по пра ви лу, ни кад не оста је изо ло ван на од ре ђе ном про сто ру, већ 
се ве о ма бр зо ши ри и гра на и на дру ге про сто ре.

Тра ди ци о нал ни кон цепт те ро ри зма за ме нио је је дан но ви, или 
ка ко се у те о ри ји на зи ва „су пер те ро ри зам“, пред ста вљен и при ме-
њен од стра не кул то ва или ре ли гиј ски мо ти ви са них гру па, опре-
мље них оруж јем ма сов ног уни ште ња ко је су спрем ни да упо тре бе 
у сва ком тре нут ку.

Ме ђу на род ни те ро ри зам је, по сво јој при ро ди, на пад на фун-
да мен тал не прин ци пе пра ва, по рет ка, људ ских пра ва и мир ног ре-
ша ва ња су ко ба, свих прин ци па на ко ји ма се за сни ва си стем УН-а. 
Ује ди ње не на ци је има ју нај зна чај ни је ме сто у пру жа њу прав ног 
и ор га ни зо ва ног окви ра у кам па њи про тив те ро ри зма. Без об зи ра 
што се мно ги екс пер ти сла жу да је ме ђу на род ни те ро ри зам вр ло 
опа сна дру штве на по ја ва, при сут на у раз ли чи тим фор ма ма, кроз 
исто ри ју људ ског дру штва, ни до да нас ни су из гра ђе ни или ускла-
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ђе ни је дин стве ни ста во ви, па ти ме и од нос, о овом пи та њу.1) На 
при мер, ор га ни зо ва ни кри ми нал на Ко со ву и Ме то хи ји је кла си чан 
при мер ка ко се у јед ној сре ди ни за хва ће ној ви ше го ди шњом по ли-
тич ком кри зом, ства ра мно штво кри ми нал них ор га ни за ци ја ко је 
има ју огро ман обрт ка пи та ла. На рав но, не мо же се твр ди ти да на 
Ко сме ту не би би ло ор га ни зо ва ног кри ми на ла да је ста ње у тој по-
кра ји ни би ло ста бил но, без по ли тич ких пре ви ра ња и рат них де ша-
ва ња. Сва ка ко, кри ми на ла би би ло као и у дру гим кра је ви ма зе мље 
и све та, али не би би ло ни при бли жно са да шњем, из у зет но из ра же-
ном сте пе ну кри ми на ли те та у овој по кра ји ни.2) Уз дро гу и оруж је, 
кри ми нал не ор га ни за ци је ба ве се још и ра зним дру гим не ле гал ним 
и про тив за ко ни тим по сло ви ма. Ту спа да тр го ви на, од но сно шверц 
ци га ре та ма и нафт ним де ри ва ти ма, за тим про сти ту ци ја, ко ја је по-
себ но узе ла ма ха по сле до ла ска ме ђу на род них сна га, и тр го ви на 
љу ди ма и људ ским ор га ни ма. Ор га ни зо ва ни кри ми нал на Ко сме ту, 
сва ка ко не би био та ко из ра жен и мо ћан да у са мом ње го вом вр ху 
ни су по је ди ни чел ни ци по ли тич ких струк ту ра у овој по кра ји ни. 
Осим то га, кри ми нал не ор га ни за ци је са Ко со ва и Ме то хи је ус по-
ста ви ле су до бру са рад њу са слич ним кри ми но ге ним гру па ма из 
ре ги о на и Евро пе. Та ко ђе, по зна то је да су ство ре не од ре ђе не ве зе 
из ме ђу кри ми на ла ца са Ко сме та и срод них кри ми нал них ор га ни за-
ци ја из Цен трал не Ср би је.

Ак ту ел ну струк ту ру ме ђу на род них ан ти те ро ри стич ких прав-
них ин стру ме на та чи не:3)

– уни вер зал ни спо ра зу ми, кон вен ци је ко је се од но се на спре-
ча ва ње и су зби ја ње ме ђу на род ног те ро ри зма;

– ин стру мен ти ко ји су усво је ни на ре ги о нал ном ни воу;
1) Пр ви озби љан ко рак у бор би про тив те ро ри зма де сио се по уби ству ју го сло вен ског 

кра ља Алек сан дра и фран цу ског ми ни стра Бар туа у Мар се ју 9. ок то бра 1934. го ди не, 
ка да  Фран цу ска и зва нич но пред ла же осни ва ње Ме ђу на род ног кри вич ног су да. У од-
го во ру на фран цу ски пред лог, Са вет Ли ге на ро да од лу чио је да осну је ко ми тет екс пе-
ра та ко ји је имао за да так да на пра ви пред лог тек ста кон вен ци је о спре ча ва њу зло чи на 
те ро ри ма.

2) До ла ском сна га КФОР-а и ме ђу на род не упра ве на Ко со ву и Ме то хи ји, кри ми нал не 
ор га ни за ци је још ви ше до ла зе до из ра жа ја, и њи хо во де ло ва ње ве о ма бр зо из ми че 
кон тро ли при вре ме но ус по ста вље них без бе до но сних струк ту ра. Ни је не по зна то да је 
Ко смет од до ла ска ме ђу на род них сна га по стао цен тар кри ми нал них ак тив но сти у ју го-
и сточ ној Евро пи.

3) Из во ри ме ђу на род ног ан ти те ро ри стич ког пра ва и пра ва у бор би про тив ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла не са сто је се са мо од тек сто ва „твр дог пра ва“ (hardlaw). Не за ви сно од по-
сто ја ња кон вен ци ја по треб но је узе ти у раз ма тра ње и ве ли ки број тек сто ва „ме ког пра-
ва“ (softlaw), ко је чи не ре зо лу ци је и дру ге од лу ке усво је не у УН и на ни воу раз ли чи тих 
ре ги о нал них ор га ни за ци ја. Оне сво јим оби мом и све о бу хват но шћу пре ва зи ла зе обим и 
са др жи ну кон вен ци ја УН и ре ги о нал них ор га ни за ци ја.
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– де кла ра ци је ко је су омо гу ћи ле прав ни оквир за ме ђу на род-
ну ак ци ју на пре вен ци ји и су зби ја њу те ро ри зма по след њих 
го ди на.

Са аспек та прав не ан ти те ро ри стич ке кон струк ци је УН, за про-
те кле че ти ри де це ни је усво је на је 21 ме ђу на род на ан ти те ро ри стич-
ка кон вен ци ја – 13 уни вер зал них и 8 са ре ги о нал ном при ме ном.4) 
Ма да се ове кон вен ци је ба ве те ро ри змом ис цеп ка но, од сли ка ва ју-
ћи огра ни че ни и фраг мен тал ни при ступ, уко ли ко би би ле на сна зи 
и у пот пу но сти при ме ње не, оне би, по тен ци јал но, ство ри ле со ли-
дан прав ни основ за бор бу про тив те ро ри зма.

ДЕФИНИЦИЈЕТЕРОРИЗМА

Узи ма ју ћи у об зир ве ли ки број раз ли чи тих де фи ни ци ја те ро-
ри зма, ко је сва ка на свој на чин по ла зе од истих или слич них чи ње-
ни ца, оправ да но се по ста вља пи та ње у че му су да те де фи ни ци је 
исто вет не, а у че му се раз ли ку ју, на ро чи то има ју ћи у ви ду ње го ву 
ме ђу на род ну ди мен зи ју. На ве шће мо за илу стра ци ју нај зна чај ни је 
де фи ни ци је:

Пре ма ФБИ-у: Те ро ри зам је не за ко ни та упо тре ба си ле или на-
си ља про тив ли ца или имо ви не да би се за стра ши ла или при си ли ла 
вла да, ци вил но ста нов ни штво или би ло ко ји њи хов сег мент ра ди 
про мо ци је по ли тич ких или со ци јал них ци ље ва.

Ми ни стар ство од бра не САД: Те ро ри зам је сра чу на та упо тре ба 
на си ља или прет ње на си љем да би се уса дио страх, са на ме ром да 
се вла де или дру штва за стра ше или при ну де, за рад по сти за ња ци-
ље ва ко ји су углав ном по ли тич ки, вер ски или иде о ло шки.

Ује ди ње не на ци је: Те ро ри зам је акт ли ша ва ња жи во та или ра-
ња ва ња или акт уни шта ва ња или оште ће ња имо ви не ци ви ла или 
вла де, без ја сне до зво ле од ре ђе не вла де, од стра не по је ди на ца или 
гру пе љу ди ко ји са мо стал но де лу ју, или вла да ко је де лу ју из вла-
сти тих по бу да или ве ро ва ња, да би по сти гли не ки по ли тич ки циљ. 
Те ро ри ста је сва ка осо ба ко ја, де лу ју ћи не за ви сно од зна ња не ке 
зе мље, или као по је ди нац, или као члан гру пе ко ја ни је при зна та 
као зва нич но те ло или део не ке на ци је, по сту па на тај на чин што 
уни шта ва или оште ћу је имо ви ну ци вил ног ста нов ни штва или вла-
да, да би по сти гао не ки по ли тич ки циљ.
4) Кон вен ци је УН су раз ви ле Ге не рал на скуп шти на, Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ци-

вил ну пло вид бу (ICAO), Ме ђу на род на по мор ска ор га ни за ци ја (IMO) и Ме ђу на род на 
ор га ни за ци ја за атом ску енер ги ју.
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Ге не рал ни се кре тар УН: Сва ка ак ци ја чи ни те ро ри зам ако је 
ње на на ме ра да иза зо ве смрт или фи зич ке по вре де ци ви ла или не-
бор бе ног ста нов ни штва, у свр хе за стра ши ва ња ста нов ни штва или 
при мо ра ва ња вла де или ме ђу на род не ор га ни за ци је да не што учи ни 
или да се уз др жи од чи ње ња.

Вла да Ве ли ке Бри та ни је: Упо тре ба или прет ња ак ци јом ко ја 
укљу чу је озбиљ но на си ље над би ло ко јим ли цем или имо ви ном, 
у свр ху до сти за ња по ли тич ких, вер ских или иде о ло шких ци ље ва.

Wal ter La qu er: До при нос по сти за њу по ли тич ких ци ље ва не ле-
ги тим ном упо тре бом си ле, кад су ме та не ви ни љу ди.

Проф. др Дра ган Си ме у но вић: Те ро ри зам је сло же ни об лик ор-
га ни зо ва ног, ин ди ви ду ал ног и ре ђе ин сти ту ци о нал ног по ли тич ког 
на си ља обе ле жен за стра шу ју ћим бра хи јал но фи зич ким и пси хо ло-
шким ме то да ма по ли тич ке бор бе ко ји ма се обич но у вре ме по ли-
тич ких и еко ном ских кри за, а рет ко у усло ви ма оства ре не по ли-
тич ке и еко ном ске ста бил но сти јед ног дру штва си сте мат ски по ку-
ша ва ју оства ри ти „ве ли ки ци ље ви“ на на чин пот пу но не при ме рен 
у да тим усло ви ма, пре све га дру штве ној си ту а ци ји и исто риј ским 
мо гућ но сти ма оних ко ји га као по ли тич ку стра те ги ју упра жња ва ју.

Проф. др Во јин Ди ми три је вић: Те ро ри стич ки акт је акт фи зич-
ког на си ља, чи ји је пред мет иза бран та ко да иза зи ва ја ке пси хич-
ке ре ак ци је, у пр вом ре ду страх код ши рег кру га љу ди у на ди да 
ће они по мо ћи да се одр жи или про ме ни по на ша ње ко је је ва жно 
за по сти за ње по ли тич ких ци ље ва, ако та кав акт ни је оправ дан оп-
штим ин те ре си ма ко ји су од ре ђе ни не за ви сно од ње га и ако ни је 
из вр шен по пра ви ли ма ко ја се уоби ча је но при ме њу ју на дру штве-
не ви до ве вр ше ња вла сти.

Ра до слав Га ћи но вић: Те ро ри зам је ор га ни зо ва на при ме на на-
си ља од стра не по ли тич ки мо ти ви са них из вр ши ла ца (по је ди на ца 
или гру па), ко ји су од луч ни, да кроз страх, зеб њу, де фе ти зам и па-
ни ку на ме ћу сво ју во љу ор га ни ма вла сти и гра ђа ни ма.

Су ми ра ју ћи су шти ну на ве де них де фи ни ци ја, мо же мо за кљу-
чи ти да су нај че шћи еле мен ти ко ји од ре ђу ју те ро ри зам:5)

– 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.

5)  Кла си фи ка ци ја те ро ри зма пре ма: ме то ди ма (са мо у би лач ки, атен та тор ски); сред стви ма 
(кла сич ни, би о хе миј ски, ну кле ар ни); ци ље ви ма (иде о ло шки фун ди ран-ле ви чар ски и 
де сни чар ски, ет нич ко-се па ра ти стич ки, ре ли гиј ски фун ди ран);
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СХВАТАЊЕМЕЂУНАРОДНОГТЕРОРИЗМА

С об зи ром да се пи та њем те ро ри зма ба ви ви ше на у ка и ди сци-
пли на, тј. да је пи та ње са гле да ва ња пој ма те ро ри зма мул ти ди сци-
пли нар но, по треб но је на гла си ти да је зло чин те ро ри зма у са ста ву 
зло чи на об у хва ћен ме ђу на род ним кри вич ним пра вом. При то ме 
тре ба има ти у ви ду да ме ђу на род но кри вич но пра во пред ста вља 
си стем прав них про пи са ко ји у се би са др жи нор ме кри вич ног пра-
ва ко је има ју ме ђу на род ни ка рак тер и нор ме ме ђу на род ног јав ног 
пра ва, усме ре них ка ка жња ва њу или при ме ни дру гих санк ци ја пре-
ма ли ци ма од го вор ним за кри вич на де ла, ко ја су као та ква озна че на 
као ме ђу на род на.6) Ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти 1373 од 29. ок-
то бра 2001. го ди не: „... ак ти, ме то де и прак са те ро ри зма је су прот-
на ци ље ви ма и прин ци пи ма УН-а ... Ре зо лу ци ја по зи ва све др жа ве 
чла ни це да по ста ну чла ни це ре ле вант не ме ђу на род не кон вен ци је 
и про то ко ла ... и да по ве ћа ју ме ђу на род ну са рад њу ... у ци љу кам-
па ње про тив те ро ри зма осни ва се CCT – Ко ми тет за бор бу про тив 
те ро ри зма, ко ји ће да пра ти при ме ну Ре зо лу ци је Са ве та без бед но-
сти 1373.“ Ме ђу тим, чак и у окви ру јед не зе мље по сто је за бу не 
око је дин стве не де фи ни ци је те ро ри зма. У Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, вла да те зе мље (Sta te De part ment) те ро ри зам де фи ни-
ше као пре до ми нант но по ли тич ки мо ти ви са но на си ље  из вр ше но 
пре ма не вој ним ци ље ви ма од стра не под на ци о нал них гру па или 
тај них аге на та, обич но са ути ца јем на јав ност. С дру ге стра не, фе-
де рал ни ис тра жни би ро (ФБИ – Fe de ral Bu re au of In ve sti ga tion), ко-
ри сти дру га чи ју фор му при де фи ни са њу те ро ри зма: „Те ро ри зам је 
ко ри шће ње озбиљ ног на си ља про тив ли ца или имо ви не, или прет-
ња ко ри шће њем истог на си ља да се за стра ши или при ну ди др жа ва, 
јав ност или би ло ко ји део јав но сти, у ци љу да се про мо ви шу по ли-
тич ки, со ци јал ни или иде о ло шки ци ље ви“. Ова ква раз ли ка из ме ђу 
раз ли чи тих аген ци ја или те ла истих вла де мо гу се об ја сни ти раз-
ли чи тим окви ри ма де ло ва ња или над ле жно сти. Ме ђу тим, раз ли ке 
по сто је и из ме ђу зе ма ља. Ове раз ли ке ни су са мо ре зул тат дру га чи-
јих схва та ња пој ма те ро ри зам, већ и про ме на дру гих чи ни ла ца ко је 
6) У гру пу кри вич них де ла озна че них као ме ђу на род на кри вич на де ла, пре све га, спа да ју 

зло чи ни ко ји су у над ле жно сти Ме ђу на род ног кри вич ног су да у са гла сно сти са чла ном 
5 Ста ту та, а то су: рат ни зло чи ни, зло чи ни про тив чо веч но сти, ге но цид и агре си ја. По-
ред на ве де них, то су и сле де ћи зло чи ни: узи ма ње та ла ца, те ро ри зам, зло чи ни про тив 
ме ђу на род но за шти ће них ли ца, зло чин про тив слу жбе ни ка УН и при дру же ног осо бља, 
зло чи ни ко је чи не пла ће ни ци, зло чи ни про из вод ње и ста вља ња у про мет нар ко ти ка, 
дро ге и дру гих пси хо пат ских суп стан ци, зло чин про тив кул тур не ба шти не и зло чин 
про тив жи вот не сре ди не.
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до во де до по ја ве мо дер ног те ро ри зма или схва та ња те ро ри зма у 
са вре ме ним усло ви ма.

Пи та ње шта је те ро ри зам, а шта ни је, већ ду же вре ме на оп се-
да те о ре ти ча ре, екс пер те и по ли ти ча ре. Мо жда би се екс пер ти и 
сло жи ли око је дин стве не де фи ни ци је, да пи та ње те ро ри зма у се би 
не са др жи у ве ли кој ме ри и по ли тич ку ком по нен ту. До да нас ни је 
ускла ђе на је дин стве на де фи ни ци ја те ро ри зма, иако је крај ње нео-
п ход но да се то ура ди. Че сто се по јам те ро ри зма за ме њу је пој мом 
те ро ра или обр ну то, те је нео п ход но да ти те о риј ско раз гра ни че ње 
из ме ђу ова два пој ма. Те рор и те ро ри зам су об ли ци на си ља при-
ме ње ни од стра не ма лих гру па, иако у прак си по сто је и дру га чи-
ји при ме ри. По јам те ро ра ве зу је се за гру пу на вла сти ко ја пу тем 
стра хо вла де и дру гим на сил ним ме то да ма же ли да за др жи власт, 
док се по јам те ро ри зма ве зу је за гру пе ко је има ју за циљ сме ну вла-
сти, би ло да је она де мо крат ска или крај ње не де мо крат ска. У оба 
слу ча ја жр тве су ци ви ли.

Функ ци о нал ни при лаз те ро ри зму, ка рак те ри сти чан за са вре-
ме не ме ђу на род не од но се и ак тив ност ме ђу на род них ор га ни за-
ци ја, ви ше ни је усме рен са мо на ре пре сив ност, већ се све ви ше 
раз ви ја не са мо на прав ну не го и на све о бу хват ну пре вен ци ју. У 
том сми слу тре ба раз ви ја ти ин стру мен те бит не за пре вен ци ју ко ји 
тре ба да бу ду кон кре ти зо ва ни кроз спе ци ја ли зо ва не и ре ги о нал не 
ор га ни за ци је.

ЕФИКАСНОСТДОСАДАШЊЕМЕЂУНАРОДНЕСАРАДЊЕ

До са да шњу ефи ка сност по сто је ћих кон вен ци ја, за су прот ста-
вља ње те ро ри зму и ор га ни зо ва ном кри ми на лу, мо гу ће је са гле да ти 
са два аспек та:

– по је ди не др жа ве су те шко или го то во ни ка ко ни су ра ти фи ко-
ва ле ове ин стру мен те, а ако су то и учи ни ле оне их „озбиљ-
но не спро во де“;

– по ја вом са мо у би лач ког те ро ри зма до ве де на је у пи та ње нај-
ве ћа и пра ва вред ност кон вен ци ја, да оне по ма жу у от кри ва-
њу, хап ше њу и лак шем су ђе њу по чи ни о ци ма те ро ри стич ких 
ака та.

Ефи ка сност кон вен ци ја ле жи у до број ле ги сла ти ви, али и у 
ефи ка сној при ме ни. И у јед ном и у дру гом сми слу то у прак си че-
сто ни је слу чај. Не ке кон вен ци је ни је ра ти фи ко ва ло ве ли ки број 
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др жа ва.7) По том, вр ло је ди ску та бил но пи та ње спро во ђе ња од ред-
би кон вен ци ја, због по зна тог раз ли чи тог тре ти ра ња по је ди них ака-
та по ли тич ког на си ља у раз ли чи тим зе мља ма, дво стру ких стан дар-
да и не спрем но сти да се акт осу ди као те ро ри стич ки, без об зи ра ко 
је из вр ши лац. Ово је про блем не са мо за зе мље у раз во ју, не го и за 
раз ви је не зе мље. С дру ге стра не, број ни екс пер ти сма тра ју да су 
кон вен ци је по треб не са мо он да ка да не фор мал ни ме ха ни зми (ве ћа 
са рад ња зе ма ља на ди пло мат ском, по ли циј ском и суд ском ни воу 
са рад ње) ни су до вољ ни.8) По том, прет по став ка да ће свест по тен-
ци јал ног те ро ри сте о ка жњи во сти де ла и оба ве зи ути ца ти на од-
вра ћа ње од те ро ри зма, по ста ла је не ре ал на због ин тен зи ви ра ња 
са мо у би лач ког те ро ри зма. Број оних ко ји су ин спи ри са ни, об у че ни 
и мо жда зло у по тре бље ни да жр тву ју соп стве ни жи вот из во ђе њем 
те ро ри стич ког на си ља, све је ве ћи.

По је ди ни екс пер ти ме ђу на род ног пра ва сма тра ју да је ње го-
ва основ на уло га да се ство ри јед на оп шта, све о бу хват на (compre
hensive) кон вен ци ја про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 
Сма тра се да би кон вен ци ја омо гу ћи ла чвр шће ве зе у ме ђу на род ној 
са рад њи, не са мо у сми слу оба ве зе да се уло же на по ри за су зби ја-
ње те ро ри зма, већ та ко ђе и у сми слу оба ве за да се по стиг ну од ре-
ђе ни ре зул та ти, а зах те ва ла би и ели ми ни са ње за кон ских нор ми 
ко је ства ра ју из у зет ке у ве зи са кри вич но шћу де ла на по ли тич кој, 
фи ло зоф ској, иде о ло шкој, ра сној, ет нич кој, ре ли гиј ској или дру-
гој осно ви. Оп шта кон вен ци ја би тре ба ло, та ко ђе, да бу де до вољ-
но ши ро ка да об у хва ти све ра ни је при зна те об ли ке те ро ри стич ког 
на си ља ко ји су прет ход но де фи ни са ни, али и да об у хва ти ви до ве 
те ро ри зма ко ји ни су по сто ја ли у прет ход ним кон вен ци ја ма, а пред-
ви ђа ју тех но ло шки на пре дак и про ме не по на ша ња. Ово мо же да 
укљу чи прет њу оруж јем за ма сов но уни шта ва ње, сај бер-те ро ри-
зам и да ан ти ци пи ра дру ги на уч ни и тех но ло шки раз вој.

По сле хит них ме ра пред у зе тих од стра не Са ве та без бед но сти 
по во дом те ро ри стич ких на па да на САД у 2001. го ди ни, на ста ла је 
но ва си ту а ци ја у бор би про тив те ро ри зма. По зи ва ју ћи се на гла-
ву 7 По ве ље УН, Са вет је јед но гла сно до нео ре зо лу ци ју ко ја под 
прет њом санк ци ја ма зах те ва од свих др жа ва пот пун пре кид свих 
7)  На при мер, Кон вен ци ја о за бра ни узи ма ња та ла ца је до не та још 1979. го ди не, али ју је 

до да нас ра ти фи ко ва ло са мо 110 зе ма ља, а те ро ри сти че сто при бе га ва ју узи ма њу та ла-
ца.

8)  Aust, Ant hony (2001), CounterTerorism–ANewApproach, Max Planck Year bo ok of Uni-
ted Na ti ons Law
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ве за и пру жа ње по мо ћи те ро ри стич ким ор га ни за ци ја ма, до но ше ње 
од го ва ра ју ћег за ко но дав ства и из ри чи то при зна је пра во др жа ва ма 
на ин ди ви ду ал ну и ко лек тив ну са мо од бра ну у бор би про тив ме ђу-
на род ног те ро ри зма. По ред то га, Са вет без бед но сти уста но вља ва и 
спе ци јал ни ко ми тет, чи ме је ре пре сив на сна га ме ђу на род ног пра ва 
у слу ча је ви ма ка да се до ве ду у пи та ње за јед нич ки ин те ре си ме ђу-
на род не за јед ни це као це ли не зна чај но оја ча ла.

За ан ти те ро ри стич ке кон вен ци је, су ве ре ни тет др жа ва је још 
ве о ма би тан, јер се те ро ри стич ка де ла не тре ти ра ју као ме ђу на род-
ни зло чи ни. Ова де ла оста ју, пре све га, кри вич на де ла ко ји ма тре-
ба да се ба ве на ци о нал ни прав ни си сте ми. Кон вен ци је се обра ћа ју 
др жа ва ма и зах те ва ју од њих да пре тво ре на ве де на кри вич на де ла 
те ро ри зма у кри вич на де ла у свом за ко но дав ству, од но сно др жа ва 
мо ра да ин кри ми ни ше ак те на ко је се од но си кон вен ци ја. При то-
ме, Европ ска кон вен ци ја о су зби ја њу те ро ри зма да је ли сту у ко ју је 
увр сти ла од ре ђе ни број озбиљ них зло чи на ко ји се, у ци љу екс тра-
ди ци је, не тре ти ра ју као по ли тич ки.

ДЕФИНИСАЊЕОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

По сто ја ње, ја ча ње и ши ре ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла у ду-
бо кој је за ви сно сти од ор га ни зо ва но сти кри ми нал не ор га ни за ци је, 
али и од усло ва у ко ји ма се она ства ра и де лу је. Нео спор но је да до-
бру под ло гу за ства ра ње кри ми нал них ор га ни за ци ја ства ра ју си ту-
а ци је у не сре ђе ним дру штви ма, од но сно не сре ђе не др жа ве са пу но 
не ре ше них уну тра шњих, али и спољ них про бле ма, по себ но оне 
сре ди не где је до шла до из ра жа ја еко ном ска кри за. Та мо где има 
еко ном ске кри зе, го то во је не мо гу ће из бе ћи и кри зу вла сти. Све то, 
те др жа ве или обла сти у њи ма, чи ни ма ње от пор ним на по ја ву ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла чи је струк ту ре, са стро го утвр ђе ном хи је-
рар хи јом и ди сци пли ном, ве о ма бр зо до ла зе до ве ли ког не за ко ни то 
сте че ног про фи та. Тај про фит ко ји је сте чен на не за ко нит на чин, у 
усло ви ма не сре ђе них од но са у др жа ви, кри ми нал не ор га ни за ци је 
и њи хо ве во ђе че сто успе ва ју да ле га ли зу ју, па да се до мог ну и дру-
штве ног угле да ко ји им обез бе ђу је го то во не сме та но пра ње нов ца.

Ор га ни зо ва ни кри ми нал мо гу ће је опи са ти и кон крет ни је од-
ре ди ти са ви ше фор му ла ци ја, али је за све за јед нич ко да кри ми нал-
ну ор га ни за ци ју чи ни ви ше осо ба опре де ље них да на не за ко нит 
на чин оства ри што ве ћи про фит. Основ не ка рак те ри сти ке кри ми-
нал не ор га ни за ци је су:
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– уче шће ви ше од три ли ца у кри ми нал ној гру пи;
– стро га хи је рар хи ја у ор га ни за ци ји где се тач но зна ко је во-

ђа, ко шта ра ди и за шта од го ва ра;
– ко ри шће ње на сил них сред ста ва, уце на и прет њи да би се до-

шло до оства ре ња ци ља;
– по ве за ност са срод ним ор га ни за ци ја ма у не по сред ној бли-

зи ни, али и ши ре;
– ства ра ње бли ских кон та ка та и ве за са ис так ну тим по је дин-

ци ма из сфе ре при вре де и по ли ти ке;
– на сто ја ње да се про фит сте чен на не за ко нит на чин уба ци у 

ле гал не то ко ве.
Пре ма За ко ну о ор га ни за ци ји и над ле жно сти др жав них ор га-

на у су зби ја њу ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ор га ни зо ва ни кри ми нал 
пред ста вља вр ше ње кри вич них де ла од стра не ор га ни зо ва не кри-
ми нал не гру пе, од но сно дру ге ор га ни зо ва не гру пе или ње них при-
пад ни ка за ко је је пред ви ђе на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или 
те жа ка зна. Под ор га ни зо ва ном кри ми нал ном гру пом под ра зу ме ва 
се гру па од три или ви ше ли ца ко ја по сто ји од ре ђе но вре ме и де лу-
је спо ра зум но у ци љу вр ше ња јед ног или ви ше кри вич них де ла за 
ко је је пред ви ђе на ка зна за тво ра од че ти ри го ди не или те жа ка зна, 
ра ди сти ца ња, по сред но или не по сред но, фи нан сиј ске или дру ге 
ма те ри јал не ко ри сти.9)

На ни воу Европ ске уни је (спе ци ја ли зо ва но те ло: Euro pean 
Union Wor king Gro up on Nar co tics and Or ga ni zed Cri me), по стиг ну-
та је са гла сност о спи ску је да на ест ка рак те ри сти ка за иден ти фи ка-
ци ју ор га ни зо ва ног кри ми на ла:10)

– уче ство ва ње ви ше од два ли ца;
– сва ко има сво ју од ре ђе ну уло гу;
– де ло ва њу у ду жем или нео д ре ђе ном пе ри о ду;
– ко ри шће ње не ких об ли ка ди сци пли не и кон тро ле;
– осум њи че ни су за те жа кри вич на де ла;

9) Ор га ни зо ва на кри ми нал на гру па, је да кле, струк ту ри са на гру па од три или ви ше ли ца 
ко ја по сто ји то ком од ре ђе ног пе ри о да и де лу је ра ди из вр ше ња јед ног или ви ше те шких 
кри вич них де ла, са ци љем сти ца ња ди рект не или ин ди рект не фи нан сиј ске или дру ге 
ма те ри јал не ко ри сти.  Под дру гом ор га ни зо ва ном кри ми нал ном гру пом под ра зу ме ва се 
гру па ко ја ни је обра зо ва на у ци љу не по сред ног вр ше ња кри вич ног де ла, ни ти има та ко 
раз ви је ну ор га ни за ци о ну струк ту ру, де фи ни са не уло ге и кон ти ну и тет члан ства сво јих 
при пад ни ка, али је у функ ци ји ор га ни зо ва ног кри ми на ла.

10) Ми ло ше вић, Ми лан (2003), Организованикриминал, Бе о град, Слу жбе ни лист СЦГ



стр:277296.

- 287 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2011год.(XXIII)Xvol=27

– де лу ју на ме ђу на род ном ни воу;
– ко ри шће ње на си ља или дру гих об ли ка за стра ши ва ња;
– ко ри шће ње тр го вин ских струк ту ра или струк ту ра слич них 

по сло ва;
– уме ша ност у пра ње нов ца;
– ути цај на по ли ти ку, јав ну упра ву, пра во суд не ор га не или 

при вре ду, и 
– те жња за про фи том и мо ћи.

ПРАВОСУДНАПОЛИТИКА
УСУЗБИЈАЊУОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

Усва ја ње за ко на о од у зи ма њу имо ви не сте че не кри ми на лом 
обез бе ди ће Ср би ји до са да нај моћ ни је оруж је за бор бу про тив ор-
га ни зо ва ног кри ми на ла. Но вим за ко ном је пред ви ђе но да те рет до-
ка зи ва ња по ре кла имо ви не пре ба ци на осу ђе не ма фи ја ше, ко ји би 
он да тре ба ло да до ка жу ка ко су је сте кли. Они ма ко ји не ус пе ју да 
до ка жу по ре кло, би ће од у зе та це ло куп на имо ви на.11) Че сто се на 
су ђе њи ма ви ди ве ли ка не сра зме ра из ме ђу при хо да ко је осум њи че-
ни има и имо ви не ко ја је огром на. До са да се уче сни ци ма ор га ни-
зо ва ног кри ми на ла од у зи ма ла са мо имо вин ска ко рист, а це ло куп на 
имо ви на, ко ја се по не кад ме ри ми ли о ни ма евра оста је не так ну та. 
Да кле, до сре ди не 2009. го ди не у Ср би ји је мо гла да се од осу ђе ног 
кри ми нал ца оду зме са мо про тив прав на имо вин ска ко рист, про ис-
те кла из кри вич ног де ла. То је прак тич но зна чи ло да ни ко ме од 
ве ли ких кри ми нал них гру па ко ји ма се су ди ло у Спе ци јал ном су ду 
ни је мо гла да бу де од у зе та це ло куп на имо ви на, већ су би ли ду жни 
да вра те са мо оно за шта се до ка же да су сте кли кри ми на лом. Ва-
жну но ви ну у за ко ну пред ста вља и мо гућ ност од у зи ма ња од на-
след ни ка ма фи ја ша. Ди рек ци ја за од у зи ма ње имо ви не, у окви ру 
Ми ни стар ства, имо ви ну мо же од у зе ти чак и ако ма фи ја шке во ђе 
ни су жи ве до че ка ле крај су ђе ња, али се у пре су ди по ми њу као ор-
га ни за то ри гру пе. Пре ма за кон ском пред ло гу пред ви ђе но је да ту-
жи лац мо же у ро ку од го ди не да на, од пра во сна жно сти пре су де, да 
по кре не по сту пак од у зи ма ња имо ви не.12) Од осни ва ња По себ ног 
оде ље ња Окру жног су да (по зна ти јег као Спе ци јал ни суд) до не то 
11) Ви ше др жа ва у Европ ској уни ји, ко је во де бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, до 

са да су до не ле за ко не о од у зи ма њу имо ви не: Ита ли ја 1990, Хо лан ди ја 1993, Ве ли ка 
Бри та ни ја 1994 (де ла ве за на за дро гу), Аустри ја 1996, Бел ги ја 1999. го ди не.

12) То зна чи да би на уда ру овог за ко на мо гли да се на ђу при пад ни ци сте чај не, ца рин ске, 
друм ске и фуд бал ске ма фи је. Сви они се те ре те да су оште ти ли др жа ву за ви ше де се-
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је укуп но 50 пре су да про тив раз ли чи тих ор га ни зо ва них кри ми нал-
них гру па. У фа зи су ђе ња тре нут но је 61 пред мет, а во ди се ви ше 
де се ти на ис тра га.

Ср би ја је сук це сор ским из ја ва ма (као прав ни на след ник свих 
ра ни јих др жав них тво ре ви на) ре гу ли са ла ста тус у се дам ме ђу на-
род них кон вен ци ја ко је су УН усво ји ле од 1963. до 1980. го ди не. 
Пре о ста лих шест кон вен ци ја је ра ти фи ко ва но у пе ри о ду од 2001. 
до 2005. го ди не.13)

БОРБАПРОТИВОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

Ор га ни зо ва ни кри ми нал, из ме ђу оста лог, мо же се по сма тра ти 
као вр ста имо вин ског кри ми на ли те та, а ка рак те ри ше га по сто ја-
ње кри ми нал не ор га ни за ци је ко ја оба вља кон ти ну и ра ну при вред ну 
де лат ност, ко ри сте ћи, при то ме, на си ље и ко руп ци ју но си ла ца вла-
сти. Ве ли ке ко ли чи не не ле гал но сте че них сред ста ва, ко је по се ду ју 
кри ми нал ци и кри ми нал не ор га ни за ци је, пред ста вља ју по тен ци-
јал ну опа сност за ко рум пи ра ње у ле гал ном по сло ва њу и др жав ним 
ор га ни ма, на ру ша ва ју ин те гри тет фи нан сиј ских ин сти ту ци ја и 
омо гу ћа ва ју укљу чи ва ње у ле гал но по сло ва ње, што по себ но мо же 
да бу де опа сно уко ли ко се ко ри сти као по др шка кри ми нал ној де-
лат но сти. Ова опа сност је уто ли ко ве ћа ако се ство ре мо гућ но сти 
за се ути че на до но ше ње др жав них од лу ка у до ме ну по ли тич ког и 
еко ном ског жи во та.

Пре ма по да ци ма из „Бе ле књи ге о ор га ни зо ва ном кри ми на лу“, 
ко ју је МУП Ср би је не дав но из ра дио, по дру ги пут за по след њих 
осам го ди на, у Ср би ји де лу је око 200 кри ми нал них гру па у ко је је 
укљу че но ви ше од хи ља ду кри ми на ла ца. Про це њу је се да су они 
оште ти ли бу џет Ср би је за ви ше од три ми ли јар де ди на ра. Не ма 
сум ње да је у овој бор би про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла не из бе-
жна ме ђу на род на са рад ња.14)

Сли ка да на шњег срп ског ор га ни зо ва ног кри ми на ла, у ве ли кој 
ме ри, је из ме ње на у од но су на по след њу де це ни ју два де се тог ве ка, 

ти на ми ли о на евра, али је ве ћи на оп ту же них то ком су ђе ња из ја ви ла да од имо ви не не 
по се ду је го то во ни шта и да их из др жа ва ју брач ни парт не ри.

13) На при мер, од ре ги о нал них кон вен ци ја СРЈ је 2001. го ди не ра ти фи ко ва ла Европ ску 
кон вен ци ју о су зби ја њу те ро ри зма, ко ја је до не та у Стра збу ру 1977. го ди не.

14) На при мер, ка да је ухап ше но шест чла но ва гру пе ко ја је то ком 2008. и 2009. го ди не, 
на те ри то ри ји Ср би је и Европ ске уни је, пу сти ла у оп ти цај не ко ли ко сто ти на хи ља да 
нов ча ни ца у апо е ни ма од 100 евра. Пре ма из ве шта ји ма На род не бан ке и европ ских 
цен та ра за ана ли зе нов ча ни ца, до са да је из оп ти ца ја по ву чен из нос од два ми ли о на 
фал си фи ко ва них евра, ко је је из ра ди ла ова гру па. Про це њу је се да је у зе мља ма За пад-
не Евро пе у оп ти ца ју још осам ми ли о на евра, на пра вље них у Ср би ји.
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ка да су по че ле да се на слу ћу ју кон ту ре ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 
У са да шњој си ту а ци ји Ср би ја тре ба да ус по ста ви оквир за са рад њу 
са ЕУ и зе мља ма у окру же њу, с ци љем спре ча ва ња ко ри шће ња фи-
нан сиј ских си сте ма за пра ње при хо да сте че них кри вич ним де лом. 
Са рад ња у овој обла сти би укљу чи ва ла ад ми ни стра тив ну и тех-
нич ку по моћ усме ре ну ка ус по ста вља њу од го ва ра ју ћих стан дар да 
за су зби ја ње ме ђу на род ног те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. 

САРАДЊАУБОРБИ
ПРОТИВОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

У са вре ме ним усло ви ма, ка да про сто бу ја ме ђу на род ни те ро-
ри зам и ор га ни зо ва ни кри ми нал, по је ди нач ни на по ри др жа ве ни-
су до вољ ни. На и ме, гло бал на при ро да те ро ри зма и ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла зах те ва де фи ни са ње за јед нич ке, ме ђу на род не, стра те-
ги је чи ја би по ла зна осно ва тре ба ло да бу де ак тив но уче шће свих 
др жа ва и ме ђу на род них ин сти ту ци ја. Прет по став ка ме ђу на род не 
са рад ње је сте де фи ни са ње плат фор ме за уна пре ђе ње за јед нич ких 
ак тив но сти у пре вен ци ји, ис тра зи и суд ском го ње њу, ко ја се са сто-
ји у:15)

– ја сном де фи ни са њу пој ма ор га ни зо ва ног кри ми на ла;
– је дин стве ној ин кри ми на ци ји ак тив но сти ве за них за ор га ни-

зо ва ни кри ми нал;
– уса гла ша ва њу про це сних овла шће ња нео п ход них за по сту-

пак от кри ва ња и до ка зи ва ња кри вич них де ла ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла;

– пре ци зном де фи ни са њу об ли ка ме ђу на род не са рад ње;
– по јед но ста вље њу по ступ ка за пру жа ње ме ђу на род не прав не 

по мо ћи;
– чвр шћем по ве зи ва њу над ле жних др жав них ор га на у ци љу 

раз ме не ин фор ма ци ја, от кри ва њу и до ка зи ва њу кри вич них 
де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ла;

– де фи ни са њу за јед нич ких про гра ма за еду ка ци ју ор га на за-
ду же них за бор бу са ор га ни зо ва ним кри ми на лом.

Ме ђу тим, да би се пре ци зно де фи ни сао аде ква тан прав ни си-
стем за су прот ста вља ње ор га ни зо ва ном кри ми на лу, нео п ход но га 
је за сно ва ти на ме ра ма за ели ми на ци ју узро ка по сто ја ња и прин-
15)  Ђур ђе вић, Зо ран (2008),  „Ме ђу на род на са рад ња у су прот ста вља њу ор га ни зо ва ном 

кри ми на лу“, Ревијазабезбедност, 2(7), стр. 41–48.
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ци па ње го вог функ ци о ни са ња. Та ква за кон ска пра ви ла пун ефе кат 
по сти жу ка да бу ду при хва ће на од ве ли ког бро ја зе ма ља. На тај на-
чин, сма тра се, до ћи ће до ели ми на ци је раз ли чи тих прав них ре ше-
ња и трет ма на, ка ко у ма те ри јал ном та ко и у про це сном пра ву, ко ја 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет ве што ко ри сти.

С дру ге стра не, тре ба има ти у ви ду да се пред у слов за пру жа-
ње прав не по мо ћи у ис тра зи, го ње њу и суд ским по ступ ци ма са сто-
ји у де фи ни са њу пред ме та, по сту па ка и оп штих на че ла за пру жа ње 
та кве прав не по мо ћи.. Уза јам на прав на по моћ мо же би ти за тра же-
на ра ди:16)

– узи ма ња до ка за или из ја ве од ли ца;
– уру че ње суд ских до ку ме на та;
– из вр ше ње пре тре са, за пле не и за мр за ва ња,
– пре гле да пред ме та и ме ста;
– до ста вља ња ин фор ма ци ја, до ка зног ма те ри ја ла и на ла за ве-

шта ка;
– до ста ве ре ле вант них до ку ме на та и еви ден ци ја, укљу чу ју ћи 

др жав не, бан кар ске, фи нан сиј ске, при вред не или по слов не;
– иден ти фи ко ва ња или про на ла же ња до би ти од кри ми на ла, 

имо ви не, ин стру ме на та или дру гих ства ри ко је мо гу по слу-
жи ти као до каз;

– олак ша ва ње до бро вољ ног по ја вљи ва ња ли ца у др жа ви пот-
пи сни ци мо ли љи, и сва ке дру ге вр сте по мо ћи ко је ни су у 
су прот но сти са за ко ни ма за мо ље не др жа ве пот пи сни це.

Осим ово га, др жа ве пот пи сни це ће раз ма тра ти за кљу чи ва ње 
би ла те рал них или мул ти ла те рал них спо ра зу ма ко ји ма би се ство-
ри ла мо гућ ност да се за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на ли-
те та (по себ но ко руп ци је и пра ња нов ца) обра зу ју за јед нич ки ис-
тра жни ор га ни, де фи ни ше са рад ња у при ме ни спе ци јал них ис тра-
жних тех ни ка, за шти те све до ци и раз ме не ин фор ма ци је ве за не за 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет.

При то ме тре ба има ти у ви ду да је Са вет Европ ске уни је уз 
Кон вен ци ју о уза јам ној по мо ћи, у кри вич ним ства ри ма из ме ђу др-
жа ва чла ни ца Европ ске уни је, до нео и Про то кол ко јим се пред ви-
ђа ју до дат не ме ре за пру жа ње уза јам не по мо ћи у бор би, пре све-
га про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла, пра ња нов ца и фи нан сиј ског 
16)  Кон вен ци ја УН про тив тран сак ци о ног ор га ни зо ва ног кри ми на ла, усво је на 15. но вем-

бра 2000. го ди не на 55. за се да њу Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја.
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кри ми на ла. Овим про то ко лом де фи ни сан је на чин пру жа ња уза јам-
не прав не по мо ћи у ис тра га ма чи ји је пред мет утвр ђи ва ње од ре ђе-
них бан кар ских ра чу на или пра ће ње бан кар ских опе ра ци ја ко је се 
спро во де пре ко јед ног или ви ше ра чу на.

Пи та ње фи нан си ра ња те ро ри стич ких гру па по ста је све зна-
чај ни је, јер пре ма про це на ма Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да, 
пра ње нов ца у свет ским раз ме ра ма до сти же два до пет од сто гло-
бал ног бру то до ма ћег про из во да. У све ту се го ди шње „опе ре“ из-
ме ђу 600 ми ли јар ди и 1,5 би ли о на до ла ра, а део тог нов ца сти же 
до те ро ри стич ких ор га ни за ци ја. Нај ве ћи део нов ца при ку пља се 
од швер ца дро ге, пре про да ја оруж ја, као и ви ше го ди шње тр го ви не 
љу ди ма и ими гран ти ма. Кон вен ци ја о су зби ја њу ака та ну кле ар ног 
те ро ри зма усво је на је апри ла 2005. го ди не, и пред ста вља по след њу 
у ни зу ан ти те ро ри стич ких кон вен ци ја свет ске ор га ни за ци је. У сво-
јој Основ ној ре зо лу ци ји из 1996. го ди не, Ге не рал на скуп шти на се, 
из ме ђу оста лог, ба ви ла и пи та њи ма гра нич них пре ла за и ми гра ци-
је, од но сно ази ла. Од др жа ва је зах те ва но да пре ду зму ефи ка сни је 
и од луч не ме ре у скла ду са ре ле вант ним од ред ба ма ме ђу на род ног 
пра ва и стан дар да људ ских пра ва за бр зу и ко нач ну ели ми на ци ју 
ме ђу на род ног те ро ри зма.

УЛОГАМЕЂУНАРОДНОГПРАВАУСУЗБИЈАЊУ
ТЕРОРИЗМАИОРГАНИЗОВАНОГКРИМИНАЛА

У ме ђу на род ном пра ву по сто ји тен ден ци ја да се де фи ни шу, 
ин кри ми ни шу и ме ђу на род но го не и не ки ви до ви уну тра шњег те-
ро ри зма (ко ји се тре ти ра дво ја ко: као обич но кри вич но де ло, или 
као на пад на устав ни по ре дак). При то ме се по ла зи од прет по став-
ке да из ве сни ми ни мум мо рал ног по на ша ња тре ба да ва жи и за 
уну тра шњо по ли тич ку бор бу. У њој се не мо гу ко ри сти ти из у зет но 
опа сна, су ро ва и под ла сред ства, ни ти мо гу да се на па да ју љу ди 
ко ји не мо гу да се сма тра ју уме ша ни ма у су коб, што де фи ни ше 
и Про то кол II Же нев ских кон вен ци ја. Ак ти уну тра шњег те ро ри-
зма, као и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, по ста ли су ме ђу на род но ре-
ле вант ни кад су те ро ри сти по че ли да се скла ња ју у ино стран ство 
по сле из вр ше ног кри ми нал ног де ла. Ме ђу на род на пи та ња у ве зи 
са те ро ри змом за то су се пр во и раз ма тра ла као пи та ња екс тра ди-
ци је.17) Ме ђу тим, да нас је, уме сто уну тра шњег, до ма ћег, на ци о нал-

17)  За ово пи та ње је по себ но би ло бит но пи та ње по ли тич ких кри ва ца. Они су у про-
шло сти би ли ис кљу че ни из при ме не овог ин сти ту та ка да је би ло у пи та њу: 1. уби ство 
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ног те ро ри зма, чи ји је циљ де ста би ли за ци ја др жав не ор га ни за ци је, 
из ра же ни ји ме ђу на род ни те ро ри зам, од но сно те ро ри зам ко ји има 
би ло ко ји ино стра ни еле ме нат. Да кле, кад год су гра ђа ни, те ри то-
ри ја или де ло ви дру ге др жа ве укљу че ни у те ро ри стич ки акт он да 
се он сма тра ак том ме ђу на род ног те ро ри зма. Од го ва ра ју ћи ефе-
кат ме ђу на род ног пра ва за сни ва се на ком би на ци ји хар мо ни за ци је 
кри вич ног пра ва др жа ва и ње го ве ефи ка сне при ме не.18) Јед на од 
глав них пре пре ка у ве зи да се оп ти ма ли зу је ме ђу на род на са рад ња 
у при ме ни кри вич ног пра ва од но си се на пи та ње суд ске над ле жно-
сти (уста но вља ва ње и при ме на ју рис дик ци је). Пре ма кон вен ци-
ја ма, др жа ве чла ни це мо ра ју да уста но ве сво ју ју рис дик ци ју над 
кри вич ним де ли ма ко ја сва ка кон вен ци ја утвр ђу је, уко ли ко су по-
чи ње ни на ње ној те ри то ри ји. На при мер, уго во ри о екс тра ди ци ји 
зах те ва ју да је кри вич но де ло по чи ње но на те ри то ри ји др жа ве ко ја 
тра жи екс тра ди ци ју. Од ред бе утвр ђу ју не ко ли ко ле ги тим них раз-
ло га за што др жа ве мо гу да од би ју екс тра ди ци ју: уко ли ко је осо ба 
соп стве ни др жа вља нин, а уну тра шњи за ко ни за бра њу ју екс тра ди-
ци ју, и уко ли ко др жа ва ис ка зу је не по ве ре ње у пра вич ност дру гог 
прав ног си сте ма и/или у ту жи ла штво дру ге др жа ве.

Ак ти са вре ме ног ме га те ро ри зма су сло же ни и тра же ан га жо ва-
ње зна чај них сред ста ва. За то је основ на иде ја прав них ин стру ме на-
та за пре вен ци ју и су зби ја ње те ро ри зма оне мо гу ћа ва ње да те ро ри-
сти до ђу до сред ста ва ко ји ма ће из ве сти те на па де. То се, пре све га, 
од но си на фи нан си ра ње, као и на оне мо гу ћа ва ње да те ро ри сти до-
ђу до екс пло зи ва и раз ли чи тих вр ста оруж ја као што су хе миј ско, 
би о ло шко или ну кле ар но-ра ди о ло шко оруж је.19)

Ме ђу на род но пра во, чи ји је из вор прав на кон струк ци ја Ује-
ди ње них на ци ја, сре ће се са про бле мом др жав но-цен тра ли стич ког 
при сту па с јед не стра не, и ре ша ва ња не др жав них про бле ма као 

ше фа др жа ве или ше фа или чла на вла де (ар ген тин ска кла у зу ла); 2. ка да је до ла зи ло до 
на па да на осно ве це ло куп ног дру штве ног уре ђе ња (со ци ја лан зло чин); 3. ка да је де ло 
из вр ше но на”не ча сан на чин” или је не це лис ход но. 4. ка да га је из вр шио не ко ко има та-
ква убе ђе ња да пред ста вља ши ру опа сност; 5. ка да по сто је уго во ри ко ји не пред ви ђа ју 
из у зи ма ње по ли тич ких кри ва ца.

18) На па ди на од ре ђе не ме те се тре ти ра ју као кри вич на де ла, што има за циљ за шти ту 
од ре ђе них ме та као што су ави о ни, бро до ви, ну кле ар ни објек ти, ди пло мат ско осо бље. 
Ово је про ши ре но у ме ђу на род ним ин стру мен ти ма и на укуп но ста нов ни штво као мо-
гу ће ме те те ро ри ста. У пи та њу су та о ци, жр тве бом бар до ва ња или ну кле ар ног те ро ри-
зма.

19) Ге не рал на скуп шти на УН усво ји ла је де цем бра 1999. го ди не Ме ђу на род ну кон вен ци ју 
о су зби ја њу фи нан си ра ња те ро ри зма. Циљ те кон вен ци је је да по мог не у спре ча ва њу 
те ро ри зма пре се ца њем фон до ва ко ји су по треб ни те ро ри сти ма да би из вр ши ли зло чи-
не. То под ра зу ме ва и ад ми ни стра тив не и ре пре сив не ин стру мен те.
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што је те ро ри стич ко на си ље или ор га ни зо ва ни кри ми нал. Основ но 
пи та ње ко је се у та квим си ту а ци ја ма по ста вља је ка ко од го во ри ти 
те ро ри зму и ор га ни зо ва ном кри ми на лу а не по вре ди ти нор ме ме-
ђу на род ног пра ва ство ре ног под окри љем свет ске ор га ни за ци је у 
ко ји ма је су бјект др жа ва.

Ме ђу на род не прав ни ке че ка за да так, пре све га, да ство ре:20)

– оквир за прин ци пи јел ну ре фор му по сто је ћих пра ви ла ка ко 
би се уста но ви ли усло ви за ак ци ју у си ту а ци ја ма про ме ње-
них без бед но сних им пе ра ти ва и вред но сти;

– зах те ва се да од го вор бу де, пре све га, не на о ру жа ни, од но сно 
да то бу де ак ци ја за сно ва на на ме ђу на род ном пра ву, по што 
оно пра ви раз ли ку из ме ђу ин ди ви ду ал не и др жав не ак ци је;

– про ме не у ме ђу на род ном пра ву ко је ће омо гу ћи ти прав но 
за сно ван од го вор на де ло ва ње не др жав них су бје ка та;

– ства ра ње нор ма тив ног за ефи ка сно су прот ста вља ње те ро ри-
стич ким опа сно сти ма, за од вра ћа ње ко ли ко и за ре пре си ју;

– ус по ста вља ње сна жног ме ђу на род ног ме ха ни зма за ефи ка-
сно над гле да ње при ме не пре до че них ме ра про тив те ро ри-
зма, по ред сна же ња ме ђу на род не прав не осно ве (на при мер, 
мо же да се пред ви ди по сте пе на тран сфор ма ци ја Ко ми те та 
за бор бу про тив те ро ри зма СБ у моћ ну УН аген ци ју, ко ја 
ну ди мре жу ре ги о нал них струк ту ра и ди рект но са ра ђу је са 
на ци о нал ним ор га ни ма ко ји се бо ре про тив те ро ри зма;

– са гле да ва ње бор бе про тив те ро ри зма у ве зи са бор бом про-
тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла и дру гим прет ња ма свет ском 
ми ру и без бед но сти.

* 
*      *

У са вре ме ним усло ви ма про бле ма ти ка те ро ри зма и ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла се пред ме ђу на род но пра во и кон вен ци је по ста-
вља као пи та ње ства ра ња прав них пој мо ва и при ме не нор ми ко је 
би спре чи ле не ке те ро ри стич ке ак те и убла жи ле или от кло ни ле њи-
хо ве по сле ди це по од но се су ве ре них др жа ва. Сто га је ме ђу на род но 
пра во мо ра ло да од ре ди ме ри ла на осно ву ко јих би се не ки ак ти, 
ко ји се сма тра ју те ро ри стич ким и ор га ни зо ва ним кри ми на лом, су-
зби ја ли за јед нич ком ак ци јом др жа ва.

20) Ђу рић–Ата на си ев ски, Ксе ни ја (2008), „Уло га ме ђу на род ног пра ва у су зби ја њу те ро ри-
зма“, Српскаполитичкамисао, 22(4), стр. 31–56.
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Ме ђу на род но пра во се усред сре ђу је на оне ак те ових по ја ва 
ко је не угро жа ва ју без бед ност и основ не вред но сти са мо јед не др-
жа ве, већ по га ђа ју ши ре ин те ре се. Раз ли чи ти ме ђу на род ни ин стру-
мен ти оп ште при ро де ко ји су до са да при ме њи ва ни под по кро ви-
тељ ством УН или спе ци ја ли зо ва них аген ци ја има ју углав ном је дан 
циљ – да од го во ре на ме ђу на род ни те ро ри зам и ор га ни зо ва ни кри-
ми нал у ви ду ин тер на ци о на ли за ци је ре пре си је. Ме ђу тим, због не-
по сто ја ња кон сен зу са у од ре ђи ва њу пој ма те ро ри зма и ор га ни зо-
ва ног кри ми на ла, др жа ве ни су ус пе ле да ор га ни зу ју ме ђу на род ни 
кри вич ни три бу нал чи ји би за да так био да ка жња ва ју ове ти по ве 
зло чи на. Ре пре си ја је за то оста вље на до ма ћим по ли циј ским сна-
га ма и су до ви ма, а ње на ефи ка сност уве ли ко за ви си од ква ли те та 
по ли циј ске и суд ске са рад ње из ме ђу др жа ва.

Ме ђу тим, до ку мен ти ко ји не ма ју оба ве зу ју ћи прав ни ка рак тер 
за др жа ве чла ни це, као што су, на при мер до ку мен ти Ор га ни за ци је 
за европ ску без бед ност и са рад њу, мо гу да има ју ве ли ки зна чај у 
ја ча њу ве за и са рад ње из ме ђу др жа ва чла ни ца у су зби ја њу те ро ри-
зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла. Број ова квих ака та, у ви ду од лу ка 
стал них те ла ових ор га ни за ци ја, сва ког да на је све ве ћи и пред ста-
вља осно ву за ефи ка сну са рад њу и кон цен тра ци ју ма те ри јал них и 
људ ских ре сур са у бор би про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла. Основ ни циљ кон вен ци ја је да утвр де оквир за ме ђу на-
род ну са рад њу ме ђу др жа ва ма и спре че или су зби ју ме ђу на род ни 
те ро ри зам. Све кон вен ци је има ју ме ђу на род ну при ме ну, од но сно 
зах те ва ју да у ак ту ко ји је из вр шен, по сто ји не ки од ме ђу на род-
них еле ме на та21). Спрем ност на су зби ја ње ових без бе до но сних 
про бле ма и од го вор ност ко је др жа ве пре у зи ма ју ра ти фи ка ци јом 
уни вер зал них ин стру ме на та пред ста вља зна ча јан до при нос ре ша-
ва њу про бле ма. Ме ђу тим, про бле ми у ефи ка сно сти кон вен ци ја и 
ме ђу на род них спо ра зу ма, мо гу би ти са гле да ва ни и као про бле ми у 
ефи ка сно сти УН и ме ђу на род них ор га ни за ци ја.

Ср би ја и ње не прет ход ни це (СФРЈ, СРЈ, Ср би ја и Цр на Го ра) 
су по ред ак тив но сти у ства ра њу ме ђу на род ног прав ног окви ра за 
бор бу про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ла, пред у зи ма-
ле и ефи ка сне ме ре за при ме ну ан ти те ро ри стич ких уни вер зал них 
21)  Ови прав ни ин стру мен ти иден ти фи ку ју од ре ђе не осно ве пре ма ко ји ма све од го вор не 

стра не мо ра ју да утвр де ју рис дик ци ју над де фи ни са ним пре кр ша јем. По ред то га, оне 
ства ра ју оба ве зу зе мље у ко јој је осум њи че ни на ђен да утвр ди ју рис дик ци ју над пре кр-
ша јем пре ма кон вен ци ји. Уко ли ко му та др жа ва не су ди он да је она оба ве зна да из ру чи 
осум њи че ног пре ма од ред ба ма кон вен ци је, што се озна ча ва прин ци пом “aut de de re aut 
iudi ca re”. 
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уго во ра – од пред у зи ма ња ме ра у за шти ти ва зду хо пло ва, уно ше ња 
у сво је за ко но дав ство од ред би о те ро ри зму до кон тро ле и уни ште-
ња ма те ри ја ла ко ји мо гу да има ју дво стру ку упо тре бу и бу ду зло у-
по тре бља ва ни. Бор ба про тив те ро ри зма, ван прав ног окви ра но си у 
се би опа сност од ар би трал но сти, дво стру ких стан дар да и при ме не 
пра ва ја че га.

Нео спор но, ме ђу на род но пра во има зна чај ну уло гу у су зби ја-
њу те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та. У по сто је ћем ан ти-
те ро ри стич ком ме ђу на род ном пра ву оства ре на су вред на до стиг-
ну ћа, али она не мо гу да се сма тра ју пот пу но раз ви је ним про це-
сом. Нео п ход но је оса вре ме ни ти прав ни од нос и пре тво ри ти га у 
прак тич но сред ство бор бе про тив те ро ри зма и ор га ни зо ва ног кри-
ми на ла.

DobricaVesic,MiroslavAntevski
THEPOTENTIALSOFINTERNATIONALCOOPERATION
INTHESUPPRESSIONOFTERRORISMANDORGANIZED

CRIME
Summary

The international cooperation in the suppression of ter
rorism and organized crime is necessary. International
collaborationwasmainlyaimedoncreatingantiterrorist
instrumentsasaframeforcooperationbetweenstatesin
ordertosecurethatallterroristsshouldbearrested,pro
secuted and punished. Dissuasion from terroristic acts,
which couldbeachievedby repression, hasbecomeun
sufficientatthetimeofintensificationofviolonceandsu
icidalterrorismandorganizedcrime.Itwasnecessaryto
prepareinternationallawinstrumentsthatcansecurepre
ventionofterroristicattacksandcreatesecureinternatio
nalenvironment.Themainobjectiveoftheinstrumentsfor
preventionistodisabletheaccesstothemeansbywhich
theterroristscanperformtheirviolentacts.Inthatcon
text,conventions,thatshoulddenytheaccesstotheexplo
sives,chemicalandnuclearweapon,havebeen improo
ved,aswellasinstrumentsoflawwhichpreventfinancing
ofterroristactivities.
Keywords: cooperation, terrorism,organized crime, in
ternationallaw,conventions
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