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РЕЦЕНЗИЈА
Монографија „ЕУ интеграције и имплементација људских права нове
генерације у правни систем Републике Српске“ представља систематичну и
теоријски синхронизовану научну интерпретацију и тумачење из
међународноправне перспективе која садржи јединствен правно-аналитички
приступ у дефинисању постојећег стања у области примјене људских права са
посебним освртом на четири људска права у правном систему ентитета
Републике Српске: принцип најбољег интереса дјетета у кривичном
поступку, право на слободу изражавања на интернету, право на приватност на
интернету и право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање. Уважавајући чињеницу да нема много истраживања и
објављених радова на ову тему и да је релативно мали број истраживача који
су се научно бавили људским правима нове генерације, како у Републици
Српској тако и на простору Босне и Херцеговине, ауторе ове публикације
проф. др Вељка Турањанина и проф. др Александра П. Ивановића издваја и
ставља у ред оних оригиналних и ауторитативних интерпретатора који су
научно мотивисани да у форми монографије представе резултате свога
истраживачког подухвата, а што у крајњој инстанци имплицира тежњу за
примјеном основних европских стандарда у правном систему Републике
Српске.
Аутори су у свом истраживању користили врло сложене методолошке
технике, карактеристичне за правну науку, с тим да су због динамичног
карактера људских права предмет научне анализе била она права која су
нешто касније нормативно установљена. На основу међународног права,
државе имају примарну обавезу да штите људска права на подручју своје
јурисдикције. Обавеза подразумијева и превентивну и санкцијску димензију,
што у основи значи да поред законодавства које треба бити усаглашено са
захтјевима и стандардима Европске уније, држава мора предузимати мјере
које ће штитити појединца у остваривању свих утврђених права у Европској
конвенцији и припадајућим протоколима. Начела људских права садрже
визију слободног, праведног и мирног животног окружења те се у складу с
таквом визијом требају односити институције према појединцу, односно
грађанима.
Монографија по својој композицији, форми, структури и садржају у
цјелости кореспондира високим методолошким стандардима, што јој даје
научни карактер. Логичка повезаност поглавља која су конципирана да
заједно чине једну кохерентну композицијску цјелину, али и исто тако
методолошки структурирана поглавља која аутономно не губе смисао и
значење, додатно оплемењују ову књигу.
Поред сјајних анализа законског оквира ова четири људска права у
Републици Српској у свјетлу међународних захтјева, посебно Европске уније,
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аутори су компаративним приступом направили увид стања примјене неких
од наведених права у Њемачкој, Словенији, Црној Гори и Хрватској.
У структуралном смислу, књига поред увода садржи четири тематска
поглавља и закључна разматрања. У првом поглављу аутори обрађују тему
„ЕУ интеграције и принцип најбољег интереса дјетета у кривичном
поступку Републике Српске“, стављајући у фокус међународне стандарде и
усвојене документе као што су: Конвенција о правима дјетета, Директива ЕУ
о процесним гаранцијама за дјецу која су осумњичена или оптужена у
кривичном поступку, Смјернице Комитета министара Савјета Европе те
праксу Европског суда за људска права у Стразбуру. Анализирајући
малољетнички кривичноправни оквир у законодавству Републике Српске,
аутори су истакли подударности али и недостатке у односу на правни оквир
ЕУ.
У другом поглављу се тематизује „Право на слободу изражавања на
интернету у законодавству Републике Српске“, у свјетлу утврђених
међународних стандарда у документима, као што су: Декларација о слободи
комуникације на интернету, Препорука о слободи интернета, Препорука о
улози и одговорности интернетских посредника, Препорука о слободном
прекограничном протоку информација на интернету, Директива из 2000.
године о одређеним аспектима услуга информационог друштва на
унутрашњем тржишту, Резолуција (1510) о слободи изражавања и поштовања
вјероисповијести те Европској конвенцији и заштити људских права и
основних слобода. Појава интернета као новог електронског медија значила је
прекретницу, не само у комуникацији и доступности информација, већ је и у
великој мјери придонијела промјени начина живота. Полазећи од чињенице
да је данас интернет саставни дио друштвеног живота и да је неопходно
утврдити јасну политику која ће у оквиру правног система осигурати слободу
изражавања сваког појединца, ово право се у Републици Српској треба
односити на све појединце, па чак и на оне који су на издржавању затворских
казни, а у складу са чланом 10. Европске конвенције. Аутори су дошли до
закључка да у Републици Српској не постоји пропис којим се слобода
изражавања на интернету не регулише на адекватан начин, те да је
потребно донијети закон којим би се ова област ускладила са међународним
стандардима и документима, посебно са чланом 10. Европске конвенције за
људска права.
Треће поглавље обрађује ,,ЕУ интеграције и право на заштиту
приватности на интернету у законодавству Републике“ у контексту
нормативне усаглашености законодавства Републике Српске са документима
и стандардима Европске уније. Заштита приватности један је од кључних
проблема употребе интернета. Наиме, постојеће технологије омогућиле су да
се врло једноставно и готово бесплатно прикупљају лични подаци и надзиру
онлајн активности корисника, што је плодно тло за њихову злоупотребу.
Правила Европске уније, која се односе на право на приватност на интернету,
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јамче заштиту података сваког појединца, без обзира да ли они били
електронски или у форми папира. Босна и Херцеговина је Споразумом о
стабилизацији и придруживању (члан 79.) преузела обавезу да питање
заштите личних података усклади с правом Европске уније, а поводом тога је
на нивоу државе Босне и Херцеговине усвојен Закон о заштити личних
података. Аутори ове публикације су издвојили све релевантне међународне
документе као и оне који су продукт домаћег законодавства, те опсежном
анализом установили у којој мјери домаће законодавство кореспондира
међународним стандардима и шта је потребно унаприједити у правном
систему Републике Српске у циљу боље заштите приватности појединца на
интернету.
У посљедњем поглављу, „ЕУ интеграције и недискриминиран приступ
праву на високо образовање у законодавству Републике Српске“, аутори
књиге се у склопу своје научне анализе баве међународним стандардима и
документима усвојених од стране Европске уније, земаља у окружењу
(Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и Њемачка), те праве поређење са
документима који су настали у правном систему Републике Српске. Даље,
они наводе да на основу међународног права треба разликовати два типа
права на образовање: право на образовање општег типа, тј. оно које припада
свима по рођењу и друго, право на недискриминаторан приступ у високом
образовању (ово право има ограничен домет и не односи се на сва лица по
рођењу, већ на оне који имају капацитет, способности и жељу за овим нивоом
едукације). Поређења са законским рјешењима у земљама окружења свакако
дају ширу слику свим потенцијалним читаоцима о правном оквиру овог права
у правном систему Републике Српске, који је, према мишљењу аутора,
усклађен са одредбама Декларације о људским правима, Конвенције против
дискриминације у образовању, Европске конвенције о људским правима и
другим међународним документима које је Босна и Херцеговина прихватила
и ратификовала.
Сумирајући све горе наведено,
монографија ЕУ интеграције и
имплементација људских права нове генерације у правни систем Републике
Српске, аутора проф.др Вељка Турањанина и проф.др Александра П.
Ивановића, има сљедеће карактеристике:
У монографији је наглашена динамичност људских права што представља
њихов континуиран развој, а као посљедица тога су и људска права четврте
генерације која су резултат друштвеног развоја у шта спада и сфера
интернета и савремене друштвене комуникације, заштита дјеце и најбољи
интерес дјетета у кривичноправним поступцима те право на високо
образовање.
Композиција рукописа, јединствен начин интерпретације ове доста
сложене материје, изграђеност појмовно-категоријалног апарата, кориштење
релевантних извора и извођење закључака у потпуности задовољавају врло
захтјевне методолошке стандарде.
12

Вељко Турањанин & Александар Ивановић

Научна тумачења и интелектуалне расправе о људским правима, посебно о
овој „новијој“ групи људских права, неопходне су посебно данас када су све
чешћи примјери кршења ових људских права али и неријетко присутне
њихове погрешне интерпретације, нарочито када су у питању два
незаобилазна принципа у њиховом разумијевању: универзалност и
недјељивост. Концепт универзалности захтијева да се оквир за остваривање
људских права примјењује на све, без изузетака, док концепт недјељивости
треба да осигура једнаку примјену свих права, без селективног приступа у
циљу стављања неких права над другима.
Уз прецизне анализе међународног правног оквира за људска права као и
механизама који надзиру његову имплементацију, аутори књиге дају своје
виђење како политички представници у Републици Српској могу придонијети
већој заштити наведена четири људска права.
Монографију „ЕУ интеграције и имплементација људских права нове
генерације у правни систем Републике Српске“, аутора проф. др Вељка
Турањанина и проф. др Александра П. Ивановића са задовољством и уз пуну
академску одговорност препоручујемо издавачу за објаву. Ова монографија је
намијењена широј читалачкој јавности која нужно не мора имати правно
предзнање као и свима онима који исказују одређени интерес за спознајом.
Такође, монографија је препоручљива за креаторе политике, за студенте који
се баве изучавањем људских права, а посебно за студенте права, уз напомену
да она представља научно прихватљив аналитички приступ у образлагању
ових тема.

Рецензенти:
Академик проф. др Миодраг Симовић
Проф. др Невзет Велаџић
Проф. др Емир Ћоровић
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ПРЕДГОВОР
Монографија ,,ЕУ интеграције и имплементација људских права нове
генерације у правни систем Републике Српске” је резултат нашег заједничког
рада на пројекту ,,Европске интеграције као оквир имплементације хибридних
људских права у правни систем Републике Српске”. Људска права већ дуги низ
година не престају да се развијају. Како професор Шкабас наглашава, сjеме
Европске конвенције о људским правима посијано је још давне 1948. године,
када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Универзалну
декларацију о људским правима. Поједина права су касније пренијета у Европску
конвенцију о људским правима, а кроз јудикатуру Европског суда за људска
права примијетно је константно мијењање и унапређење садржине постојећих
људских права. Како се то често наглашава, Конвенција је живи инструмент.
Доктрина живог инструмента је, наиме, метод судског тумачења који је развио и
користио Европски суд за људска права за тумачење Конвенције у свjетлу
данашњих услова. Доктрина је први пут артикулисана у предмету Tyrer v. the
United Kingdom далеке 1978. године, и довела је до различитих пресуда о
одређеним питањима, као и до процjене импликација нових технологија на
људска права. На национална законодавства посебно су значајне позитивне
обавезе које прописује Европски суд за људска права, а које се огледају у
многобројним обавезама различитог карактера. Иако је овај суд често изложен
критикама, пролазећи кроз тешка времена приликом тумачења људских права,
остаје на првом месту када говоримо о заштити људских права и основних
слобода.
Централни предмет нашег истраживања су људска права новије генерације,
будући да, поред већ устаљених људских права, посљедњих година постепено
долази до појаве нових права човјека које је неопходно правно заштити.
Обрадили смо четири људска права нове генерације, и то: принцип најбољег
интереса дјетета у кривичном поступку; право на слободу изражавања на
интернету; право на приватност на интернету и право на недискриминаторан
приступ у образовању. Основни циљ који смо поставили огледа се у пружању
објективне и квалитативне процјене постигнутог нивоа заштите наведених
људских права у правном систему Републике Српске, на основу којег се пружају
законска рјешења која су заснована на стандардима Европске уније и
јуриспруденцији Европског суда за људска права. Тако би Република Српска на
одговарајући начин усагласила своје законодавство са постављеним захтјевима
ЕУ и начинила нови корак напријед у европским интеграцијама. Сматрамо да је
ово добар моменат за објављивање монографије, узевши у обзир чињеницу да
законодавство Републике Српске треба да буде усклађено са стандардима које
захтијевају Европска унија и Европски суд за људска права с једне стране, док се
са друге стране Босна и Херцеговина налази у процесу приступања Европској
унији.
Проф. др Вељко Турањанин је обрадио најбољи интерес дјетета у кривичном
поступку, право на слободу изражавања на интернету и право на приватност на
интернету, док је проф. др Александар Ивановић аутор дијела монографије у
којој је објашњено право на недискриминаторан приступ у образовању. Надамо
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се да ће монографија бити од користи свима који се баве заштитом људских
права у Републици Српској, али и шире.
Источно Ново Сарајево, новембра 2021. године
Аутори
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УВОД
Предмет истраживања аутора јесу људска права новије генерације. Наиме,
поред већ устаљених људских права посљедњих година постепено долази до
појаве нових права човјека које је неопходно правно заштити. У монографији
су обрађена четири таква људска права, и то су принцип најбољег интереса
дјетета у кривичном поступку, право на слободу изражавања на интернету,
право на приватност на интернету и право на недискриминаторан приступ у
образовању. Основни циљ који смо поставили испред себе огледа се у
пружању објективне и квалитативне процјене постигнутог нивоа заштите
наведених људских права у правном систему Републике Српске, на основу
чега смо пружили законска рјешења која су заснована на стандардима
Европске уније. На тај начин Република Српска би, на одговарајући начин,
усагласила своје законодавство са постављеним захтјевима ЕУ и начинила
нови корак напријед у европским интеграцијама.
На првом мјесту, криминалитет малољетника из године у годину постаје
све израженији европски проблем (Kochanczyk & Stachelek, 2018: 117), а
према водећим схватањима, криминалитет малољетника данас одређује
криминалитет једног друштва у будућности (Соковић, 2013: 24). У данашње
вријеме представља посебан тип криминалитета, будући да кључну
одредницу у овом пољу представља малољетство као животна фаза у којој су
психофизички развој и социјализација још увијек у току, те су
специфичности малољетничког криминалитета повезане са биолошким и
психосоцијалним карактеристикама личности малољетника, и с тим у вези, са
посебним мјестом које малољетна лица имају у правном систему (НиколићРистановић, 2012: 184). Иначе, шансе за поправљање малољетника далеко су
веће него када су у питању пунољетни учиниоци кривичних дјела, те се
усљед тога сматра да су за њих примјереније васпитне мјере уз обазриво
поступање у кривичном поступку (Николић-Ристановић, 2012: 184). Стога се
у теорији сматра да ће највећи број малољетника да напусти криминалне
активности крајем адолесцентског периода, али ће ипак мањи број наставити
да врше кривична дјела (Луковић, 2018: 535).
Посматрано у цјелини, у савременом кривичном законодавству
кривичноправна питања у вези са малољетничком делинквенцијом
регулисана су на различит начин у односу на пунољетна лица, те се ова
питања регулишу или посебним законским текстом или у оквиру посебне
главе у кривичном закону (Соковић & Бејатовић, 2009: 15). Њима се изричу и
посебне кривичне санкције, које се у различитим правним системима
другачије називају (васпитне санкције, васпитне мјере, мјере безбиједности и
сл. (Ћоровић, 2015: 240)). Стога се у литератури истиче да су бројни разлози
који говоре у прилог посебном малољетничком законодавству, иако ни тада
нису елиминисане тешкоће које се појављују (Перић, 2006: 18). Правосудни
систем за малољетнике створен је у западним државама - САД, Великој
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Британији и Аустралији на прелазу из XX у XXI вијек. Ови нови, одвојени,
системи правде за дјецу и омладину заснивали су се на правној доктрини
parens patriae, односно, држава је крајњи чувар дјеце (Platt, 1977; Jensen &
Jepsen, 2006). Држава је била овлашћена да врши свој ауторитет над
родитељским овлашћењима када најбољи интерес дјетета захтијева државну
интервенцију, а до сличних тенденција дошло је у ово вријеме у
скандинавским земљама, укидањем надлежности кривичног суда за одрасле
за малољетне преступнике и стварањем општинских одбора за социјални рад
умјесто судова за малољетнике (Jensen & Jepsen, 2006: 2). Током развоја
кривичноправног положаја малољетних лица, искристалисала су се два
основна модела малољетничког правосуђа: модел заштите или благостања
(енг. welfare model) и модел правде или судски (правосудни модел (енг. justice
model)), а постоји и трећи, мјешовити модел, који суштински у себи
обједињује наведена два модела (Ћоровић, 2013: 50-51; Шкулић, 2011: 98108).
Професор Љубинко Митровић и Јелена Купрешанин наглашавају да се
специфичност малољетничког правосуђа огледа у чињеници да су у његовом
фокусу малољетници који усљед својих година и вулнерабилности
захтијевају нарочиту пажњу и приступ прилагођен њиховим потребама, те је,
осим законског оквира, од велике важности сарадња професионалаца који су
укључени у процес, а који долазе из различитих професија, са разноврсним
искуствима и приступима. Најбољи интерес дјетета би требало да се прожима
кроз све фазе кривичног поступка, те да крајњи исход не буде додатна
трауматизација малољетника и његове породице (Митровић & Купрешанин,
2018: 118).
Принцип најбољег интереса дјетета ће бити разјашњен кроз анализу
кључних међународних докумената (Конвенције о правима дјетета,
Директиве (ЕУ) 2016/800 о процесним гаранцијама за дјецу која су
осумњичена или оптужена у кривичним поступцима, Смјерница Комитета
министара Савјета Европе о правосуђу по мјери дјетета и праксе Европског
суда за људска права). Након тога, анализираћемо малољетничко кривично
законодавство Републике Српске, уз анализу подударности законодавства са
захтјеваним стандардима на плану ЕУ интеграција.
На другом мјесту анализираћемо право на слободу изражавања на
интернету, као и право на заштиту приватности на интернету. Право на
слободу изражавања, једноставно речено, представља право свих да слободно
изражавају своје ставове и мишљења. Без ове слободе, демократско друштво
не постоји (Olteanu, 2015: 263). Суштински, у основи како демократије тако и
слободног тржишта лежи слобода говора (Parker, 2010: 3). Штавише,
поједини аутори наглашавају да је улога слободе говора у демократији само
једна од бројних (Curtis, 2000: 18). Европа има дугу традицију гарантовања
наведене слободе, која сеже још у Декларацију и правима човјека и грађанина
(Voorhoof & Cannie, 2010: 407-408). Слобода изражавања у данашње вријеме
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се може остварити путем различитих медија као што су радио, телевизија,
новине, али и интернет који се појавио као нови медиј, који нуди невиђене
могућности за промоцију слободе изражавања и ширење информација
(Nolasco, 2016: 29), као и развој демократије (Imre, Pjesivac, & Luther, 2016:
386).1 Такође, данас представља једно од најважнијих људских права и
слобода, али које је често подложно различитим врстама, оправданих или
изузетно неоправданих забрана. Није спорно да неке говоре треба забранити
и ограничити, али истовремено, ако погледамо и проанализирамо спектар
пресуда Европског суда за људска права, јасно је да не постоји консензус око
које тачке треба да се крећу ограничења (слично: Smith, 2016: 567; Gumenco,
2015: 74; Wimmer, 2006). И значење самог термина ,,интернет слобода”
варира од државе до државе (Brehm, 2021: 13).
Интернет је изданак америчког војног програма из 1969. године под
називом ,,ARPANET“, а сљедећа фаза развоја дошла је седамдесетих година.
Средином 1980-их, Национална научна фондација проширила је његову
употребу на цивилне мреже. У посљедњој дјеценији, увођење World Wide
Web-а драматично је промијенило јавни приступ интернету (Damania, 2002:
245). Интернет какав познајемо данас доживио је изузетан раст, а владине или
државне институције више га не контролишу. Ниједна комуникациона мрежа
се није развила тако брзо, утичући на толико свјетске популације, у
посљедњих тридесетак година (Magee, 2002: 276). Брзи раст интернета, пак,
неминовно је изазвао бројне уставне импликације. Слобода говора, право на
приватност, право на информације и имовинска права нека су кључна питања
о којима се тренутно расправља. Остала питања несумњиво ће се појавити
како интернет наставља да се шири (Damania, 2002: 246).
Интернет данас има огроман утицај на међуљудску интеракцију и
свакодневни живот, развој личности, малопродају и трговину, управу,
територијалну организацију и менаџмент, а информационе технологије су
промијениле обрасце комуникације омогућавајући људима интеракцију на
неочекивани начин (Topornin, Pyatkina, & Bokov, 2021). Интернет је данас
постао централно и неопходно средство за остваривање права на слободу
изражавања и мишљења, између осталих, политичких (Shah, Cho, Eveland, &
Kwak, 2005: 532),2 те је на много начина, модерна концепција интернета
постала је готово синоним за слободу изражавања, упркос постојању држава
које ограничавају јавни приступ интернету, попут Кине (Sears, 2015: 172).
Штавише, слобода говора се посматра као конститутивно добро интернета
(Nunziato, 2003: 194). Интернет је покренуо човјечанство гигантским кораком
ка тренутном приступу информацијама и комуникацији са свим појединцима
Занимљиво је пратити развој слободе изражавања Џона Стјуарта Мила. Видјети
O’Rourke, 2001.
2
Овдје је неизбјежно подсјетити се идеје о увођењу интернет пореза у Мађарској
(Ferrari, 2018).
1
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и организацијама, али јасно је да је његово најприродније окружење у
слободним друштвима (Dimitrova & Beilock, 2005: 174; Lu & Luo, 2020;
Brophy & Halpin, 1999: 351; Schermer & Wagemans, 2010), истовремено
мијењајући традиционалну улогу масмедија (Zeno-Zencovich, 2008: 101).
Интернет инфраструктура се, пак, често посматра као неутрална према
садржају и политици који се над њим преливају (Bradshaw & DeNardis, 2018:
335).
Интернет је од самог почетка и током примјене углавном био нерегулисан.
Штавише, у теорији постоји расправа у вези са тешкоћама државе да
регулише понашање појединаца на интернету и да регулише саму
архитектуру интернета (Cohen-Almagor, 2012: 353; Lessig, 1999: 43-44). Ово
је, вјероватно, довело до принципа слободе који велики дио свијета данас
повезује са интернетом. Разлог постојања интернета свакако јесте била
апсолутна слобода, али посљедњих година појединци су почели да користе
огроман потенцијал интернета за испољавање различитих антисоцијалних
понашања (Cohen-Almagor, 2017: 973). Истовремено, многе државе заузеле су
став да им је потребан већи утицај на процес ширења информација на
интернету, који год да разлози стоје иза. У данашње вријеме, друштвене
мреже попут Фејсбука,3 довеле су до револуције у свијету модерних
комуникација (McGoldrick, 2013: 125), што има различите импликације на
слободу изражавања.4 С једне стране, свако сада има прилику да искаже своје
мисли путем интернета, док са друге стране биљежимо огроман број људи
који су осуђени кривично, парнично или у управном поступку управо због
слободе говора.5 Потом, постизање консензуса о људским правима везаним за
интернет показало се једним од најсложенијих напора у управљању
интернетом (Pettrachin, 2018: 338). Такође, важно је напоменути да се често,
када говоримо о интернет слободама, даје приоритет потребама тржишта, а
не људским правима (Cerda Silva, 2013: 19). Истовремено, приватност
корисника интернета може бити нарушена, најчешће уплитањем државе.
Циљ четвртог дијела текста је да пружи објективну, квалитативну
процјену актуелног стања о питању заштите права на недискриминаторан
приступ у обезбјеђивању права на високо образовање у правном систему
Републике Српске, као и да понуди легислативне, институционалне и
имплементационе моделе, засноване на актуелним теоријским схватањима и
примјерима добре праксе. Наиме, право на образовање је основно људско
право загарантовано многим међународним и регионалним уговорима, док је
право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо
Суштински, не постоји ниједна универзално прихваћена дефиниција друштвених
мрежа (Oozeer, 2014: 342).
4
О томе се расправља широм свијета (на примјер: Cohen, 1997).
5
Примјера ради, према појединим подацима у Кини се спомиње бројка око 60 људи
који служе казну затвора због слободе говора (Farrell, 2007: 577).
3
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образовање, право које је из њега изведено, и које за разлику од општег права
на образовање, које припада свим појединицима по рођењу, има ограниченији
домет и намијењено је, прије свега, угроженим групама, тј. студентима који
из њих потичу. Ово право је за разлику од права на образовање, у знатно
мањем обиму прописано међународним документима, и у теорији доста
оспоравано, стога је за његову адекватну анализу неопходан свеобухватан
приступ. Сходно томе, у тексту је најприје дат кратак приказ о генералном
праву на образовање, о основним принципима и структури
међународноправних уговора који регулишу ову област људских права.
Након тога, указано је на повезаност права на образовање и права на
недискриминаторан приступ обезбјеђења права на високо образовање. Иза
овога слиједи анализа универзалних и европских докумената који регулишу
право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо
образовање, а затим и упоредноправна анализа легислативних и
институционалних модела заштите овог права у правним системима држава
чланица и кандидата за чланство у Европској унији. У другом дијелу текста
приказано је доктринарно тумачење права на недискриминаторан приступ
обезбјеђивању права на високо образовање, док је на самом крају дата анлиза
постојећег статуса имплементације овог права у правном систему Републике
Српске. У завршном дијелу текста приказана је анализа израде, спровођења
мониторинга и евалуације докумената јавних политика који за предмет имају
имплементацију овог права у Републици Српској и дати су закључци у
смислу квалитативне процјене усклађености домаћег правног оквира
Републике Српске са захтјевима из плана о стабилизацији и придруживању,
извјештајима и препорукама Европске комисије и других релевантних тијела
који прате имплементацију споразума у домену заштите људских права, као и
закључци о усклађености националног правног оквира Републике Српске, са
добром праксом држава чланица Еврпопске уније и држава кандидата за
чланство и у том погледу дате одређене препоруке.
У погледу методологије, коришћене су доктринарна и упоредноправна
метода, односно класична правна херменеутичка метода, узимајући у обзир
како формалне изворе овог права, тако и материјалне изворе истог (основне
праксе и историјски развој), али и поштовање хијерархије између
испитиваних правних норми уз истовремено телеолошко тумачење тих норми
(тј. тумачење међународних и законских одредби у свјетлу њиховог правног,
социјалног и економског контекста и циљева). Нормативни оквир издвојен је
из релевантних међународних уговора и европских правних инструмената и
њихових основних политичких докумената, релевантних националних
законодавних правила и припремних аката, стручне литературе и извјештаја о
људским правима.
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1. ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ПРИНЦИП НАЈБОЉЕГ ИНТЕРЕСА
ДЈЕТЕТА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
1.1. Међународни стандарди из области најбољег интереса дјетета у
кривичном поступку
1.1.1. Конвенција о правима дјетета
У теорији се сматра да је принцип најбољег интереса дјетета уведен у
законодавства превасходно Конвенцијом о правима дјетета (у даљем тексту:
Конвенција),6 а потом разрађен многобројним правним актима, а између
осталог, и у кривичном праву. Конвенцију о правима дјетета су донијеле
Уједињене нације 1989. године, а била је потписана од стране свих држава,
осим двије, у цијелом свијету (САД и Сомалија). Но, прије тога, треба
напоменути да је сам термин ,,дијете” први пут уведен Декларацијом о
правима дјетета из 1924. године (Ћорић, 2019: 32). Први пут у историји
створен је свеобухватан корпус права дјетета и то усвајањем Конвенције о
правима дјетета (Митровић, 2016: 600).
Конвенција се користи као главни оквир Данског института за људска
права и других организација, укључујући УНИЦЕФ и Penal Reform International, приликом помагања државама да развију хумани систем
малољетничког правосуђа заснован на људским правима.7 Конвенцијом је
Професор Влашковић наводи да се концепт најбољег интереса дјетета јавља
готово два вијека прије доношења Конвенције о правима дјетета, иако терминологија
није коришћена досљедно, те се срећу концепти најбољих интереса дјеце, добробити
дјетета, супериорног интереса дјетета и сл. (Влашковић, 2012: 350; Douglas, 2004:
161; Palacio Sánchez Izquierdo, 2000; López Martín, 2001; Castañón, 2013).
7
Основни принципи који су развијени Конвенцијом могу да се сумирају: најбољи
интерес дјетета треба да буде примарна брига; државе потписнице ће предузети све
одговарајуће мјере да заштите дијете од свих облика физичког или менталног
насиља, повреда или злостављања, занемаривања или немарног лечења, злостављања
или експлоатације, укључујући сексуално злостављање; ниједно дијете не смије бити
подвргнуто мучењу или другом окрутном, нечовјечном или понижавајућем
поступању или кажњавању; ни смртна казна ни доживотни затвор без могућности
пуштања на слободу неће се изрећи за кривична дјела која су учинила лица млађа од
осамнаест година; хапшење, притварање или затварање дјетета мора бити у складу са
законом и користиће се само као крајња мјера и у најкраћем одговарајућем периоду;
свако дијете лишено слободе биће одвојено од одраслих, осим ако се не сматра да је
то у његовом најбољем интересу; свако дијете лишено слободе имаће право на брзи
приступ правној и другој одговарајућој помоћи, као и право на оспоравање
законитости лишења слободе; право да се сматра невиним док се не докаже кривица
у складу са законом; право да буде одмах и директно обавијештен о оптужбама
против њега или ње; право на правну или другу одговарајућу помоћ у припреми и
изношењу своје одбране; право да не буде приморан на свједочење или на признање
кривице; право на испитивање свједока супротне стране и остваривање учешћа и
6
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прописано да ће, у свим активностима које се тичу дјеце, без обзира да ли их
предузимају јавне или приватне институције социјалног старања, судови,
административни органи или законодавна тијела, најбољи интереси дјетета
бити од првенственог значаја. Дјетету се мора обезбиједити таква заштита и
брига која је неопходна за његову добробит, узимајући у обзир права и
обавезе његових родитеља, законских старатеља или других појединаца који
су правно одговорни за дијете и у том циљу ће предузети све одговарајуће
законодавне и административне мјере (члан 3. Конвенције). Као што видимо,
познавање најбољег интереса дјетета више није искључива привилегија
родитеља, при чему се дијете не посматра само као члан породице већ и
знатно шире, а у овом процесу основни тумач наведеног принципа прелази са
родитеља на државу (Поњавић, 2009: 17; Комар, 2008: 25; Јанчић, 2009: 247;
Влашковић, 2012: 351).8 Важан је и члан 9. Конвенције, којим је прописано да
треба обезбиједити да дијете не буде одвојено од својих родитеља против
своје воље, осим када надлежне власти, уз судски надзор, одреде у складу са
важећим законом и поступком, да је такво одвајање неопходно у најбољем
интересу дјетета. У сваком поступку, заинтересоване стране имају право да
учествују у поступку и да изнесу своје мишљење. Такође, право је дјетета да
редовно одржава личне односе и непосредне контакте са оба родитеља, осим
ако је то у супротности са најбољим интересом дјетета. У случајевима када је
раздвајање посљедица мјере коју је предузела страна уговорница, као што је
притвор, хапшење, егзил, депортација или смрт (укључујући смрт која је
наступила из било ког разлога док је особа под мјером државе) једног или оба
родитеља дјетета, та страна уговорница ће, на захтјев, пружити родитељима,
дјетету или, према околностима, неком другом члану породице, неопходне
информације о томе гдје се налази одсутни члан (чланови) породице, осим
ако би пружање такве информације било штетно по добробит дјетета. Стране
уговорнице ће даље осигурати да само подношење таквог захтјева не
произведе никакве негативне посљедице по особу (особе) на коју се односи
(члан 9. Конвенције). Суштински посматрано, ово је једина одредба у којој се
испитивања свједока у његово или њено име; ако се сматра да је прекршио кривични
закон, да ову одлуку и све мјере које су због ње изречене преиспита виши надлежни,
независни и непристрасни орган или судско тијело; право на потпуно поштовање
његове приватности у свим фазама поступка; успостављање минималне старости
испод које ће се претпоставити да дјеца нису способна да крше кривични закон; на
располагању ће бити различита располагања како би се обезбиједило да се са дјецом
поступа на начин који одговара њиховој добробити и сразмјерно њиховим
околностима и преступу (Nations, 2000: 275-300; Jensen & Jepsen, 2006: 4-5).
8
На овом пољу је свакако неизбјежна литература Алис Милер For Your Own Good,
у којој се јасно описује родитељско насиље над дјецом под паролом да је то за
њихово добро (видјети више у: Fattah, 2001: 19). Васпитање и образовање дјеце јесте
комплексан процес (Ћоровић, 2012: 211), али који ни у ком случају не смије да
укључи насиље.
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препознаје право дјетета на информисање у случају сукоба родитеља са
законом.
У свом општем коментару на члан 3. (1), Комитет за права дјетета изразио
је мишљење да се принцип примјењује на дјецу погођену ситуацијом
њихових родитеља у сукобу са законом ,,и указао је да, по његовом
мишљењу, упућивање на „суд“ протеже се на кривично-судске поступке са
директним или индиректним најбољим интересима погођеног дјетета или
дјеце“ (Коментар број 14 од 29. маја 2013. године). Комитет је такође
назначио да када родитељ или његоватељ изврше кривично дјело,
алтернативе притварању треба размотрити од случаја до случаја уз пуно
разматрање вјероватних утицаја различитих казни на најбољи интерес
погођеног дјетета или дјеце (Исто; Millar & Dandurand, 2018: 240).
Истовремено, у Општем коментару број 10, Комитет је скренуо пажњу на
диверзионе мјере, које не треба искључиво да буду везане за дјецу која први
пут изврше неко кривично дјело, као ни на ситније преступе, будући да имају
велики домашај и значај (Церовић & Брашић, 2016: 613).
Потом, за потребе рада је неопходно анализирати и члан 40. Конвенције.
Наиме, државе треба да признају право сваком дјетету за које се тврди, које је
оптужено или за које је утврђено да је прекршило кривични закон, на
поступак усклађен са унапређивањем дјететовог осјећаја достојанства и
вриједности, који њега/њу подстиче на поштовање људских права и основних
слобода других и који узима у обзир узраст дјетета и чињеницу да је пожељно
залагати се за његову/њену реинтеграцију и преузимање конструктивне улоге
у друштву. У том циљу и имајући у виду све битне одредбе међународних
инструмената, стране уговорнице ће посебно обезбиједити:
(а) да се ни за једно дијете неће тврдити, нити ће бити оптужено или
утврђено да је прекршило кривични закон, чињењем или пропуштањем који у
вријеме извршења нису били забрањени унутрашњим или међународним
правом;
(б) да се сваком дјетету које је осумњичено или оптужено да је прекршило
кривични закон, гарантује најмање: (1) претпоставка невиности док се
кривица не докаже по закону; (2) да буде одмах и непосредно обавијештено о
оптужбама против њега/ње, а ако је примјерено преко његових/њених
родитеља или законских старатеља, и да има правну или другу одговарајућу
помоћ у припреми и изношењу своје одбране; (3) да надлежан, независан и
непристрасан орган или судско тијело без одуговлачења донесе одлуку, у
правичном поступку у складу са законом, уз присуство правног или другог
одговарајућег заступника и његових/њених родитеља или законских
старатеља, осим уколико се не сматра да то није у најбољем интересу дјетета,
посебно узимајући у обзир његове године или положај; (4) да не буде
присиљено да свједочи или да призна кривицу; да оно испита или да буду
испитани свједоци друге стране и да се обезбиједи учешће и саслушање
његових/њених свједока под једнаким условима; (5) да, уколико се сматра да
је прекршило кривични закон, такву одлуку и сваку досуђену мјеру која из
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тога произилази, поново разматра виши, надлежни, независни и непристрасни
орган или судско тијело у складу са законом; (6) да има бесплатну помоћ
преводиоца уколико дијете не може да разумије или не говори језик који се
користи; (7) да се поштује његова приватност у свим фазама поступка.
Државе треба да настоје да подстичу стварање закона, поступака, органа и
установа који се изричито односе на дјецу и баве дјецом за коју се тврди, која
су оптужена или за коју је утврђено да су прекршила кривични закон, а
посебно: (а) – утврђивање најниже старосне границе испод које дјеца не могу
бити сматрана способном за кршење кривичног закона; (б) – доношење мјера,
кадгод је могуће и пожељно, за поступање са таквом дјецом, без прибјегавања
судском поступку, с тим да буду у потпуности поштована људска права и
законска заштита. Биће стављен на располагање широк спектар мјера, као
што су брига, усмјеравање, надзор; правна помоћ; условно кажњавање;
прихват; образовање и програми стручне обуке и друге алтернативе
институционалној бризи како би се обезбиједило да се с дјецом поступа на
начин који одговара њиховој добробити и који је сразмјеран како
околностима тако и учињеном дјелу.
На овом мјесту важно је споменути и Стратегију Савјета Европе за права
дјетета (2016-2021),9 у којој се наводи да ће према Конвенцији Уједињених
нација о правима дјетета, дјеци ће бити пружена могућност да буду
саслушана у свим судским и управним поступцима који се тичу њих и да
имају приступ надлежним, независним и непристрасним жалбеним
механизмима када су њихова права прекршена, а осим тога, државе
потписнице признају право сваког дјетета у сукобу са законом да се третира
на начин који је у складу са промоцијом дјечијег смисла за достојанство и
узимајући у обзир доб дјетета и циљ његове интеграције у друштво. У свим
активностима које се тичу дјеце, без обзира да ли их предузимају јавне или
приватне установе социјалне заштите, судови, административни органи или
законодавна тијела, најбољи интерес дјетета мора бити првенствено узет у
разматрање (Митровић & Купрешанин, 2018: 119).
Наведеном Стратегијом Савјета Европе о правима дјетета подсјећа се на
четири општа начела Конвенције о правима дјетета (недискриминација,
најбољи интерес дјетета, право на живот, опстанак и развој и право дјетета да
буде саслушано). У тачки 52., приликом разматрања правосуђа по мјери
дјетета, наводи се да у свим мјерама које се тичу дјеце, било да их
предузимају јавне или приватне институције социјалне заштите, судови,
управни органи или законодавна тијела, најбољи интерес дјетета треба да
буде од примарног значаја. Такође, важно је и одређење да ће у периоду на
који се односи Стратегија Савјет Европе подстицати примјену својих
стандарда у породичном праву, укључујући измјене Европске конвенције о
усвајању дјеце и Препоруке Комитета министара о породичној медијацији, о
9
shttp://arhiva.mup.gov.rs/cms_cir/decaipolicija.nsf/Strategija%20Saveta%20Evrope%20
o%20pravima%20deteta%20(2016%20-%202021).pdf, приступ: јануар 2021. године
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политици у циљу пружања подршке позитивном родитељству, спречавању и
рјешавању спорова о пресељењу дјетета. Потом, Савјет Европе ће предузети
мјере о најбољем интересу дјетета у контексту нових облика породице и
биоетике, посебно што се тиче сурогат материнства и родитељства и
биомедицински потпомогнуте оплодње. Посебна пажња ће се поклонити
процјени поступка најбољих интереса дјетета у породичним питањима, а
истражиће се како државе чланице могу да уведу нове законе, прописе и
поступке којима се обезбјеђује да најбољи интереси дјетета буду од
првенственог значаја приликом одлучивања о одузимању родитељског
старања, смјештању дјетета у неки облик заштите и спајању породице.
Поред Конвенције, за принцип најбољег интереса дјетета важна су и
Пекиншка правила, Смјернице из Ријада, Хаванска правила, Токијска
правила, као и Европска правила о друштвеним санкцијама и мјерама. Између
осталог, значајне су и препоруке Савјета Европе (Препорука Р (87) 20 о
друштвеном реаговању на делинквенцију малољетника, Препорука Р (88) 6 о
друштвеном реаговању на делинквентно понашање младих који потичу из
мигрантских породица, Препорука (2003) 20 Савјета Европе земљама
чланицама о новим начинима третирања малољетничког преступништва и о
улози малољетничког правосуђа (више у: Селман, Митровић, Улетиловић,
Миркоњ, & Шаин, 2010: 10; Ракић, 2019: 13). Тако рецимо, Стандардна
минимална правила Уједињених нација за малољетничко правосуђе
(Пекиншка правила) имају шест дијелова, којим су регулисани општи
принципи, истрага и кривично гоњење, суђење и одлучивање,
ванинституционалне мјере, поступак у институцијама и истраживање,
планирање и утврђивање политике и евалуације. Међу циљевима посебно је
наглашено да систем малољетничког правосуђа истиче принцип добробити
дјетета (Ћоровић, 2015: 238).
1.1.2. Директива (ЕУ) 2016/800 о процесним гаранцијама за дјецу која су
осумњичена или оптужена у кривичним поступцима
Принцип најбољег интереса дјетета у малољетничком кривичном праву
можемо да посматрамо у два правца, и то када је малољетно лице учинилац
кривичног дјела и када је жртва кривичног дјела.
За потребе првих разматрања најзначајнија је Директива (ЕУ) 2016/800 од
11. маја 2016. године, којом су прописана минимална правила у вези са
одређеним правима дјеце, а која су осумњичена или оптужена у кривичном
поступку или подлијежу поступку на основу Европског налога за хапшење,10
иако се најбољи интерес дјетета спомиње и у другим директивама које неће
бити предмет разматрања овог рада, осим уколико се директно дотичу
Члан 1. Директиве (ЕУ) 2016/800. Због новина које доноси, биле су неминовне
измјене у националним законодавствима (рецимо, у Хрватској видјети Crnčec &
Mišerda, 2017: 550, te у Летонији Kronberga, 2017: 80-81).
10
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поступка у коме је окривљено малољетно лице. Наиме, већ у Преамбули је
наглашен захтјев да у ситуацијама у којима су дјеца окривљена или
осумњичена у кривичном поступку или подлијежу поступку на основу
Европског налога за хапшење, најбољи интерес дјетета мора бити примарни
циљ.11
Директива се примјењује на дјецу која су осумњичена или оптужена у
кривичном поступку, до доношења одлуке о томе да ли су учинила кривично
дјело, укључујући, гдје је то примјењиво, изрицање пресуде и рјешавање по
жалбама. Почетак примјене Директиве је везан за тренутак хапшења, ако
дијете подлијеже поступку по Европском налогу за хапшење. Такође,
прописана је и примјена Директиве или њених појединих одредаба у
ситуацији када је против дјетета покренут кривични поступак, али у
међувремену наврши 18 година ако је примјена Директиве или неких њених
одредаба прикладна с обзиром на околности предмета, укључујући зрелост и
рањивост дјетета. Ипак, државе чланице могу да не примјењују Директиву
када дијете напуни 21 годину живота. Директива се примјењује и на дјецу
која нису била осумњичена или оптужена, али су то постала током
полицијског испитивања или испитивања неког другог органа. Када је у
питању моменат наступања кривичне одговорности, Директива не утиче на
национална законодавства, осим што је одређено да се под дјететом сматра
лице млађе од 18 година.12 Не доводећи у питање право на правично суђење,
у погледу лакших кривичних дјела, ако је законодавством државе чланице
предвиђено да санкцију изриче орган које није суд који је надлежан за
кривичне ствари, а на изрицање такве санкције може се уложити жалба или ју
је могуће упутити на такав суд; или ако се лишавање слободе не може изрећи
као санкција, Директива се примјењује само на поступке пред судом
надлежним за кривичне ствари. У сваком случају, Директива се примјењује у
потпуности када је дијете лишено слободе, без обзира на фазу кривичног
поступка.13 За разлику од претходних рјешења, примјена ове Директиве је
загарантована од момента када је дијете постало осумњичено за извршење
неког кривичног дјела, пре формалног обавјештавања о тој чињеници, што је
у сваком погледу боље рјешење (Радић, 2018: 473).
Према члану 3. Директиве, као што смо рекли, дијете је свако лице млађе
од 18 година. Потом, носилац родитељске одговорности је свако лице које
има родитељску одговорност према дјетету, при чему родитељска
одговорност представља права и обавезе које се односе на дијете или његову
имовину, која су физичком или правном лицу додијељена судском одлуком,
Тачка 8. Преамбуле.
Сврха Директиве је у суштини утврђивање процесних гаранција којима ће се
осигурати да дјеца која су осумњичена или оптужена у кривичном поступку могу
разумијети и пратити поступак, те остварити право на правично суђење и спријечити
дјецу да не понове кривично дјело, као и подстаћи њихова друштвена интеракција.
13
Члан 2. Директиве (ЕУ) 2016/800.
11
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примјеном законодавства или споразумом с правним учинком и права на
контакт с дјететом. Као и у Директиви која уређује положај жртве, ако се
сумња да је у питању дијете, а не зна се да ли има 18 година, узима се да се
ради о дјетету.14
И кроз ову Директиву протеже се идеја правичности поступка, колико год
да се ради о оспораваном појму (Kostoris, 2016: 13). Са становишта
законодавства Републике Српске значајна су два члана којима је регулисано
пружање информација, а који треба да буду имплементирани у
законодавство. На првом мјесту, дјеца морају бити обавијештена о њиховим
правима у складу са Директивом 2012/13/ЕУ и о општим аспектима вођења
поступка, када буду обавијештена о чињеници да су осумњичена/оптужена
лица. Постоје три момента пружања информација. На првом мјесту, наведене
информације се пружају одмах када се дијете обавијести да је
осумњичено/оптужено, с обзиром на право да носилац родитељске
одговорности буде обавијештен у складу са чланом 5., право на помоћ
браниоца према члану 6., право на заштиту приватности према члану 14. и
право на пратњу носиоца родитељске одговорности током фаза поступка које
нису саслушања пред судом, према члану 15., те право на правну помоћ у
складу са чланом 18. Директиве. Друго, у најранијој прикладној фази
поступка пружају се информације о праву на појединачну процјену, према
члану 7., праву на љекарски преглед, укључујући и право на лекарску помоћ,
према члану 8., праву на ограничење лишења слободе и коришћење
алтернативних мјера, укључујући право на периодично преиспитивање
притвора, како је предвиђено у члановима 10. и 11., праву на пратњу носиоца
родитељске одговорности током саслушања пред судом, према члану 15.
ставу 1., праву личног присуствовања суђењу, према члану 16., и о праву на
ефективне правне лијекове према члану 19. Директиве. На трећем мјесту,
након лишења слободе, има право на посебан третман за вријеме лишења
слободе, према члану 12. Директиве. Ове информације се дају у писменом,
усменом или у оба облика, на једноставном и приступачном језику, те се
такве информације записнички констатују у складу са националним
законодавством. У случају када се дјеци доставља писмо о правима у складу с
Директивом 2012/13/ЕУ, државе чланице осигуравају да такво писмо
укључује упућивање на њихова права из ове Директиве.15
Државе чланице осигуравају да носилац родитељске одговорности у
најкраћем могућем року добије информације које дијете има право да прими
у складу с претходно описаним чланом. Ове информације се пружају другом
одговарајућем одраслом лицу коje је одредило дијете и које је као такво
прихватио надлежни орган, ако пружање наведених информација носиоцу
родитељске одговорности није у најбољем интересу дјетета, или није могуће,
јер ниједан носилац родитељске одговорности није доступан или његов
14
15

Члан 3. Директиве (ЕУ) 2016/800.
Члан 4. Директиве (ЕУ) 2016/800. Видјети опширније у Плеић & Радић, 2019.
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идентитет није познат, или може на основу објективних и чињеничних
околности знатно угрозити кривични поступак. Ако дијете није именовало
друго одговарајуће одрасло лице или ако је дијете именовало лице која није
прихватљиво надлежном органу, потоњи орган, узимајући у обзир најбољи
интерес дјетета, одређује и пружа информације другом лицу, које може бити
и представник органа или друге институције надлежне за заштиту и добробит
дјеце. Ако околности које су довеле до примјене ових одредаба престану да
постоје, све информације које дијете добије и које су и даље важне за
поступак пружају се носиоцу родитељске одговорности.16
Изузетно је важна помоћ браниоца, која је предвиђена чланом 6.
Директиве. Наиме, дјеца која су осумњичена или оптужена имају право на
приступ браниоцу у складу с Директивом 2013/48/ЕУ, а ништа што је
садржано у Директиви не смије да угрожава прописано право. Државе
чланице осигуравају да дјеци помаже бранилац како би им се омогућило
дјелотворно коришћење права на одбрану. Основно право било ког лица које
је оптужено за кршење закона да на суду буде заступанно од стране браниоца,
па би стога и млади преступници требало да буду у контакту са адвокатима.
Правна помоћ у свакој фази судског поступка је изузетно важна, јер је често
једини начин да се информишу о својим правима и да се поштују, а улога
адвоката може захтјевати познавање више вјештина од пуког правничког
знања. Када се баве малољетничком криминалитетом, браниоци морају да
имају у виду најбољи интерес дјетета као најважнији циљ који треба постићи
(Silval, 2006: 275). Од тренутка кад су сазнала да су осумњичена/оптужена за
извршено кривично дјело, државе чланице дјеци осигуравају помоћ браниоца
без непотребног одлагања. У сваком случају, дјеца имају право на помоћ
браниоца од било којег од сљедећих тренутака, у зависности од тога који је
од њих најранији: пре испитивања од стране полиције или другог органа
надлежног за извршавање законодавства или правосудног органа, по
извршењу истражне радње или радње прикупљања доказа од стране
истражних или других надлежних органа, без непотребног одлагања након
одузимања слободе или ако су позвана на суд надлежан за кривичне ствари,
благовријемено пре него што се појаве пред тим судом. Према члану 5.
Директиве 2013/48/ЕУ, осумњичена или оптужена лица која су лишена
слободе имају право да најмање једно лице, као што су сродник или
послодавац, које сами именују, буде обавијештено о лишењу слободе, без
непотребног одлагања ако тако желе. Ако је осумњичено или оптужено лице
дијете, носилац родитељске одговорности за дијете што је прије могуће мора
бити обавијештен о лишењу слободе и о припадајућим разлозима, осим ако
би то било противно најбољим интересима дјетета, у ком случају се
обавјештава друго одговарајуће одрасло лице. Стандардно, лице млађе од 18
је дијете.
16

Члан 5. Директиве (ЕУ) 2016/800 (Valcu, 2016: 85).
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Државе чланице могу привремено одступити од примјене ових одредаба
ако је то оправдано с обзиром на посебне околности случаја, ако постоји
хитна потреба за спречавањем озбиљних штетних посљедица по живот,
слободу или физички интегритет лица или ако постоји хитна потреба за
спречавањем ситуације у којој би кривични поступак могао бити озбиљно
угрожен. Ако државе чланице привремено одступе од примјене одредбе које
важе за осумњичено/оптужено дијете, оне осигуравају да надлежни орган
одговоран за заштиту добробити дјетета буде обавијештен без непотребног
одлагања о лишењу слободе дјетета.17 Помоћ браниоца укључује да дјеца
имају право на приватни састанак и комуникацију с браниоцем који их
заступа, укључујући пре испитивања од стране полиције или другог органа за
извршавање законодавства или правосудног органа; да дјеца имају право на
помоћ браниоца током испитивања и да му је на дјелотворан начин
омогућено учествовање у испитивању. Такво учествовање се спроводи у
складу с поступцима утврђенима националним законодавством, под условом
да такви поступци не доводе у питање дјелотворно остварење или основу тог
права. Ако бранилац учествује у испитивању, чињеница да се такво
учествовање догодило записнички се констатује; да дјеца имају, као
минимум, право да њихов бранилац присуствује истражним радњама или
радњама прикупљања доказа, ако су те радње предвиђене националним
законодавством и ако се од осумњиченог или оптуженог захтјева или му је
допуштено да присуствује доказним радњама препознавања, суочењима и
реконструкцији кривичног догађаја.18
Мора да се поштује овјерљивост комуникације између дјеце и њиховог
браниоца у остваривању права на приступ браниоцу. Комуникација укључује
састанке, дописивање, телефонске разговоре и друге облике комуникације
допуштене националним законодавством. Важна је и одредба којом се
предвиђа могућност одступања од права на браниоца. Под условом да је то у
складу са правом на правично суђење, државе чланице могу да одступе од
става 3., ако помоћ браниоца није сразмерна у свјетлу околности предмета,
узимајући у обзир тежину наводног кривичног дјела, сложеност предмета и
мјере које би се могле предузети у погледу таквог дијела, с тим да се
подразумијева да је најбољи интерес дјетета увијек на првом мјесту. У сваком
случају, државе чланице дјетету осигуравају помоћ браниоца када је дијете
позвано пред надлежни суд или судију како би се одлучило о притвору у било
којој фази поступка у оквиру ове Директиве и током трајања притвора.19
Државе чланице такође осигуравају да се лишење слободе не изриче као
Члан 5. Директиве 2013/48/ЕУ (Vocht, Panzavolta, Vanderhallen, & Oosterhout,
2014: 499).
18
Члан 6. ставови 1-3. Директиве (ЕУ) 2016/800.
19
На овом месту морамо да скренемо пажњу на чињеницу да се јављају и појединци
који сматрају да је понекада најбољи интерес дјетета да остане у притвору (више о
томе: Stapleton, 2006: 61).
17
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кривична пресуда ако дијете није имало помоћ браниоца у смислу да је
дјетету омогућено да остварује право на одбрану на дјелотворан начин и, у
сваком случају, током претреса. Када дјетету треба помоћ браниоца, а
бранилац није присутан, надлежни орган одлаже испитивање дјетета или
друге истражне радње или радње прикупљања доказа за разуман временски
период, како би омогућила долазак браниоца или, ако га дијете није
ангажовало, како би дјетету ангажовали браниоца. У изузетним околностима
и само током фазе која претходи судском поступку, државе чланице могу
привремено да одступе од примјене правила из става 3., у мјери у којој је то
оправдано, с обзиром на посебне околности предмета и на основу једног од
сљедећих разлога: ако постоји хитна потреба за спречавањем озбиљних
штетних посљедица по живот, слободу или тјелесни интегритет лица или ако
је предузимање тренутног дјеловања истражних органа нужно за спречавање
битних опасности за поступак у вези с тешким кривичним дјелом. Ипак,
државе чланице осигуравају да приликом примјене овог става надлежни
органи у обзир узимају најбољи интерес дјетета. Одлуку о наставку
испитивања у одсуству браниоца на основу овог става и искључиво на основу
појединачног случаја може да донесе правосудни орган или други надлежни
орган, под условом да одлука може бити предмет судског преиспитивања.20
Државе чланице морају да обезбиједе узимање у обзир посебне потребе
дјеце у вези са заштитом, образовањем, оспособљавањем и друштвеном
интеграцијом. У том циљу је, дјецу која су осумњичена или оптужена у
кривичном поступку, потребно појединачно процjењивати. Појединачна
процјена представља обавезу државе (Horvat, 2018: 589), при чему се посебно
у обзир узима личност дјетета и његова зрелост, економска, социјална и
породична позадина, те свака евентуална појединачна рањивост дјетета.
Опсег и детаљи појединачне оцјене могу да се разликују у зависности од
околности предмета, мјера које је могуће предузети ако дјетету буде утврђена
кривица за наводно кривично дјело, и о томе да ли је дијете у ближој
прошлости било подвргнуто појединачној процјени. Појединачном процјеном
утврдиће се и процијенити, уз записничко констатовање, они подаци о
појединачним обележјима и околностима дјетета који би могли бити од
користи надлежним органима при одређивању да ли треба да се предузму
било какве посебне мјере у корист дјетета, процењивању примјерености и
дјелотворности било каквих мјера опреза у погледу дјетета, одлучивању или
дјеловању у кривичним поступцима, укључујући и осуђивање. Појединачна
процјена се спроводи у најранијој одговарајућој фази поступка и, према члану
6., пре подизања оптужнице. Ако појединачна процјена није спроведена,
оптужница се свеједно може подићи ако је то у најбољем интересу дјетета и
ако појединачна процјена у сваком случају буде доступна на почетку
претреса. Појединачне процјене се спроводе уз уску укљученост дјетета, а
20
Члан 6. ставови 4-8. Директиве (ЕУ) 2016/800. И ово право је, као и много друга
постојећа додатно је проширено овом Директивом. Видјети Stanila & Stan, 2018: 32.
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спроводи их стручно особље у складу, колико је то могуће, с
мултидисциплинарним приступом и, када се то сматра прикладним, уз
укљученост носиоца родитељске одговорности или другог одговарајућег
одраслог лица и/или специјализованог стручњака. У случају значајне
промјене елемената који чине основу појединачне процјене, државе чланице
осигуравају да се појединачна процјена ажурира за вријеме трајања
кривичног поступка. Државе чланице могу одступити од обавезе спровођења
појединачне процјене ако је то одступање оправдано околностима предмета,
под условом да је у складу с најбољим интересом дјетета.21
Дјеца која су лишена слободе имају право на љекарски преглед без
непотребног одлагања, посебно у сврху процјене њиховог општег психичког
и физичког стања. Овај преглед треба бити што мање инвазиван и треба га
обављати лекар или други квалификовани стручњак. Дакле, преглед мора да
обавља професионално особље (Horvat, 2018: 589). Резултати прегледа
узимају се у обзир приликом утврђивања способности дјетета да буде
подвргнуто испитивању или другим истражним радњама или радњама
прикупљања доказа, или другим предузетим или предвиђеним мјерама
против дјетета. Преглед се обавља или на иницијативу надлежних органа,
посебно у случајевима када специфичне здравствене индикације оправдавају
такав преглед, или на захтјев дјетета, носиоца родитељске
одговорности/другог одраслог лица или браниоца. Закључак прегледа се
биљежи у писменом облику. Ако је потребно, пружа се љекарска помоћ.
Државе чланице према потреби осигуравају спровођење додатног љекарског
прегледа ако околности то захтијевају.22
Неопходно је предвидјети аудиовизуално снимање испитивања дјеце које
полиција или други органи за извршавање законодавства спроводе током
кривичног поступка ако је то пропорционално с обзиром на околности
предмета, узимајући у обзир, између осталог, да ли је бранилац присутан или
није и да ли је дијете лишено слободе или није, уз претпоставку да је најбољи
интерес дјетета увијек на првоме мјесту. Ако испитивање није аудиовизуално
снимано, биљежи се на неки други одговарајући начин, на примјер писањем
записника који се прописно провјерава. Овим одредбама се не доводи у
питање могућност постављања питања у сврху утврђивања идентитета дјетета
без аудиовизуалног снимања.23
Лишење слободе дјетета у било којој фази поступка мора да буде
ограничено на најкраће могуће вријеме. Треба узети у обзир доб и
појединачну ситуацију дјетета, као и нарочите околности предмета.
Лишавање слободе, посебно притвор, намеће се дјеци само као крајња мјера.
Свака одлука о притвору темељи се на образложеној одлуци која је подложна
судском преиспитивању. Таква је одлука такође подложна повременом
Члан 7. Директиве (ЕУ) 2016/800.
Члан 8. Директиве (ЕУ) 2016/800.
23
Члан 9. Директиве (ЕУ) 2016/800.
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судском преиспитивању у разумним временским интервалима, које обавља
суд по службеној дужности или на захтјев дјетета, браниоца или правосудног
органа које није суд. Не доводећи у питање независност правосуђа, државе
чланице осигуравају да се одлуке које се доносе у складу с овим ставом
донесу без непотребног одлагања.24 Надлежни органи, ако је могуће, користе
мјере које представљају алтернативу притварању (алтернативне мјере).25
Дјеца која су у притвору морају да се одвоје од одраслих лица, осим ако се
сматра да је у најбољем интересу дјетета да се то не чини. Потом, дјеца у
полицијском притвору налазе се одвојено од одраслих лица, осим ако се не
сматра да је то у најбољем интересу дјетета или у изузетним околностима,
ако то у пракси није могуће, под условом да су дјеца смештена с одраслим
лицима на начин који је у складу с најбољим интересом дјетета. Када
притворено дијете наврши 18 година, државе чланице предвиђају могућност
да то лице, ако је то оправдано, остане у одвојеном притвору у односу на
друга одрасла лица, узимајући у обзир околности притвореног лица и под
условом да је то у складу с најбољим интересом дјеце која су у притвору с
тим лицем. Такође, дјеца могу бити у притвору с млађим одраслим лицима,
осим ако је то супротно најбољем интересу дјетета. Када су дјеца у притвору,
државе чланице морају да предузму одговарајуће мјере осигурања и чувања
њиховог физичког и психичког развоја, осигурања њиховог права на
образовање и васпитање, укључујући дјецу с физичким поремећајима, чулним
оштећењима или поремећајима учења, осигурања дјелотворног и редовног
остваривања њиховог права на породични живот, осигурања приступа
програмима који подстичу њихов развој и њихову реинтеграцију у друштво и
осигурања поштовања њихове слободе вероисповијести или увјерења. Ове
мјере морају бити сразмерне и примјерене трајању притвора. Мјере које су
могуће примјењују се и на друге ситуације лишавања слободе, осим
притвора, а такође морају да буду сразмерне и примјерене таквим
ситуацијама лишавања слободе. Друге мјере, по природи ствари, могу да се
примјене само у ситуацијама лишења слободе које нису притвор, у мјери у
којој је то примјерено и сразмјерно у погледу природе и трајања таквих
ситуација. Дјеца која су лишена слободе треба да се што пре састану с
носиоцем родитељске одговорности, када је такав састанак у складу с
истражним и оперативним захтјевима, или другим одраслим лицем.26
Кривични поступци који укључују дјецу морају да се решавају хитно и с
дужном пажњом. Државе чланице треба да предузимају одговарајуће мјере
како би осигурале да се према дјеци увијек поступа с поштовањем и
примјерено с обзиром на њихову доб, зрелост и ниво разумијевања, те
Члан 10. Директиве (ЕУ) 2016/800.
Члан 11. Директиве (ЕУ) 2016/800.
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Члан 12. Директиве (ЕУ) 2016/800.
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узимајући у обзир њихове посебне потребе, укључујући проблеме у
комуникацији које она могу имати.27
Дјеца током кривичног поступка имају право на приватност. Саслушања
пред судом у којима учествују дјеца уобичајено су затворена за јавност или се
допушта судовима или судијама да одлуче таква саслушања затворити за
јавност. У сваком случају, морају да се предузму одговарајуће мјере како би
се осигурало да евиденција не шири у јавности. Поштујући слободу
изражавања и информисања, те слободу и плурализам медија, државе
чланице подстичу медије на предузимање саморегулаторних мјера како би
остварили циљеве.28 И иначе, врло често је слобода изражавања и слобода
медија регулисана истом уставном одредбом (Cohen-Almagor, 2006: 1).
Дјеца имају право на пратњу носиоца родитељске одговорности током
саслушања пред судом у којем учествују. Дијете има право на пратњу другог
одговарајућег одраслог лица којег сâмо именује и које је као такве прихватио
одговарајући надлежни орган ако присуство носиоца родитељске
одговорности у пратњи дјетета током саслушања пред судом није у најбољем
интересу дјетета или није могућа, јер након разумних настојања није могуће
ступити у контакт ни с једним носиоцем родитељске одговорности или његов
идентитет није познат или може на основу објективних и чињеничних
околности знатно угрозити кривични поступак. Ако дијете није именовало
друго одговарајуће одрасло лице или ако је дијете именовало одрасло лице
које није прихватљиво надлежном органу, надлежни орган, узимајући у обзир
најбољи интерес дјетета, одређује друго лице за пратњу дјетета. То лице
може бити и представник органа или друге институције надлежне за заштиту
и добробит дјеце. Ако наведене околности престану да постоје, дијете има
право на пратњу носиоца родитељске одговорности током евентуалног
наставка саслушања пред судом. Дјеца имају право на пратњу носиоца
родитељске одговорности, или другог одговарајућег одраслог лица током
других фаза поступка, осим саслушања пред судом на којима је дијете
присутно и за које надлежни орган сматра да је у најбољем интересу дјетета
да буде у пратњи тог лица и ако присуство тог лица неће довести у питање
кривични поступак.29
Дјеца имају право да присуствовања и учествовања у свом суђењу, те је
држава дужна да предузме све потребне кораке како би им омогућила
дјелотворно учествовање, укључујући могућност да дјеца буду саслушана и
изразе своја стајалишта. Дјеца која нису присуствовала свом суђењу имају
право на ново суђење или на други правни лијек, у складу с Директивом (ЕУ)
2016/343 и према условима који су одређени у њој.30
Члан 13. Директиве (ЕУ) 2016/800.
Члан 14. Директиве (ЕУ) 2016/800.
29
Члан 15. Директиве (ЕУ) 2016/800.
30
Члан 16. Директиве (ЕУ) 2016/800.
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Права из чланова 4., 5., 6. и 8., од 10. до 15. и члана 18. примјењују
се mutatis mutandis у односу на дјецу која су тражена лица у тренутку својег
хапшења на основу Европског налога за хапшење у држави чланици
извршења.31 Националним законодавством гарантује се дјелотворно
остваривање права на помоћ браниоца на основу члана 6. Директиве.32 Дјеца
која су осумњичена или оптужена у кривичном поступку, као и дјеца која су
тражена лица, у оквиру националног законодавства имају право на
дјелотворан правни лијек у случају кршења њихових права из Директиве.33
На крају, прописана је и обавеза оспособљавања органа. Наиме, особље
органа за извршавање законодавства и особље установа за лица лишена
слободе који се баве предметима који укључују дјецу морају да прођу
одређено оспособљавање до нивоа који је прикладан за контакте с дјецом у
погледу права дјеце, одговарајућих техника обављања разговора, дечје
психологије, комуникације на језику прилагођеном дјетету. Судије и тужиоци
који учествују у кривичним поступцима који укључују дјецу морају бити
стручњаци у том подручју, да имају дјелотворан приступ посебном стручном
оспособљавању, или обоје. Исто је прописано и за браниоце, као и за друге
службе, како би се обезбиједило да се услуге пружају на непристрасан,
правичан и стручан начин.34 Посебно је прописано да се државе чланице
дужне да сносе трошкове који настају због примјене права на појединачну
процјену, љекарски преглед и аудиовизуелно снимање испитивања без обзира
на исход поступка, осим, у погледу трошкова насталих приликом љекарског
прегледа, ако су ти трошкови покривени здравственим осигурањем.35
Клаузула о нерегресији је прописано да се ништа у Директиви не тумачи
као ограничавање или одступање од било којих права или процесних
гаранција зајемчених Повељом, ЕКЉП-ом или другим мјеродавним
одредбама међународног права, посебно Конвенцијом УН-а о правима
дјетета, или правом било које државе чланице којим се пружа виши ниво
заштите (Бановић, Бејатовић, & Турањанин, 2020).36
1.1.3. Смјернице Комитета министара Савјета Европе о правосуђу по
мјери дјетета
Поступак прилагођавања правосуђа да буде примјеренији дјеци
подразумијева примјену Смјерница Комитета министара Савјета Европе о
Члан 17. Директиве (ЕУ) 2016/800.
Члан 18. Директиве (ЕУ) 2016/800.
33
Члан 19. Директиве (ЕУ) 2016/800.
34
Члан 20. Директиве (ЕУ) 2016/800.
35
Члан 22. Директиве (ЕУ) 2016/800.
36
Члан 23. Директиве (ЕУ) 2016/800. Иначе, поједини аутори сматрају
изненађујућом чињеницу да се ресторативна правда не спомиње у овој Директиви
(Filippi, 2018: 145).
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правосуђу по мјери дјетета37 (Вујић & Стевановић, 2015: 44). Смјернице
представљају непосредан одговор Савјета Европе на резолуцију бр. 2 о
правосуђу по мјери дјетета која је усвојена на 28. конференцији европских
министара правде, којом су за земље-чланице захтијеване конкретне
Смјернице у тој области. Комитет министара је тада дао упутство за четири
органа Савјета Европе у коме им је наложио да израде Смјернице о правосуђу
по мјери дјетета у коме ће бити предложена рјешења за пружање помоћи
земљама-чланицама у формирању таквих правосудних система који ће
одговарати конкретним потребама дјеце, а све ради тога да се дјеци
обезбиједи дјелотворан и одговарајући приступ правосуђу уз дјелотворно и
примјерено поступање према њима у тој области, свеједно да ли се ради о
грађанској, управној или кривичној области права.38
Важно је напоменути, а што се у сваком случају истиче у коментару
Смјерница, оне се темеље на постојећим међународним, европским и
националним стандардима и надограђују те стандарде. Њихово руководно
начело представљају најбољи интереси дјетета, будући да оне узимају у обзир
основна начела утврђена Европском конвенцијом за заштиту људских права и
одговарајућом праксом Суда и Конвенцијом Уједињених нација о правима
дјетета. Смјернице промовишу и штите, између осталог, право на
информисање, заступање и учешће дјеце у судским и вансудским
поступцима, дајући мјесто дјетету и омогућавајући да се чује његов глас у
правосуђу у свим фазама поступка. Као практично средство, Смјернице
представљају добру праксу и предлажу практична рјешења за исправљање
правних недоследности и правних празнина (примјера ради, баве се питањем
конкретних техника које омогућују да се дијете стварно чује (укључујући и
Смјернице Комитета министара Савјета Европе о правосуђу по мјери дјетета
усвојене су 17. новембра 2010. године. Смјернице се баве питањем мјеста и улоге, као
и ставова, права и потреба дјетета у правосудним поступцима и у алтернативама
таквим поступцима. Оне треба да буду примијењене на све начине на које је могућно
да дјеца буду, из било ког разлога и у било ком својству, доведена у контакт са свим
надлежним органима и службама које се баве спровођењем кривичног, парничног
или управног права, а циљ ових смјерница је да се обезбиједи да у сваком таквом
поступку буду у потпуности поштована сва права дјетета, укључујући право на то да
оно буде информисано, да има правног заступника, да учествује и да буде заштићено
у таквим поступцима, да се дужна пажња посвети нивоу његове зрелости и
способности да разумије поступак, као и околностима самог предмета. Поштовање
права дјетета не смије да угрози права осталих учесника у поступку. Смјернице су
засноване на постојећим начелима која су прописана у бројним међународним
документима, те на пракси Европског суда за људска права.
38
У Републици Србији се интензивирају напори на реформи малољетничког
казненог права и његовом усклађивању са новоустаљеним европским стандардима,
превасходно кроз разумијевање малољетничке делинквенције, узрока и посљедица, а
све у сврху установљавања концепта правосуђа по мјери дјетета (Стевановић, 2015:
652).
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све оно што се односи на окружење у самој судници), те, у том смислу,
Смјернице нису само декларација начела, већ теже ка томе да буду практични
водич за примјену и ширење међународно усаглашених и обавезујућих
стандарда.
Смјернице се базирају на пет основних начела, а то су начела учешћа,39
најбољег интереса дјетета, достојанства,40 заштите од дискриминације41 и
владавине права.42 Начело најбољег интереса дјетета суштински се
оваплоћује у чињеници да државе чланице треба да јемче дјелотворно
остваривање права дјеце да њихови најбољи интереси буду основна брига у
свим стварима које их се тичу или утичу на њих. Приликом процјене
39
Начело учешћа обухвата право све дјеце да буду обавијештена о својим правима,
да им се укаже на одговарајуће путеве који су им обезбијеђени ради приступа
правосуђу и да буду консултована и саслушана у поступцима у којима сама учествују
или који утичу на њих треба да буде поштовано. То обухвата и придавање дужне
пажње ставовима дјеце, имајући на уму степен њихове зрелости и све тешкоће у
комуникацији с којима се она могу суочавати, у настојању да то учешће буде
садржајно. Дјецу треба сматрати пуним носиоцима права и тако треба поступати
према њима; она треба да буду власна да остварују сва своја права на начин који
узима у обзир њихову способност да формирају властите погледе и околности самог
предмета.
40
Према начелу достојанства, према дјеци треба поступати с пажњом, осјећајно,
правично и с поштовањем све док траје поступак или расправа о предмету, а посебну
пажњу треба посвећивати њиховом личном положају, благостању и конкретним
потребама, уз пуно поштовање њиховог физичког и психичког интегритета. На тај
начин треба поступати према дјеци без обзира на то како су дошла у додир са
судским или вансудским поступком или каквом другом интервенцијом, и без обзира
на њихов правни статус и својство у било ком поступку или предмету. Дјеца не смију
бити подвргнута мучењу или нечовјечном или понижавајућем поступању или
кажњавању.
41
Права дјеце треба да се обезбеђују без икакве дискриминације по било ком
основу, као што су пол, раса, боја коже или етничко поријекло, узраст, језик,
вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално или социјално
поријекло, социоекономско поријекло, статус родитеља (једног или оба), веза с неком
националном мањином, имовно стање, рођење, родни идентитет или други статус.
Рањивијој дјеци, као што су дјеца мигранти, изб еглице или дјеца која су поднијела
захтјев за азил, дјеца без пратње одраслих, дјеца са инвалидитетом, дјеца бескућници
или дјеца са улице, ромска дјеца и дјеца смјештена у установе за стационарни
боравак можда ће бити потребно да се обезбиједи конкретна заштита и помоћ.
42
Начело владавине права треба да буде примијењено на сву дјецу, у потпуности,
исто онако као и на одрасле. Елементи ваљаног (правосудног) поступка, као што су
начела законитости и сразмјерности, претпоставка невиности, право на правично
суђење, право на правни савјет, право на приступ суду и право на жалбу, треба да
буду зајемчени дјеци на исти начин на који су зајемчени одраслима и не смију бити
умањени или ускраћени под изговором најбољих интереса дјетета. То важи за све
судске и вансудске и управне поступке. Дјеца треба да имају право приступа
одговарајућим независним и дјелотворним механизмима за улагање жалбе.
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најбољих интереса дјеце која су у то укључена или дјеце на коју то утиче: а)
њиховим ставовима и мишљења треба придати одговарајућу тежину; б) сва
друга права дјетета, као што је право на достојанство, слободу и равноправно
поступање треба у сваком тренутку да буду поштована; в) сви надлежни
органи власти треба да усвоје свеобухватан приступ како би на одговарајући
начин узели у обзир све интересе о којима се ту ради, укључујући
психолошко и физичко благостање и правне, социјалне и економске интересе
дјетета. Најбољи интереси све дјеце која су укључена у исти поступак или
предмет треба да буду оцијењени и одмјерени за свако од те дјеце понаособ, у
настојању да се помире евентуални сукобљени интереси те дјеце. Иако
правосудне власти имају посљедњу ријеч у погледу стручности и
одговорности за доношење коначних одлука, државе чланице би требало,
тамо гдје је то потребно, да усагласе напоре ради утврђивања
мултидисциплинарних приступа како би се остварио циљ процјене најбољих
интереса дјеце у свим оним поступцима у које су та дјеца укључена.
За Савјет Европе, заштита права дјеце и промовисање правосуђа по мјери
дјеце представља приоритет. Питање заштите дјеце заузима истакнуто мјесто
у Акционом плану Трећег самита шефова држава или влада Савјета Европе,
који је одржан у Варшави 2005. године. Иако на међународном и европском
плану, као и на плану појединачних држава постоји извијестан број правних
инструмената, и у праву и у пракси и даље постоје велике празнине, а владе и
стручна лица која професионално раде с дјецом захтијевају Смјернице које би
могле да им обезбиједе дјелотворну примјену стандарда установљених у тим
правним инструментима.
Од свог првог укључења у правосудни систем и контакта с њим или с
другим надлежним органима власти (као што су полиција, имиграционо
одјељење, просвјетне власти, социјалне или здравствене службе) и све док
траје тај процес, дјеца и њихови родитељи треба да буду без одлагања и на
одговарајући начин обавијештени, inter alia, о сљедећем:
а. о својим правима, прије свега о конкретним правима која дјеца имају у
вези са судским или вансудским поступцима у које су укључена или би могла
да буду укључена, као и о инструментима који им стоје на располагању за
исправљање евентуалних кршења њихових права, укључујући могућност да
посегну било за судским, било за вансудским поступком или да предузму
какву другу интервенцију; то може обухватити информације о вјероватном
трајању поступака, могућем приступу процесним апелационим механизмима
и независним жалбеним механизмима;
б. о систему и поступцима које то учешће подразумијева, узимајући у
обзир посебно мјесто које ће дијете имати и улогу коју би оно могло да игра у
том поступку, као и у различитим процесним корацима;
в. о постојећим механизмима подршке дјетету које учествује у судским
или вансудским поступцима;
г. о примјерености и могућим посљедицама датих судских или
вансудских поступака;
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д. гдје је то примјерено, о оптужбама или о ономе што слиједи послије
њиховог тужбеног захтјева или притужбе;
ђ. о времену и мјесту одржавања судског поступка и других релевантних
збивања, као што су рочишта, ако се то тиче дјетета лично;
е. о општем напретку и исходу поступка или интервенције;
ж. о расположивости заштитних мјера;
з. о механизмима који стоје на располагању за ревизију одлука које утичу
на дијете ;
и. о могућностима за добијање накнаде од починиоца или од државе кроз
правосудни поступак, кроз алтернативне парничне поступке или кроз неке
друге поступке;
ј. о расположивости услуга (здравствених, психолошких, социјалних,
преводилачких и других организација или организација које пружају
подршку) и о начинима приступа таквим услугама, као и о начинима
приступа хитној финансијској потпори, гдје је то примјенљиво;
к. о свим посебним аранжманима који стоје на располагању како би се у
највећој могућој мјери заштитили најбољи интереси (дјетета) у случају да оно
стално борави у некој другој држави.
Државе чланице треба да уреде ограничен приступ цјелокупној евиденцији
или документима који садрже податке о личности или осјетљиве податке у
вези с дјецом, посебно у поступцима у које су та дјеца укључена. Ако је
потребан пренос података о личности и осјетљивих података, државе чланице
треба да уреде тај трансфер имајући на уму најбоље интересе дјетета, а у
складу с релевантним законодавним мјерама у вези са заштитом података
(Смјерница број 8). За стручна лица која раде с дјецом или за дјецу (као што
су адвокати, психолози, љекари, полицајци, имиграциони званичници,
социјални радници и посредници) у поступцима у које су дјеца укључена или
која се непосредно одражавају на дјецу треба обезбиједити заједнички оквир
за оцјењивање који ће пружити неопходну подршку свима онима који доносе
одлуке, омогућујући им да на најбољи начин служе интересима дјетета у
сваком датом предмету (Смјерница број 17).
Потом, ако је одређено да дијете буде лишено слободе, оно, по правилу,
треба да буде притворено одвојено од одраслих. Када се дјеца држе на истом
мјесту са одраслима, то треба да буде искључиво из изузетних разлога и
засновано само на најбољим интересима дјетета. У свим околностима дјеца
треба да буду притворена у просторијама које су примјерене њиховим
потребама (Смјерница број 20). Алтернативе судском поступку, као што је
посредовање, алтернативно поступање (у односу на правосудне механизме) и
алтернативно рјешавање спорова, треба да буду подстицани кад год могу на
најбољи начин служити најбољим интересима дјетета. Ако се такве
алтернативе примјењују прије судског поступка, то не треба да буде
коришћено као препрека за могућност дјететовог приступа правди
(Смјерница број 24).
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У сваком појединачном предмету, од тренутка првог контакта с
правосудним системом па даље, сваким кораком на том путу, дјетету треба
дати све релевантне и потребне информације.43 Ово прво подједнако важи за
дјецу као жртве, дјецу као наводне учиниоце кривичних дјела или дјецу која
имају статус било ког учесника у спору или лица кога се лично тиче тај
предмет.44 Иако није увијек практично пружати информације на самом
почетку учешћа дјетета у контактима с надлежним органима власти, то би
требало учинити што је прије могуће. Могу, међутим, искрснути ситуације у
којима дјеци не треба давати информације (онда када је то у супротности с
њиховим најбољим интересима). У случајевима у које су укључена дјеца,
судије и друга стручна лица треба да користе подршку и Савјете стручњака из
различитих области када доносе одлуке које ће непосредно или посредно
утицати на садашње или будуће благостање дјетета, на примјер, онда када
процјењују најбоље интересе дјетета или могуће штетне посљедице поступка
по дијете итд. Питања о томе да ли дјеца треба да буду притворена с
пунољетним лицима није нимало ново. У неким случајевима, као што су они
у којима се ради о сасвим малој дјеци, може бити у њиховом најбољем
интересу да не буду одвојена од притвореног родитеља, што важи и за
случајеве дјеце притворених имиграната која не треба да буду одвојена од
породице (Турањанин & Соколовић, 2019). Неколико држава чланица Савјета
Европе вјерује у то да у великим ријетко насељеним областима, изузетно
може бити у најбољем интересу дјетета да буде притворено у објекту за
пунољетна лица (чиме се олакшавају посјете родитеља који могу становати и
неколико стотина километара далеко, на примјер). Међутим, у таквим
случајевима потребна је изузетна будност затворске управе да би се
спријечило да одрасла лица злостављају дјецу.
Препоручује се систем адвоката који су специјализовани за одбрану дјеце
и омладине, уз истовремено поштовање слободног избора адвоката од стране
самог дјетета. Важно је да се прецизно разјасни улога адвоката дјетета.
Адвокат не мора увијек да истиче шта је то што он сматра најбољим
интересима дјетета (што мора да чини старатељ или јавни правобранилац),
али је дужан да утврди и брани дјететове ставове и мишљења, као када је
ријеч о одраслом клијенту. Адвокат треба да тражи информисани пристанак
дјетета на најбољу стратегију коју је могућно користити. Ако се адвокат не
слаже са мишљењем дјетета, он треба да покуша да убиједи дијете, исто
онако као што би чинио са сваким другим клијентом. Улога адвоката
Ово је важан задатак омбудсмана који се баве заштитом дјечијих права и
организација које се баве дјечјим правима.
44
Ово право је такође обухваћено мноштвом инструмената, као што су Конвенције
Уједињених нација о правима дјетета, (члан 13. став 1, члан 37. став д, члан 40. став
2б, [ii], члан 42.), Смјернице Уједињених нација о правосуђу у стварима у којима су
дјеца жртве или свједоци кривичних дјела (ECOSOC Рез. 2005/20, 22. јул 2005, VII),
као и Европска конвенција о остваривању дјечијих права (ETS број 160, члан 3).
43
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разликује се од улоге старатеља ad litem, који се помиње у Смјерници бр. 42,
будући да старатеља ad litem именује суд, а не сам „клијент“ као такав, тако
да он треба да помогне суду у дефинисању онога што представља најбољи
интерес дјетета. Међутим, треба избјећи да се у једној истој личности спајају
функција адвоката и старатеља ad litem, због тога што би ту могао искрснути
сукоб интереса. Надлежни орган власти треба у извјесним случајевима да
именује или старатеља ad litem или неког другог независног представника
који ће представљати, односно заступати ставове дјетета. То се може учинити
на захтјев самог дјетета или неке друге релевантне странке.
Дјеца треба тачно да знају какве су могуће посљедице које би могле
настати у складу са њиховим изнесеним мишљењем и какве могу бити
посљедице исказа који она буду дала.45 Дијете у кривичном поступку не може
бити спријечено да се његов глас чује искључиво на основу његовог узраста.
Кад год дијете покрене иницијативу да се његов глас чује у предмету који га
се непосредно тиче, судија не би требало, сем уколико је то у најбољем
интересу дјетета, да одбије да саслуша дијете, већ треба да чује његове
ставове у мишљењима о питањима која га се у датом предмету тичу
(Смјерница број 47). Судија не треба да одбије да саслуша дијете а да зато не
наведе ваљане разлоге, сем у случају да је то у најбољем интересу самог
дјетета (Смјерница бр. 47.). Дјеца треба да буду јасно обавијештена да ако их
судија саслуша то не значи да они „побјеђују“ у судском поступку. Ради
стицања или придобијања повјерења и поштовања за дату пресуду, дјететов
адвокат треба да уложи посебан напор и објасни због чега мишљење дјетета
није прихваћено на тај начин да је спроведено или због чега је донијета
одређена одлука, исто онако као што чини када је ријеч о одраслим
клијентима (Смјерница бр. 48).
У свим поступцима у која су укључена дјеца треба примијенити начело
хитности како би се брзо одговорило на околности и заштитили најбољи
интереси дјетета, уз истовремено поштовање владавине права (Смјерница
број 50). У складу са законом, судска власт треба да има могућност да доноси
одлуке које одмах, без одлагања постају извршне, тамо гдје је то у најбољем
интересу дјетета (Смјерница број 53). Дакле, за поштовање најбољих
интереса дјетета може бити потребна флексибилност у понашању судских
власти, приликом спровођења одређених одлука, у складу са унутрашњим
правом, на шта указује Смјерница бр. 53. У зградама у којима се налазе
судови могу, кад год је то могућно, бити одређене посебне просторије за
разговоре с дјецом и саслушање дјеце, тако што ће се увијек водити рачуна о
најбољим интересима дјетета. Исто тако када говоримо о судском окружењу
по мјери дјетета то може значити да службена лица не носе перике ни
судијске одоре ни неке друге униформе. То се може примијенити у
зависности од дјетињег узраста или функције званичника о коме је ријеч.
Сходно околностима и ставовима самог дјетета може се испоставити да, на
45
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примјер, униформе дјетету омогућавају да јасно схвати да разговара са
полицајцем а не са социјалним радником, што има одређени значај. То такође
може појачати осјећај дјетета да надлежне власти с пажњом и озбиљношћу
третирају његов случај. Укратко речено, окружење може бити релативно
формално, али понашање званичника треба да буде у мањој мјери формално и
треба, у сваком случају, да буде примјерено дјетету. Могуће је оснивати
посебне судове за дјецу и омладину, или барем таква судска вијећа.46 Колико
је год то могућно, не смије се дозволити суђење дјеци пред судовима за
одрасле, према поступку предвиђеном за одрасле и изрицање казни за
одрасле.47 У складу са захтјевима за специјализацију у овој области, могу се
оснивати специјализована одјељења или јединице у склопу полицијских
органа (Смјерница бр. 63).48 Када је потребно више од једног саслушања
(разговора), било би пожељно да их води исто лице да би се обезбиједила
кохерентност приступа у најбољем интересу дјетета (Смјерница број 66).
Када је ријеч о најбољим интересима и благостању дјетета, требало би да
судија буде у могућности да дозволи дјетету да не свједочи (Смјерница број
72). Процесни закони држава чланица у овом домену знатно се разликују од
земље до земље, тако да у неким земљама могу постојати и мање строга
правила о свједочењу дјеце. У сваком случају, државе чланице би требало да
дају предност најбољим интересима дјетета у примјени закона који се односе
на свједочење. Примјери у вези са Смјерницом бр. 70 обухватају одсуство
захтјева да дијете полаже заклетву или даје неку другу сличну свечану изјаву.
Те Смјернице немају за циљ да утичу на јемства права на одбрану у
различитим правним системима; међутим, Смјернице позивају државе
чланице да, тамо гдје је потребно, прихвате неке заједничке елементе правила
о доказима како би се избјегле додатне трауме за дјецу. На крају, увијек је
судија тај који ће размотрити озбиљност и ваљаност сваког свједочења или
исказа.
Смјерницама се охрабрују државе чланице да:
а. подржавају истраживања која ће обухватити све аспекте правосуђа по
мјери дјеце, укључујући технике вођења разговора (саслушања) које су
потпуно прилагођене дјеци и ширење информација о таквим техникама и
обуку из њих;
Конвенција Уједињених нација о правима дјетета, члан 40.3.
Препорука Комитета министара Савјета Европе бр. R(87)20 о друштвеним
реакцијама на мало етничку делинквенцију и о поступцима против малољетника,
став 5.
48
Примјера ради, у Републици Србији Министарство унутрашњих послова је уз
подршку међународних и домаћих партнера кроз учешће у пројектима, као и уз
издвајање сопствених средстава обезбиједило и подржало системски и перманентно
професионално усавршавање полицијских службеника који поступају према
малољетницима у кривичном и прекршајном поступку (Зечевић, 2016: 631).
46
47
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б. размењују у међународним оквирима праксу и промовишу
међународну сарадњу у области правосуђа по мјери дјеце;
в. подржавају објављивање и најсвеобухватније могуће упознавање
јавности с верзијама свих релевантних правних инструмената које су срочене
тако да буду сасвим по мјери дјетета;
г.оснивају или одржавају и, тамо гдје је потребно, појачавају и унапређују
информативне бирое специјализоване за област дјечијих права, вјероватно
повезаних са адвокатским удружењима (коморама), социјалним службама,
заштитником грађана за права дјетета, невладиним организацијама (НВО)
итд.;
д. олакшају приступ дјеце судовима и апелационим механизмима и у још
већој мјери признају и олакшају улогу невладиних организација и других
независних тијела или установа, као што су заштитници грађана за права
дјетета (дjечји омбудсмани) у пружању подршке дјелотворном приступу
дјеце судовима и независним апелационим механизмима, како на
националном, тако и на међународном нивоу;
ђ. размотре могућност успостављања система специјализованих судова и
адвоката за дјецу и још више развију и унаприједе судове у којима се могу
предузимати и правне и социјалне мјере у корист дјеце и њихових породица;
е. разраде, унаприједе и олакшају - дјеци и осталима који поступају у
њихово име – коришћење универзалних и европских механизама за заштиту
људских права и посебно дјечијих права у тражењу правде и заштити права
онда када не постоје домаћи правни лијекови или пошто су они већ
исцрпљени;
ж. учине да људска права, укључујући ту права дјеце, постану обавезни
дио наставног плана и програма и обуке стручних лица која раде с дјецом;
з.развију и подрже системе чији је циљ подизање нивоа свијести родитеља
о правима дјеце;
и. оснивају интердисциплинарне међуресорне центре који су потпуно
прилагођени дјеци, а намењени су дјеци жртвама и свједоцима (кривичних
дјела); у тим центрима би се могла саслушавати дјеца жртве и свједоци у
форензичке сврхе, могла би се обављати свеобухватна њихова процјена и
могло би им се омогућити да управо у тим центрима добију све релевантне
терапеутске услуге одговарајућих стручних лица;
ј. оснивају специјализоване и доступне информативне службе и службе
подршке, као што су онлајн консултације, линије за пружање неодложне
помоћи (енг. helplines) и службе на нивоу локалне заједнице, а све те услуге
треба да буду бесплатне;
к. обезбиједе да сви заинтересовани стручњаци који раде у контакту с
дјецом у правосудним системима добију одговарајућу подршку и обуку, као и
практичне Смјернице за рад како би се права дјеце могла јемчити и
остваривати на одговарајући начин, посебно онда када се оцјењују најбољи
интереси дјетета у свим видовима поступака у које су дјеца укључена или
која их се тичу.
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У Коментару и тумачењу Смјерница истиче се да дјеца могу доћи у
контакт са судским и вансудским поступцима на много различитих начина:
онда када се њихови родитељи разводе или када се води поступак за
старатељство око дјеце, када сами почине какво кривично дјело, када буду
свједоци кривичних дјела или жртве извршења неког кривичног дјела, када
траже азил итд. Дјеца су носиоци права и у том контексту је неопходно да сви
поступци буду у већој мјери прилагођени дјеци како би им се на најбољи
начин пружила подршка уколико буду морала да се ослоне на неки судски
или вансудски поступак да би њихова права била заштићена. Смјернице о
правосуђу по мјери дјетета настоје да се баве статусом и положајем дјеце и
начинима на којима се према њима поступа у судским и вансудским
поступцима. Међутим, прије но што неки случај буде изнијет пред суд, може
се показати да је у најбољем интересу дјетета да се посегне за методама
алтернативног рјешавања спорова, као што је посредовање. Ове Смјернице
обухватају и поступке који се воде пред судом, и оне који се одвијају ван
суда. У свим предметима који се тичу дјеце најбољи интереси дјетета треба
да буду главна брига. Треба направити тачну и прецизну процјену ситуације.
Смјернице подстичу развој мултидисциплинарних метода за оцјену најбољих
интереса дјетета, уз признање да је то веома сложен подухват. Оцјена
најбољих интереса дјетета још је тежа када те интересе треба уравнотежити
са интересима других учесника у поступку, као што су друга дјеца, родитељи,
жртве итд. Све то треба обавити стручно, и бавити се сваким предметом
појединачно. Најбољи интереси дјетета увијек морају бити сагледавани у
комбинацији с правима друге дјеце, на примјер, правом дјетета да се његов
глас чује, правом дјетета да буде заштићено од насиља, правом дјетета да не
буде одвојено од родитеља итд.49 Свеобухватан приступ мора бити правило.
1.1.4. Пракса Европског суда за људска права
Анализом пресуда, како националних тако и међународних, може се
примијетити да се принцип најбољег интереса дјетета не разматра увијек
експлицитно (Millar & Dandurand, 2018: 238). Већ дуги низ година преамбуле
законских аката и судска мишљења изричито одобравају кажњавање као
одговарајућу санкцију за малољетничку делинквенцију, а при чему закони о
малољетницима у државама све више користе реторику одговорности,
индивидуалне одговорности, казне и јавне безбједности, а не добробит
дјетета или „најбоље интересе“ (Feld, 1988; Feld, 2006: 422). И у Коментару и
тумачењима Смјерница Комитета министара Савјета Европе о правосуђу по
мјери дјетета, истиче се да је запањујуће колико се мало користи начело
„најбољих интереса” у малољетничким предметима, што је потпуно супротно
Практичне сугестије о овоме могу се наћи у Смјерницама УНХЦР-а за
утврђивање
најбољих
интереса
дјетета,
2008.
(http://www.unhcr.org/refworld/docid/48480c342.html).
49

43

ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ …

ситуацији која постоји у породичноправним предметима. ,,У многим
земљама-чланица Савјета Европе постоји забрињавајућа тенденција да се
малољетни учиниоци кривичних дјела све чешће третирају као одрасли.50
Подразумијева се да се права све дјеце морају поштовати, укључујући и права
оне дјеце која прекрше закон. Искључиво казнени приступ није у складу с
руководним начелима малољетничког правосуђа онако како су она
формулисана у члану 40. Конвенције Уједињених нација о правима дјетета.51
Интервенције које су по својој природи више друштвено-образовне знатно су
више у складу са овим инструментом, а у пракси се показало да су и
дјелотворније”.52 Стога је неопходно осврнути се и на ставове Европског суда
за људска права.
Принцип најбољег интереса дјетета нашао је мјесто и у тумачењима
Европског суда за људска права (у даљем тексту: Суд). Иако се овај принцип
кроз Европску конвенцију о заштити људских права и основних слобода (у
даљем тексту: Конвенција) нигдје директно не спомиње, јуриспруденција
Суда говори другачије. Право на слободу и безбједност како пунољетних
тако и малољетних лица посвећена је значајна пажња у Конвенцији, с
обзиром на чињеницу да је уживање слободe кретања нужна претпоставка за
остваривање готово свих других права и слобода, те да ограничавање или
потпуно ускраћивање ове слободе може довести у питање и физички и
духовни интегритет човјека и његово свеукупно благостање (Sykes, 1958).
Иако се при навођењу законитих основа лишавања слободе посебно истиче
један специфичан основ који се примјењује само спрам малољетних лица (чл.
5. ст. 1. тачка д ЕКЉП), то ипак не чини спорном могућност да малољетници
буду лишени слободе и по свим оним основима који важе за одрасла лица. О
томе свједочи више пресуда Европског суда за људска права које су донијете
по представкама малољетника.53 Из радних материјала који су настали при
конципирању ЕКЉП, сазнајемо да се у фази припремања овог текста
искристалисала идеја да лишавање слободе малољетних лица у вези са
кривичним поступком треба да буде обухваћено чланом 5. ст. 1. тачка ц
ЕКЉП, односно истим оним основом који се односи и на пунољетна лица,
док лишавање слободе малољетника у вези са административним поступцима
и социјалном заштитом, дакле ради вршења васпитног надзора или
Види T. Hamabrberg (Hammarberg) (http://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/
090202 _en.asp).
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1017235&Site=CommDH&BackColorInternet=FE
C65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679).
51
Општи коментар бр. 10 о дјечијим правима у малољетничком правосуђу
(CRC/C/GC/10, 25. април 2007.) став 71. Види такође Препоруку Комитета министара
бр. R(87)20 о друштвеним реакцијама на малољетничку делинквенцију.
52
Општи коментар бр. 10 о дјечијим правима у малољетничком правосуђу
(CRC/C/GC/10, 25. април 2007).
53
Guvec v. Turkey, 2009; Kosti and others v. Turkey, 2007.
50
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привођења надлежној власти, треба да буде обухваћено посебним основом из
чл. 5. ст. 1. тач. д ЕКЉП (Ковачевић & Турањанин, 2014: 308).
У познатим предметима T. и V. против Велике Британије два
десетогодишња дјечака киднаповала су и на смрт претукла једног
двогодишњака, па им је суђено као одраслима, под будним оком медија који
су подробно извјештавали о томе. Европски суд за људска права доцније је
установио да је тим дјечацима суђење било неразумљиво и застрашујуће, те
да они стога нису могли дјелотворно да учествују у поступку који је против
њих вођен, па је пресудио да је у том случају био прекршен члан 6. Европске
конвенције за заштиту људских права, која јемчи право на правично суђење.54
У неколико породичноправних предмета, Европски суд за људска права је
стао на становиште да домаћи судови треба да процијене тешко питање
најбољих интереса дјетета на темељу образложеног, независног и ажурираног
психолошког извјештаја, као и да то дијете, ако је то могућно и у складу с
његовим узрастом и нивоом зрелости, треба да саслушају психолог и суд у
свим питањима која се тичу приступа (родитеља), сталног боравка дјетета и
старатељства над њим.55
Рецимо, у предмету Sahim против Њемачке, Суд је установио да је дошло
до суштинског кршења права по Европској конвенцији за заштиту људских
права због тога што нису саслушани ставови самог дјетета, и указао је на то
да је домаћи суд требало да предузме знатне кораке како би обезбиједио
непосредан контакт с дјететом јер су, искључиво на тај начин, могли да буду
утврђени најбољи интереси дјетета. Ови случајеви су се могли догодити у
готово свакој држави чланици Савјета Европе. Они илуструју потребу за
појачаним приступом правди и за побољшањем поступања према дјеци у
судским и вансудским поступцима, као што свједоче о повишењу нивоа
знања и свијести стручних лица која професионално раде с дјецом у таквим
поступцима и важност тога да се тим лицима обезбиједи прилагођена обука
да би била у стању да јемче најбоље интересе дјетета, што ће све заједно
погодовати бољем остваривању правосудне функције. Односно, члан 8.
54

T. v. the United Kingdom, 1999; V v. the United Kingdom, 1999.
Прије свега, Elzholc v. Germany, 2000: 53, Zomerfeld v. Germany, 2003: 67–72.
Види, такође, издвојено, дјелимично несагласно мишљење судије Ress-a, коме су се
придружиле судије Ridurejo и Türmen у предмету Zomerfeld v. Germany. У предмету
Bronda против Италије, сматрало се да интереси дјетета надилазе интересе свих
осталих учесника у поступку: („[...] иако треба успоставити правичну равнотежу
између интереса С. да остане са својим усвојитељима и интереса њене природне
породице да она живи с њима, Суд придаје посебан значај претежним интересима
дјетета, сада девојчице од 14 година, која је одувек одлучно наглашавала да не жели
да напусти дом својих усвојитеља. У овом предмету, интереси С. надилазе интересе
њених баке и деде (Bronda v. Italy, 1998). У предмету Cini and Others v. Romania, који
се односио на случај усвајања, Суд је пресудио сљедеће у погледу д етињег одбијања
да га усвоји једна страна породица: „у таквим питањима [...] интереси дјетета могу,
зависно од своје природе и озбиљности, да надјачају интересе родитеља.
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захтјева да домаће власти успоставе правичну равнотежу између интереса
дјетета и интереса родитеља и да, у том процесу одмјеравања, посебан значај
придају најбољим интересима дјетета који, зависно од своје природе и
озбиљности, могу надјачати интересе родитеља. То прије свега значи да
родитељ не може, према члану 8., имати право на предузимање таквих мјера
које би могле нанијети штету здрављу и развоју дјетета.56
У пресуди Guvec против Турске, Суд је разматрао дужину трајања
притвора према малољетном лицу. Након општих напомена о најбољем
интересу дјетета, Суд је подсјетио да у најмање три пресуде које се односе на
Турску, Суд је изразио сумње у вези са праксом притварања дјеце у
истражном затвору и утврдио кршење члана 5. став 3. Конвенције у знатно
краћим периодима од оног који је подносилац представке провео у овом
случају. На примјер, у Selçuk против Турске, подносилац представке је провео
око четири мјесеца у истражном затвору када је имао шеснаест година,57 а у
Nart против Турске, подносилац представке је провео четрдесет и осам дана у
притвору када је имао седамнаест година.58 У случају Guvec против Турске,
подносилац представке задржан је у доби од петнаест година дуже од четири
и по године. У свјетлу наведеног, Суд је сматрао да је дужина притвора
подносиоца представке била прекомјерна и кршила члан 5. став 3.
Конвенције.
Избјегавање непотребног одлагања веома је важно и у кривичним
предметима. У предмету Bouamar v. Belgium, била је потребна изузетно брза
судска контрола одлуке ниже инстанце у случају који се односио на притвор
малољетника. Закључено је да се неоправдани проток времена не може
сматрати компатибилним са брзином коју налажу услови члана 5. став 4.
Европске конвенције за заштиту људских права.59
Постоји неколико предмета против Велике Британије гдје се радило о
малољетним учиниоцима (кривичних дјела). Суд је нагласио да треба
предузети посебне мјере како би се модификовао поступак који се примјењује
у судовима за одрасле ради ублажавања тешкоћа које собом носи суђење
одраслима, због тога што су oвдје оптужени веома млади. Тако, на примјер,
правници не би требало да носе перике и одежде у судници, а малољетни
оптужени не би требало да сједе у посебној, уздигнутој ложи, већ би им
требало дозволити да сједе крај свог правног заступника или социјалног
радника. Рочиште би требало организовати тако да њихов осјећај
застрашености и инхибираности буде сведен на најмању могућу мјеру. На
трагу предмета T. и V. против Велике Британије за који је закључено да
суђење у просторијама типичним за домаће судове дјелује застрашујуће за
дијете, сачињено је Практично упутство за суђење дјеци и младима пред
56

Sahim v. Germany, 2003, § 66.
Selçuk v. Turkey, 2006.
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Nart v. Turkey, 2008.
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Boamar v. Belgium, 1988, § 63.
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судовима њеног краљевског величанства. То је учињено зато да би се убудуће
избјегло застрашивање, понижење или душевна патња дјетета коме се суди.
Елементи ове праксе, између осталог, предвиђају сљедеће: могућност да
дијете посјети судницу прије почетка суђења, да би се упознало са њом,
могућност полицијске подршке да би се избјегло да штампа застраши или
злоставља дијете, одустајање од перика и судијских одора у судници,
објашњење поступка на начин и ријечима које дијете може да разумије,
ограничено присуствовање рочиштима итд.
Примјера ради, пољско министарство правде подстиче и примјењује идеју
о просторијама по мјери дјетета у сарадњи са једном невладином
организацијом. Притом је основни циљ да се заштите дјеца свједоци и жртве
кривичних дјела, посебно оних кривичних дјела код којих се ради о
сексуалном насиљу или насиљу у породици, тако што ће се примијенити
начела обављања разговора с дјецом у условима који су њима потпуно
примјерени и то тако да тај разговор воде стручна лица. Поступак је такав да
је обезбијеђено да са дјецом разговара судија у присуству психолога. Друга
лица која су у то укључена (тужилац, адвокат, оптужени, приватни тужилац)
присутна су у засебној просторији и имају могућност да учествују у
разговору захваљујући постојању система за комуникацију између
просторија, двостраним огледалима и/или уређајима за директан пренос.
Важни детаљи који су предвиђени да би се дјеца осећала угодније, између
осталог, обухватају: зајемчену приватност (звучно непропусна врата између
просторије у којој се одвија разговор и свих осталих просторија/одаја);
просторије опремљене у складу с потребама дјеце да би се осигурала њихова
физичка и ментална безбједност током интервјуа; коришћење неутралних
боја и облога у просторији што омогућује дјеци да ту угодно проведу вријеме
(предвиђене су, између осталог, двије величине столова и столица, софа или
фотеља и мекани тепих); опремљеност материјалима и другим артиклима
који могу бити од користи за прикупљање информације од дјетета (оловке у
боји, папир, лутке, играчке итд.).
1.2. Кривичноправни систем Републике Српске у контексту најбољег
интереса дјетета
У Републици Српској, начело најбољег интереса дјетета предвиђено је
превасходно Породичним законом.60 Кроз овај законски текст је видљив
60
,,Службени гласник Републике Српске”, број 18/2005, 72/2011 и 6/2015. Примјера
ради, овим законским текстом је прописано да право дјетета да живи са родитељима
може бити ограничено само судском одлуком када је то у најбољем интересу дјетета
(члан 60. Породичног закона). Право дјетета да одржава личне односе са родитељом
са којим не живи може бити ограничено само судском одлуком када је то у најбољем
интересу дјетета (члан 61. Породичног закона). Дијете има право на обезбјеђење
најбољих могућих животних и здравствених услова за свој правилан и потпун развој
(члан 62. Породичног закона). Родитељи родитељско право врше заједнички и

47

ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ …

наведен прелазак права основног тумача начела најбољег интереса дјетета са
појединца на државу. У члану 6. законодавац је изричито прописао да је свако
дужан да се руководи најбољим интересом дјетета у свим активностима које
се тичу дјетета, на држави лежи обавеза да предузима све потребне мјере за
заштиту дјетета од занемаривања, од физичког, сексуалног и емоционалног
злостављања, као и од сваке врсте експлоатације.61
По питању најбољег интереса дјеце изјашњавао се и Уставни суд Босне и
Херцеговине. Рецимо, у Одлуци о допустивости и меритуму АР 60/03 од 23.
јула 2004. године, Уставни суд је заузео став да нема повреде права на
породични живот у случају у којем је одлука о повјеравању и издржавању
дјеце донијета на основу стручне оцјене свих одлучних чињеница у најбољем
интересу дјеце, уз уважавање жеља дјеце и на основу позитивних законских
одредаба. Ова одлука не омета право приступа дјеци које има апелант, нити
окончава његов породични живот са дјецом и не прекида аутентичност
њихових породичних веза. Наиме, сматра се да је у интересу друштвене
заједнице да се, ако родитељи не могу да постигну споразум, дјеци омогуће
најбољи услови за заштиту и одгој.
На почетку ових разматрања треба нагласити чињеницу да је
кривичноправни положај малољетних учинилаца кривичних дјела регулисан
одредбама три посебна закона истог назива - Закон о заштити и поступању са
дјецом и малољетницима у кривичном поступку, који имају ограничену
територијалну примјену (односе се на Републику Српску, Федерацију Босне и
Херцеговине и Брчко дистрикт), при чему сваки од наведених законских
текстова ,,аутономно регулише свеукупни статус малољетника, односно,
питања материјалног, процесног и извршног малољетничког кривичног
права” (Митровић, 2018: 523). Иако се Босна и Херцеговина налази на путу
приступања Европској унији, те је неопходна имплементација стандарда који
постоје у ЕУ, за поједина правна подручја, па тако и код принципа најбољег
споразумно и када не воде заједнички живот, ако закључе споразум о заједничком
вршењу родитељског права и ако суд процијени да је тај споразум у најбољем
интересу дјетета (члан 75. Породичног закона). Споразумом о заједничком вршењу
родитељског права родитељи дјетета писмено се саглашавају да ће родитељска права
и дужности обављати заједнички, међусобним споразумијевањем, које мора бити у
најбољем интересу дјетета (члан 76. Породичног закона). Један родитељ сам врши
родитељско право на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички живот, а
закључили су споразум о заједничком или самосталном вршењу родитељског права,
ако суд процијени да тај споразум није у најбољем интересу дјетета, а један родитељ
сам врши родитељско право на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнички
живот ако закључе споразум о самосталном вршењу родитељског права и ако суд
процијени да је тај споразум у најбољем интересу дјетета (члан 77. Породичног
закона). Потом, дијете се може усвојити (члан 89. Породичног закона) или се
хранитељство може засновати ако је то у његовом најбољем интересу итд. (члан 111.
Породичног закона).
61
Члан 6. Породичног закона.
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интереса дјетета, важно је узети у обзир и истраживања која су вршена у
државама ван ЕУ.62 Рецимо, поједини аутори сматрају да је, на основу
америчког искуства, разборито савјетовати нације усред развоја и примјене
малољетничког правосуђа да крену путем заснованим на емпиријски
подржаним модјелима хуманог развоја, истраживању узрока делинквенције и
повезаним теоријама, најбољим праксама које су потврђене научним
истраживањима и принципима људских права (Jensen, 2006: 94; Sampson,
1993; Welch, 2001).
Сва три законодавства у Босни и Херцеговини су се опредијелила за
увођење једног сасвим новог облика реаговања друштва на извршење
кривичног дјела од стране малољетника у виду примјене алтернативне мјере
под називом полицијско упозорење (Митровић, 2018: 523). У даљем тексту
акценат ће бити стављен на законодавство Републике Српске.
Законом о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку одређено је, између осталог, да се приликом поступања према дјеци
узима у обзир њихов најбољи интерес.63 То је стандард који се, поред
стандарда права на живот, опстанак и развој дјетета, недискриминације и
поштовања мишљења дјетета, налази у основи новоуспостављеног система
малољетничког кривичног права у Репубици Српској (Симовић, Јовашевић,
Митровић, & Симовић, 2021: 41). На првом мјесту, потребно је кренути од
одредбе члана 9., којом је прописано да потенцирајући добробит
малољетника који се налази у сукобу са законом, законом је прописана
62
Јашаревић наглашава да је у Босни и Херцеговини данас видно уочљива одређена
затвореност органа и институција које су надлежне за бригу о младима у властиту
„зону одговорности“, као резултат процеса дјеце неутрализације одговорности за
бригу о младима у новонасталим друштвено-економским и друштвено-политичким
односима типичним за земље у транзицији, попут БиХ, а посљедица таквог стања су
забрињавајући подаци о порасту малољетничке делинквенције и других појавних
облика друштвено неприхватљивог понашања младих (Јашаревић, 2018: 170).
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Члан 1. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку (,,Службени гласник Републике Српске”, број 13/2010, 61/2013 и 68/2020).
Поједина кривичноправна упоредна законодавства, попут Републике Србије, не
препознају овај институт. Ивана Стевановић истиче да дјеца још увек нису
прихваћена у Србији као носиоци права, те кључни принципи у погледу најбољег
интереса и права дјетета да буде саслушано и да учествује у одлукама још увек нису
схваћени у друштву. Иако на положај дјеце у Србији директно утичу политичке,
економске и социјалне прилике, она је условљена и локалним ставовима према самој
дјеци и њиховим правима, а једна од основних карактеристика односа према дјеци је
претјерана заштита, бар у свом вербалном изразу, јер је типична породична структура
у Србији патријархална, а проширена породица игра важну улогу у пружању
подршке и савјета. Идући од сјевера земље према југу, особине патријархата су све
израженије и раширеније. Ова породична структура са изузетно доминирајућим патер
фамилијусима директно утиче на ставове према дјеци и њихова права на учешће,
приватност и изражавање мишљења. Ставови према женама и дјевојкама често су
дискриминаторни, што је опет евидентније на југу земље (Стевановић, 2006: 392).
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могућност избора и примјене законом предвиђене санкције и мјера које су
прилагођене личним својствима, средини и приликама у којима малољетник
живи и у сразмјери са околностима и тежином учињеног кривичног дјела и
уважавањем права лица оштећеног кривичним дјелом. У суштини, овдје се
ради о начелу сразмјерности. Позитивно је што је овим законским текстом
препозната потреба за појмовним одређењем социјалне анамнезе, под којом
се подразумијева налаз и мишљење које социјални радник доставља на
захтјев тужиоца или судије и иста садржи податке о идентитету и личности
малољетника, разлоге због којих је дошло до прикупљања података, анализу
прикупљених података, податке о породици, социјалну дијагнозу и прогнозу,
као и приједлог мјера које треба предузети.64
Према професору Митровићу, социјална анамнеза је један од најважнијих
писаних докумената социјалног радника, а иста прати животни пут
малољетника од његовог рођења до тренутка у којем је у његов живот ушао
социјални радник. Наиме, ,,анамнезом се настоје утврдити околности које су
дјеловале на малољетников развој и понашање, те одредити путоказ који би
могао помоћи малољетнику да се опредијели за понашања и могућности које
би помогле напретку његове личности и животних околности. Социјална
анамнеза садржи: а) опште податке малољетника: име и презиме, датум и
мјесто рођења, адресу, телефонски број, име родитеља и дјевојачко презиме
мајке; податке о дјетињству, школовању, школској спреми, додатним
едукацијама или оспособљавањима, вјештинама и знањима која би
малољетнику могла помоћи у остварењу квалитетнијег живота, запослености,
брачном стању, лицима која живе или су у блиском додиру и имају утицаја на
малољетников живот, те на крају податке о односу малољетника према себи,
породици, послу, организацији живота, активностима, начину провођења
слободног времена, интересима и склоностима; б) податке о породици
малољетника: родитељима, браћи и другим сродницима који имају значајну
улогу у малољетниковом животу, њихови општи подаци (старост,
образовање, здравствено стање, запосленост, социјални статус, мјесто
живљења), однос с наведеним лицима, међусобна повезаност и ниво узајамне
спремности на помоћ и подршку, те евентуално постојање неких других лица
која су значајна за малољетников живот; в) податке о здравственом стању
малољетника: прошла и садашња слика, те евентуална прогноза; ако
малољетник има здравствених тешкоћа, мора се утврдити одакле су узимани
здравствени подаци: изјава малољетника, сродника, медицинска
документација; г) податке о материјалним приликама малољетника: редовни
и допунски приходи, неискоришћене могућности зараде, постојеће
неискоришћене могућности (право на издржавање од сродника, помоћ за
његу и сл.), потребе које малољетник не успијева задовољити с обзиром на
постојеће приходе; д) податке о стамбеним приликама малољетника: садашње
64
Члан 12. тачка (ј) Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
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– удовољавају ли потребама с обзиром на број чланова породице, предвиђања
и могућности повољнијих рјешења, до које мјере је малољетник способан сам
рјешавати стамбене проблеме, постоји ли неко у породици ко му може и
вољан је помоћи, чију туђу помоћ би било реално очекивати и потражити, да
ли је с тим у вези нешто учињено; ђ) мишљење социјалног радника и е)
приједлог социјалног радника о мјерама које треба предузети” (Митровић,
2011).
У кривичном поступку који се води према малољетном учиниоцу
кривичних дјела веома је значајно упознати саму личност малољетног лица, а
упознавањем личности упоставља се генеза ,,делинквентног понашања и
покушава се пронићи у личност малољетника како би се утврдило које су то
мјере које би дале највише ефекта за његово преваспитавање” (Симовић,
Јовашевић, Митровић, & Симовић, 2015: 176; Тадић, 1992). У теорији се
сматра да је кључно утврђивање да ли је такво понашање дио његове
структуре личности или се ради о изразу фрустрације због неприлагођености
друштву (Симовић, Јовашевић, Митровић, & Симовић, 2015: 176).
Овдје треба нагласити и чињеницу да у кривичном поступку који се води
према малољетним учиниоцима кривичних дјела могу учествовати само
субјекти који су стекли посебна стручна знања из области малољетничке
делинквенције, те у складу с тим у самом законском тексту су предвиђене
посебне норме које се односе на стручност, стручно оспособљавање (које
подразумијева уређен и организован начин стицања посебних знања и
вјештина, јачања способности потребних за успјешно обављање послова из
одређене струке, односно радног мјеста, као и активности које се предузимају
с циљем континуираног унапређења стручности запослених), усавршавање и
едукацију свих учесника у поступку према малољетним учиниоцима
кривичних дјела (Митровић, 2015: 114).
У кривичном поступку који се покреће против малољетног лица изузетно
је важна улога органа старатељства. У Републици Српској, Центар за
социјални рад има многострука овлашћења, која су разрађена Законом о
социјалној заштити.65 У литератури се наводи да ,,стручни поступак у центру
за социјални рад омогућава процјену делинквентног понашања малољетника,
,,Службени гласник Републике Српске”, број 37/2012, 90/2016, 94/2019 и 42/2020.
Између осталог, Центар за социјални рад пружа прву стручну помоћ грађанима,
рјешава у првом степену о остваривању права утврђених Законом о социјалној
заштити и одлукама о проширеним правима у јединицама локалне самоуправе;
рјешава у првом степену о остваривању права из области дјечије заштите; рјешава у
првом степену о остваривању права из области породично-правне заштите и
старатељства; ради на спровођењу мјера према малољетним лицима у кривичном
поступку; пружа социјалне услуге у поступку рјешавања о правима из области
социјалне заштите; врши надзор над хранитељским породицама; води евиденцију и
документацију о правима, пруженим услугама и предузетим мјерама у оквиру своје
дјелатности и издаје увјерења на основу евиденције и врши исплату новчаних права
утврђених овим законом и другим прописима и општим актима.
65
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а одговарајући стручњаци центра за социјални рад током поступка врше
процјену његове личности која се мијења у зависности од сазријевања,
стицања знања, личних искустава, животних околности, његовог породичног
живота, школовања малољетника, односа малољетника са родитељима,
вршњацима, другима, као и слике о себи и сопственој личности. Таква
анализа омогућава да се боље схвати зашто је малољетник дошао у сукоб са
законом и да се одреде мјере и третмани који ће дати најбоље резултате, кроз
израду индивидуалног плана - вођење случаја. Орган старатељства је дужан
да родитељима пружа одговарајуће облике помоћи и подршке, предузима
потребне мјере ради заштите права у најбољем интересу дјетета, а на основу
непосредног сазнања или обавјештења” (Нови хоризонт, 2016; Митровић &
Купрешанин, 2018: 122).
Како би се на што квалитетнији начин заштитио најбољи интерес дјетета,
чланом 76. прописана је обавеза обазривог поступања према дјетету. Наиме,
при предузимању радњи којима је присутан малољетник, а нарочито при
његовом испитивању, поступа се обазриво, водећи рачуна о зрелости, другим
личним својствима и заштити приватности малољетника како вођење
кривичног поступка не би штетно утицало на његов физички, ментални и
когнитивни развој. Потом, прије покретања припремног поступка за дјело
које се малољетнику ставља на терет, тужилац је дужан од надлежног органа
старатељства прибавити податке који се тичу узраста, зрелости и других
особина личности малољетника, о средини и приликама у којима он живи,
како би могао одлучити да ли ће за конкретни случај поступати примјеном
начела опортунитета, приступити поступку примјене васпитне препоруке или
ће донијети наредбу за покретање припремног поступка.66
Најбољи интерес дјетета је кључна детерминанта и приликом процјене
могућности примјени начела опортунитета.67 За кривична дјела с прописаном
новчаном казном или казном затвора до пет година, тужилац може одлучити
да не покрене припремни поступак иако постоје докази да је малољетник
66
Члан 87. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку.
67
Начело опортунитета у поступку према малољетним учиниоцима кривичних
дјела имплементирано је у законодавства земаља региона превасходно захваљујући
Препоруци Р (87) 18 Комитета министара Савјета Европе, којом је предвиђено да
разлози за дискреционо поступање тужиоца при покретању кривичног поступка
морају бити наведени у закону, те је потребно да се заснивају на јавном интересу, а
приликом примјене дискреционог гоњења тужилац недискриминаторно мора да води
рачуна о природи, околностима, озбиљности и посљедицама извршеног кривичног
дјела, те личности окривљеног, вјероватноћи осуде, ефектима казне и положају
оштећеног лица. Препоручено је да начелу дискреционог гоњења треба прибјегавати
или се његова примјена проширивати кад год историјски развој и устав земаља
чланица то омогућавају; иначе треба донијети мјере која имају исти циљ (Ђурђић,
2011: 406; Чворовић & Турањанин, 2015: 318; Турањанин, 2016; Gilliéron, 2014; Jehle
& Wade, 2006: 24).
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учинио кривично дјело, ако сматра да не би било цјелисходно да се води
поступак према малољетнику, с обзиром на природу кривичног дјела и
околности под којима је учињено, ранији живот малољетника и његова лична
својства. Тужилац може поступити на исти начин у случају кривичног дјела
са прописаном казном затвора преко пет година ако је такво поступање у
складу са принципом сразмјерности. Ради утврђивања ових околности,
тужилац може затражити обавјештења од родитеља, односно стараоца
малољетника, других лица и установа, а када је то потребно, може ова лица и
малољетника позвати ради непосредног обавјештавања. Тужилац треба да
тражи мишљење органа старатељства о цјелисходности покретања поступка
према малољетнику.68 Начело опортунитета је веома важно у овом поступку.
У вези с тим, слажемо се са схватањима да је потребно проширивати овај
концепт у будућим реформама малољетничког правосуђа, примјера ради,
проширењем круга лица која су овлашћена за њихову примјену (Стевановић,
2018: 518).69
Приликом процјене примјене васпитне препоруке такође се узима у обзир
најбољи интерес дјетета, препознат кроз одређење да прије доношења
наредбе за покретање припремног поступка према малољетнику за кривична
дјела за која је могућа примјена начела опортунитета, тужилац је дужан
размотрити могућност и оправданост примјене васпитне препоруке. Тужилац
Примјера ради, у Шпанији, према законској регулативи, цјелокупна правна
интервенција у кривичном поступку према малољетном лицу треба да се заснива на
„супериорном интересу малољетника“ тј. најбољем интересу дјетета, принципу који
је више пута поменут у законском тексту; те цјелокупно дејствовање како тужиоца
тако и браниоца треба да слиједи овај принцип. Суштински посматрано, свака
одлука, а посебно избор и одређивање мјере која ће се примијенити треба да буде
усвојена у свјетлу овог принципа. Дакле, судије морају изрећи казну не само на
основу тежине кривичног дјела, већ и на основу релевантних психо-социјалних и
породичних услова. Штавише, тужилац није дужан да кривично гони кад год је
почињено кривично дјело, те он може одлучити да ли ће гонити или не. Међутим,
шпански закон није довољно јасан у погледу садржаја овог концепта. Ово је важно
ограничење које је требало избјећи одговарајућим односима према личном развоју
малољетника, њиховим образовним потребама итд. Сматра се да би интереси
малољетника заиста требало да буду повезани са преваспитавањем и
ресоцијализацијом малољетника (Palacio Sánchez Izquierdo, 2000: 58; Cuesta, 2006:
101).
69
У Републици Србији, приоритети који су изражени у Акционом плану за
Поглавље 23 и предложени Нацрт новог Закона о малољетним учиниоцима
кривичних дјела и заштити малољетних лица у кривичном поступку се огледају у
унапређењу специјализације свих учесника у кривичном поступку према
малољетницима, давању могућности јавном тужиоцу да примјењује све васпитне
налоге, уз ширење круга постојећих васпитних налога, проширење могућности
служења начелом опортунитета и за кривична дјела са запријећеном казном до осам
година затвора, у унапређењу система извршења кривичних санкција итд.
(Стевановић, 2016: 594).
68

53

ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ …

о таквој могућности рјешавања конкретног случаја, природи, садржају,
трајању, посљедицама примјене васпитне препоруке, као и посљедицама
одбијања сарадње, извршења и испуњења васпитне препоруке, обавјештава
малољетника и његове родитеље, односно стараоца или усвојиоца.70
Изрицање кривичних санкција према малољетним учиниоцима кривичних
дјела носи своје специфичности, будући да овај поступак садржи појачане
начине заштите његове личности, те у том контексту, и поред тога што су
покретање поступка према малољетнику и изрицање кривичних санкција
условљени постојањем кривичног дјела, природа и тежина дјела, која се
увијек узима у обзир приликом процјене и одабира кривичне санкције, овдје
нема велики значај. Суштински посматрано, на првом мјесту се узима
најбољи интерес дјетета кроз проучавање личности малољетника, његовим
психичким својствима, степену васпитања, побудама за извршење кривичног
дјела и социјалној средини у којој живи (Симовић, Јовашевић, Митровић, &
Симовић, 2015: 344).
Када говоримо о примјени алтернативних мјера и извршењу кривичних
санкција, позитивно је што законодавац наглашава индивидуални приступ.
Наиме, у члану 126. законодавац децидирано стоји на становишту да у току
извршавања кривичних санкција према малољетнику треба поступати на
начин који одговара његовом узрасту, степену зрелости и другим својствима
личности, уз поштовање достојанства малољетника, подстицање његовог
цјеловитог развоја и учешћа у сопственој ресоцијализацији, придржавајући се
савремених педагошких, психолошких и пенолошких знања и искустава.71
Потом, брига о здрављу малољетника према коме се извршава заводска
васпитна мјера или казна малољетничког затвора обезбјеђује се у складу са
прихваћеним медицинским стандардима који се примјењују према
малољетницима у широј заједници. Малољетници према којима се извршава
заводска васпитна мјера или казна малољетничког затвора подвргавају се
најмање једном годишње систематском прегледу од стране одговарајуће
здравствене установе. Извјештај о здравственом стању се доставља судији и
тужиоцу, родитељу, односно стараоцу или усвојиоцу малољетника, као и
стручним Савјетницима или органу старатељства. Посебна пажња посвећује
се потребама трудних малољетница и мајки са бебама, наркомана,
алкохоличара и малољетника са посебним потребама, а најмање два пута
годишње саставља се извјештај о психичком стању малољетника и доставља
судији који врши надзор, односно има увид у извршење наведене кривичне
Члан 90. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку.
71
Члан 126. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
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санкције, тужиоцу, родитељу, односно његовом стараоцу или усвојиоцу, као
и органу старатељства.72
Законодавац је потом прописао да се извршење васпитне мјере и казне
малољетничког затвора заснива на појединачном програму поступања са
малољетником који је прилагођен његовој личности и у складу је са
савременим достигнућима науке, педагошке и пенолошке праксе.
Појединачни програми се израђују на основу цјеловитог сагледавања
зрелости и других својстава личности малољетника, његовог узраста, нивоа
образовања, ранијег живота малољетника и понашања у социјалној средини,
облика поремећаја понашања, врсте кривичног дјела и околности под којима
је учињено. Појединачним програмом посебно се утврђују: ниво зрелости
малољетника, друга својства његове личности, могућност укључења у процес
образовања и радног оспособљавања, коришћење и организација слободног
времена, рад са родитељем, усвојиоцем или стараоцем малољетника и другим
члановима његове породице, као и други облици психосоцијалног,
педагошког и пенолошког утицаја на малољетника.73
Овим законским текстом је прописано и поступању надлежних органа када
су у питању кривична дјела која су извршена на штету дјетета. То су:
убиство, тешко убиство, убиство дјетета при порођају, навођење на
самоубиство и помагање у самоубиству, тешка тјелесна повреда, отмица,
противправно лишење слободе, трговина дјецом, силовање, кривична дјела
сексуалног злостављања и искориштавања дјетета, ванбрачна заједница са
дјететом, одузимање дјетета, запуштање и злостављање дјетета, насиље у
породици или породичној заједници, кршење породичних обавеза,
избјегавање давања издржавања, омогућавање уживања опојних дрога,
разбојништво и разбојничка крађа. Међутим, потпуно исправно законодавац
је одредио и могућност да тужилац покрене кривични поступак против
пунољетних учинилаца других кривичних дјела прописаних кривичним
законом, ако оцијени да је то потребно ради посебне заштите личности дјеце
и малољетних лица која као оштећени учествују у кривичном поступку.74
Код поступања у кривичним предметима против учинилаца кривичних
дјела на штету дјеце, при спровођењу процесних радњи посебно обазриво се
односи према дјетету на чију штету је учињено кривично дјело, имајући у
виду његов узраст, особине његове личности, образовање и прилике у којима
живи, да би се избјегле могуће штетне посљедице на његов будући живот,
васпитање и развој. Саслушање дјетета се обавља уз помоћ стручног
Члан 127. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
73
Члан 128. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
74
Члан 184. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
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савјетника или другог стручног лица.75 Једноставно речено, својеврсна
обазривост свих учесника у кривичном поступку према дјетету или
малољетнику на чију штету је извршено кривично дјело посебно је истакнута
приликом предузимања појединих радњи доказивања. На овом мјесту
значајно је споменути саслушање дјетета које је оштећено кривичним дјелом.
Наиме, саслушање свједока је кривичнопроцесна радња коју предузима суд с
циљем да утврди потпуно чињенично стање и оно је предуслов за доношење
законите судске одлуке (Симовић, Јовашевић, Митровић, & Симовић, 2015:
531). Ако се као свједок саслушава дијете оштећено неким од наведених
кривичних дјела, саслушање се може провести највише два пута. Тужилац
или полицијски службеник саслушава свједока путем техничких уређаја за
пренос слике и звука, а без присуства тужиоца или полицијског службеника у
просторији гдје се свједок налази. Саслушање дјетета се обавља уз помоћ
стручног савјетника или другог стручног лица, на основу чијег се мишљења,
кад то није противно интересима дјетета или интересима вођења кривичног
поступка, може одобрити и присуство родитеља у просторији гдје се свједок
налази.76
Важна је и чињеница да је законодавац препознао потребу за одређењем
улоге стручног савјетника и стручног лица, и то измјенама и допунама овог
законског текста. Наиме, чланом 186а законодавац је прописао, између
осталог, да је стручно лице стручни радник органа старатељства - психолог,
педагог, социјални педагог - дефектолог, специјални педагог - дефектолог,
социјални радник који посједује цертификат о стручној оспособљености за
обављање послова из области преступништва младих и кривичноправне
заштите дјеце, искуство на пословима заштите и бриге о дјеци и
професионалне вјештине у комуникацији са дјецом, а уз чију помоћ се
обавља саслушање дјетета као свједока оштећеног наведеним кривичним
дјелима. Помоћ коју свједоку пружа стручни савјетник или стручно лице има
за циљ пружање емоционалне подршке дјетету, смањење нивоа анксиозности,
стреса, додатне трауматизације, страха и других штетних утицаја насталих
учествовањем дјетета у правосудном поступку, да би се позитивно утицало на
способност дјетета да, стичући осјећај сигурности о поступку, разумије своју
улогу, и да би се на тај начин обезбиједио квалитет и вриједност исказа
свједока. Стручни савјетник или стручно лице приликом саслушања дјетета
као свједока оштећеног кривичним дјелом посредује у комуникацији између
тужиоца или полицијског службеника и свједока, по потреби утиче на
формулацију питања која се упућују свједоку у циљу прилагођавања
способностима свједока да питања разумије, сугерише измјену начина
постављања питања тако да не побуде додатну трауматизацију свједока, и по
Члан 186. став 1. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
76
Члан 186. став 2. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
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потреби интервенише ради заштите добробити свједока.77 Извјештај
наведених стручњака би морао да садржи комплетне психофизичке
карактеристике малољетника у односу на социо-економске услове у којима
малољетник живи, и усмјерен је на ресоцијализацију: основне податке о
малољетнику, његовој личности, душевној развијености, личним својствима и
склоностима, здравственом стању, опису његовог досадашњег живота са
нагласком на догађаје који су важни за разумијевање његовог садашњег
понашања, евентуалне промјене средине, ток школовања, школски успјех,
однос према друговима, вршњацима, породичну ситуацију, податке о
родитељима, брачним, породичним и родитељским односима, процесу
васпитања, економском статусу породице, евентуалним социопатолошким
појавама у породици, рецидивизму, уз претходно упознавање са околностима
извршења кривичног дјела (Митровић & Купрешанин, 2018: 124).
У складу са најбољим интересом дјетета је и одредба којом је прописана
забрана суочења са осумњиченим/оптуженим, у ситуацији ако се као свједок
саслушава дијете или малољетник који је озбиљно физички или психички
трауматизован околностима под којима је извршено кривично дјело или пати
од озбиљних психичких поремећаја који га чине посебно осјетљивим.78
Законом о кривичном поступку Републике Српске,79 прописане су нове
одредбе о улози оштећеног у кривичном поступку, а које имају утицај на
положај малољетника у кривичном поступку. Међу правима оштећеног,
изричито је прописано да овај процесни субјект има право да а) поднесе
приједлог и доказе за остваривање имовинскоправног захтјева и да предложи
привремене мјере за његово обезбјеђење, б) укаже на чињенице и предлаже
доказе који су од важности за предмет доказивања, в) ангажује пуномоћника
из реда адвоката, г) разматра списе и разгледа предмете који служе као доказ,
д) буде обавијештен о неспровођењу истраге, о покретању истраге, о
обустави истраге, о повлачењу оптужнице или о одустанку тужиоца од
оптужнице, ђ) поднесе притужбу када је то ЗКП-ом одређено, е) буде поучен
о могућности да преузме кривично гоњење и заступа оптужницу када је то
одређено ЗКП-ом, ж) присуствује претпретресном рочишту, з) присуствује
главном претресу, и) поднесе жалбу против одлуке о трошковима кривичног
поступка и имовинскоправном захтјеву, ј) буде обавијештен о исходу
поступка и да му се достави правоснажна пресуда и к) предузима друге радње
одређене ЗКП-ом, а о овим правима упознају га тужилац и суд. Оштећеном се
може ускратити право да разматра списе и разгледа предмете ако је ријеч о
Члан 186а ставови 1-3. Закона о заштити и поступању са дјецом и
малољетницима у кривичном поступку.
78
Члан 187. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку.
79
,,Службени гласник РС”, број 53/12, 91/17, 66/18 и 15/21.
77
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списима и предметима чије би откривање могло довести у опасност циљ
истраге.80
Ако тужилац донесе наредбу о неспровођењу истраге, обустави истрагу,
или одустане од кривичног гоњења до потврђивања оптужнице, дужан је да у
року од осам дана од дана доношења наредбе о томе обавијести оштећеног и
поучи оштећеног да може поднијети притужбу главном окружном тужиоцу.
Оштећени има право да поднесе притужбу у року од осам дана од дана када је
примио наведено обавјештење и поуку. Ако их оштећени није примио, може
да поднесе притужбу у року од три мјесеца од дана када је тужилац донио
наредбу о неспровођењу истраге, обуставио истрагу, или одустао од
кривичног гоњења. Главни окружни тужилац ће у року од 30 дана, а у
сложеним предметима до три мјесеца од дана пријема притужбе, исту одбити,
усвојити или одбацити рјешењем, против којег је дозвољен приговор главном
републичком тужиоцу у року од осам дана од дана пријема рјешења. Главни
републички тужилац ће у року од 30 дана, а у сложеним предметима до три
мјесеца од дана пријема приговора, одлучити о приговору на рјешење.
Рјешењем којим се усваја приговор, главни републички тужилац ће издати
обавезујуће упутство поступајућем тужиоцу да предузме, односно да настави
кривично гоњење. Главни републички тужилац ће у року од 30 дана, а у
сложеним предметима до три мјесеца од дана пријема притужбе, одлучити по
притужбама у предметима Посебног одјељења за сузбијање корупције,
организованог и најтежих облика привредног криминала. Против рјешења
главног републичког тужиоца, приговор није дозвољен. Оштећени има право
да поднесе притужбу главном окружном тужиоцу због трајања поступка, када
истрага није завршена у новом року који је одредио главни окружни тужилац
и ако оптужница не буде подигнута ни у додатном року који је одредио
главни тужилац.81
Ако тужилац након потврђивања оптужнице изјави да одустаје од
оптужнице, суд ће питати оштећеног да ли хоће да преузме кривично гоњење
и заступа оптужницу. Ако оштећени није присутан, суд ће га у року од осам
дана обавијестити о одустанку тужиоца од оптужнице и поучити га да може
да се изјасни да ли хоће да преузме кривично гоњење и заступа оптужницу.
Оштећени је дужан да се одмах или у року од осам дана од дана када је
примио обавјештење и поуку изјасни да ли хоће да преузме кривично гоњење
и заступа оптужницу, а ако није примио обавјештење и поуку, у року од три
мјесеца од дана када је тужилац изјавио да одустаје од оптужнице. Ако
оштећени изјави да преузима кривично гоњење, суд ће наставити, односно
одредити главни претрес. У случају да се оштећени не изјасни у року или
изјави да не жели да преузме кривично гоњење, суд доноси рјешење о
обустави поступка, односно пресуду којом се оптужба одбија. Потом, ако
оштећени није присутан на претпретресном рочишту или главном претресу, а
80
81

Члан 46а ЗКП-а.
Члан 46б ЗКП-а.
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уредно је позван, или му се позив није могао уручити због непријављивања
суду промјене адресе пребивалишта или боравишта, сматра се да неће да
настави кривично гоњење и суд доноси рјешење о обустави поступка,
односно пресуду којом се оптужба одбија.82
За кривична дјела за која се гони по приједлогу оштећеног, приједлог се
подноси надлежном тужиоцу. Приједлог за кривично гоњење подноси се у
року од три мјесеца од дана када је оштећени сазнао за кривично дјело и
извршиоца. Ако је оштећени поднио пријаву или приједлог за остваривање
имовинскоправног захтјева у кривичном поступку, сматра се да је тиме
поднио и приједлог за кривично гоњење, а ако је кривичним дјелом оштећено
више лица, кривично гоњење ће се предузети, односно наставити по
приједлогу било ког оштећеног.83
Оштећени, као и његов законски заступник и пуномоћник дужни су да о
свакој промијени адресе пребивалишта или боравишта обавијесте тужиоца
или суд пред којим се води кривични поступак.84 Ако је оштећени дијете или
лице које је потпуно лишено пословне способности, његов законски
заступник је овлашћен да даје све изјаве и да предузима све радње на које је
овлашћен оштећени. Законски заступник може своја права да врши преко
пуномоћника.85 Ако оштећени умре у току рока за давање изјаве суду о
преузимању кривичног гоњења или за подношење приједлога тужиоцу за
кривично гоњење, односно у току поступка, његов законски заступник,
брачни, односно ванбрачни супружник, дјеца, родитељи, усвојилац,
усвојеник, брат и сестра могу у року од три мјесеца послије његове смрти
дати изјаву да преузимају кривично гоњење или поднијети приједлог,
односно дати изјаву да остају при приједлогу. Ове одредбе сходно се
примјењују и на правног насљедника правног лица које је престало да
постоји.86
Посебно су прописана права оштећеног као тужиоца. Тако, оштећени као
тужилац има право да а) заступа оптужбу, у складу са одредбама ЗКП-а, б)
поднесе приједлог и доказе за остваривање имовинскоправног захтјева и да
предложи привремене мјере за његово обезбјеђење, в) ангажује пуномоћника
из реда адвоката и г) предузима друге радње, када је то одређено ЗКП-ом.
Поред наведених права, оштећени као тужилац има права која припадају
тужиоцу, осим оних права која тужилац има као државни орган.87 Својство
оштећеног као тужиоца престаје: а) одустанком од оптужбе, б) преузимањем
Члан 46в ЗКП-а.
Члан 46г ЗКП-а.
84
Члан 46д ЗКП-а.
85
Члан 46ђ ЗКП-а.
86
Члан 46е ЗКП-а.
87
Члан 46ж ЗКП-а.
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кривичног гоњења од стране тужиоца и в) смрћу, односно престанком
правног лица.88
Оштећени, као тужилац, може суду пред којим се води кривични поступак
дати изјаву о одустанку од оптужбе до завршетка главног претреса или
претреса пред другостепеним судом. Изјава о одустанку је неопозива. Ако
оштећени као тужилац не дође на претпретресно рочиште или главни
претрес, иако је уредно обавијештен или му се обавјештење није могло
уручити због непријављивања суду промјене адресе пребивалишта или
боравишта, сматра се да је одустао од оптужбе и суд ће донијети рјешење о
обустави поступка, односно пресуду којом се оптужба одбија.89 Треба
навести и да у поступку који се води по оптужби оштећеног као тужиоца,
тужилац има право да до завршетка главног претреса преузме кривично
гоњење и заступање оптужбе.90 На оштећеног као тужиоца сходно се
примјењују одредбе члана 46г. став 4. и чл. 46д, 46ђ. и 46е. ЗКП-а.91
1.3. Анализа подударности стандарда Европске уније и
малољетничког кривичног законодавства Републике Српске
Можемо да примијетимо да је кривично законодавство које се примјењује
према малољетницима у Републици Српској у већој мјери хармонизовано са
стандардима који постоје у Европској унији. Оно што је важно у сљедећем
периоду, јесте усклађивање Закона о заштити и поступању са дјецом и
малољетницима у кривичном поступку са поменутом Директивом.
Првенствено, неопходно је инсистирати на законодавном предвиђању
најбољег интереса дјетета у свакој фази поступка.
Кроз процесни дио Закона се на више мјеста говори о обавјештавању
родитеља, старатеља или усвојитеља о различитим аспектима поступка.
Међутим, у законодавство треба имплементирати и објединити право на
информације из Директиве, те увести право на обавјештавање трећег лица по
жељи
малољетника,
превасходно
ако
обавјештавање
родитеља/усвојиоца/старатеља није у најбољем интересу дјетета, али и у
случају постојања друга два изузетка. Потом, важна је и одредба о дјеловању
у случају када дијете не именује друго лице, која треба бити предвиђена у
Закону.
Према члану 77. Закона малољетник мора имати браниоца приликом првог
испитивања од стране тужиоца или овлашћеног службеног лица, као и током
цијелог кривичног поступка. Међутим, Директивом је моменат помјерен, па
се захтијева бранилац прије првог испитивања, а не приликом испитивања,
наравно, уз додатне моменте.
Члан 46з ЗКП-а.
Члан 46и ЗКП-а.
90
Члан 46ј ЗКП-а.
91
Члан 46к ЗКП-а.
88
89
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Појединачне процјене се спроводе уз јаку укљученост дјетета, а спроводи
их стручно особље у складу, колико је то могуће, с мултидисциплинарним
приступом и, када се то сматра прикладним, уз укљученост носиоца
родитељске одговорности или другог одговарајућег одраслог лица и/или
специјализованог стручњака. У случају значајне промјене елемената који
чине основу појединачне процјене, државе чланице осигуравају да се
појединачна процјена ажурира за вријеме трајања кривичног поступка.
Државе чланице могу одступити од обавезе спровођења појединачне процјене
ако је то одступање оправдано околностима предмета, под условом да је у
складу с најбољим интересом дјетета.92 Законом је предвиђена социјална
анамнеза, о чему смо већ говорили, с тим што овај члан треба допунити и
прецизирати.93
Чланом 84. Закона је предвиђена, пак, забрана аудио и видео снимања тока
поступка према малољетнику, али само у сврху објављивања тока поступка.
То истовремено не значи да је забрањено снимање у прописану сврху, али је
то потребно изричито предвидјети законским текстом. Ово нарочито долази
до изражаја уколико узмемо у обзир праксу Европског суда за људска права у
погледу свједока који не морају да дају исказ за главном претресу.
Чланом 103. Закона је предвиђено да се малољетник обавезно налази у
притвору одвојено од пунољетних лица. У складу с тим, неопходне су
измјене овог члана, као и прецизирање члана 96. Закона којим је прописано
лишење слободе и боравак малољетника у надлежној организационој
јединици Министарства унутрашњих послова РС. Посебно треба
имплементирати одредбе у вези са наступањем пунољетства малољетника и
продужења боравка у притвору.
На основу објашњеног члана Директиве, неопходно је имплементирање
најбољег интереса дјетета у члан 109. Закона. Наиме, овим чланом је
предвиђено да се на сједницу позивају тужилац, малољетник, бранилац,94
родитељи/усвојилац/старатељ, а може јој присуствовати и представник
органа старатељства. Када родитељ, односно старалац није у могућности да
присуствује сједници или није способан или је непознат или када
малољетнику није постављен посебни старалац, судија у интересу
малољетника позива представника органа старатељства и тада је његово
присуство обавезно све до правоснажног окончања поступка. Иако је ово
рјешење на путу оног које је предвиђено Директивом, неопходно је додатно
прецизирање и проширење одредбе.
Одредбе којима је прецизиран састав судских вијећа такође могу на
одређен начин да укажу на узимање у обзир малољетства као важне
Члан 7. Директиве (ЕУ) 2016/800.
Члан 87. Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном
поступку.
94
Питање трошкова браниоца у поступку према малољетницима представља једно
од актуелних тема у кривичном процесном законодавству (Илић М. , 2015).
92
93
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детерминанте. У законодавству Републике Српске у кривичним поступцима
према малољетним учиниоцима формира се посебно вијеће за малољетнике
састављено од три судије. У другим законодавствима, у овом вијећу се налазе
или судије поротници, који су по правилу наставници и васпитачи, а постоје
и законодавства у којима се поред судије професионалца налазе и психолог и
социјални радник (Silval, 2006: 276).
2. ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА НА
ИНТЕРНЕТУ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
2.1. Међународни стандарди о праву на слободу изражавања на
интернету
Лари Александер у свом познатом есеју, на самом почетку, поставља
питање да ли је слобода изражавања универзално право (Alexander, 2013;
Alexander, 2005). Без спора, ова слобода јесте загарантована низом
међународних докумената (Wehbe, 2018), те неодвојива од демократије,
садржана је у низу националних, европских, међународних95 и регионалних
инструмената који промовишу овај концепт, препознат као једини способан
да гарантује заштиту људских права. Превасходно, према члану 19.
Међународног пакта о грађанским и политичким правима нико не може бити
узнемираван због свог мишљења. Такође, свако има право на слободу
изражавања, што подразумијева слободу тражења, примања и ширења
обавјештења и идеја сваке врсте, без обзира на границе, било усмено,
писмено, путем штампе или у умјетничком облику, или ма којим другим
средством по избору. Коришћење наведених слобода повлачи посебне
дужности и одговорности. Оно се, према томе, може подвргнути извјесним
ограничењима која ипак морају бити изричито утврђена законом и која су
неопходна а) за поштовање права или угледа других лица, б) за заштиту
националне безбједности или јавног поретка, или јавног здравља или морала.
Ради се о негативним правима у смислу да држава нема право да их омета,
изузев у дозвољеним изузетним околностима (Kozhamberdiyeva, 2008: 1; Lor
& Britz, 2007). Такође, према члану 19. Декларације Уједињених нација о
људским правима, свако има право на слободу мишљења и изражавања; ово
право укључује слободу држања мишљења без уплитања. У овом дијелу рада
акценат ће бити стављен превасходно на становишта Европског суда за
људска права.
Ширење Савјета Европе неминовно је довело и до пораста значаја и
осјетљивости права заштићених чланом 10. Конвенције, а тумачење многих
значајних чланова и разграничење заштићених права често подразумијева
95
На примјер, члан 13. Америчке конвенције о људским правима из 1969. године,
члан 19. Међународног пакта о грађанским и политичким правима из 1966. године
или члан 9. Афричке повеље о људским и грађанским правима из 1981. године.
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балансирање између интереса подносилаца представке и интереса других
појединаца или јавности у цјелини (Кухељ, 2003: 62). Јавно изражавање
мишљења у данашње вријеме подразумијева и изражавање мишљења путем
интернета. Према члану 10. ЕКЉП, свако има право на слободу изражавања.
Ово право укључује слободу посједовања сопственог мишљења, примања и
саопштавања информација и идеја без мијешања јавне власти и без обзира на
границе. Међутим, члан 10. Конвенције не спречава државе да захтијевају
дозволе за рад телевизијских, радио и биоскопских предузећа. Пошто
коришћење ових слобода повлачи за собом дужности и одговорности, оно се
може подвргнути формалностима, условима, ограничењима или казнама
прописаним законом и неопходним у демократском друштву у интересу
националне безбједности, територијалног интегритета или јавне безбједности,
ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала,
заштите угледа или права других, спречавања откривања обавјештења
добијених у повјерењу, или ради очувања ауторитета и непристрасности
судства. Суштински, тешко је прецијенити историјску важност идеала који
леже у основи наведених гаранција - развој демократских друштава био је
пресудно условљен плуралном јавном сфером у којој се артикулишу и
оспоравају мишљења (Hansen, 2018: 101).
Само до 2010. године, Суд је у више 600 пресуда утврдио и разјаснио обим
и ограничења права на слободу изражавања и информисања у Европи,
штитећи новинаре (Ajevski, 2014), издаваче, радио-дифузне организације,
поједине грађане, државне службенике, академике, политичаре, умјетнике и
невладине организације (можемо да пратимо пораст броја предмета кроз
периоде: 1960-1969: 1 предмет; 1970-1979: 3 предмета; 1980-1989: 12
предмета; 1990-1999: 75 предмета; 2000-2009: 540 предмета (Voorhoof &
Cannie, 2010: 410-411)). У свом тумачењу члана 10. Конвенције, Суд је
сматрао да „слобода изражавања представља један од основних темеља
[демократског] друштва, један од основних услова за његов напредак и развој
сваког човјека“.96 Суд је у неколико наврата нагласио важност овог члана,
Handyside v. the United Kingdom, § 49. Наиме, Ричард Хендисајд, држављанин
Велике Британије, био је власник лондонске издавачке куће Stage 1, која је основана
1968. године. У септембру 1970. године он је откупио ауторска права за објављивање
,,Мале, црвене, школске књиге“ за Велику Британију. Аутори књиге били су Данци
Сорен Хансен и Јеспер Јенсен, а књига је била намијењена школској дјеци и тицала
се образовања уопште, али отприлике једна десетина текста односила се на сексуално
образовање. У Данској је књига први пут објављена 1969. године, а затим, након што
је преведена и адаптирана, објављена је и у Белгији, Финској, Француској, Савезној
Републици Њемачкој, Грчкој, Исланду, Италији, Холандији, Норвешкој, Шведској и
Швајцарској као и у више ваневропских земаља. Осим тога, била је у слободној
продаји и у Аустрији и Луксембургу. Након што је ,,Мала, црвена, школска књига“
преведена на енглески, Хендисајд је припремио издање за Велику Британију. Било је
предвиђено да се књига нађе у слободној продаји 1. априла 1971. године. Када је
завршено штампање, издавач је послао неколико стотина примјерака различитим
96
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који се примјењује не само на „информације“ или „идеје“ које су
благонаклоно примљене или се сматрају увредљивим или су индиферентне,
већ и на оне вријеђајуће, шокирајуће или узнемирујуће – једноставно, такви
су захтјеви плурализма, толеранције и широкогрудности без којих нема
„демократског друштва“.97, 98
Слобода изражавања подлијеже изузецима, који се, међутим, морају
строго тумачити и потреба за било којим ограничењима мора бити увјерљиво
утврђена.99 Истовремено, поред општих разматрања, Суд је у судској пракси
публикацијама, од локалних и националних листова до образовних и медицинских
журнала. Такође, огласи о продаји књиге били су објављени у бројним
публикацијама. Након што су примиле више притужби, власти Велике Британије су
30. марта 1971. године предузеле мјере у складу са Законом о неморалним
публикацијама из 1959. и 1964. године. Полиција је 31. марта и 1. априла заплијенила
све примјерке књиге које је пронашла у просторијама Р. Хендисајда и у штампарији
(око 18.800 примјерака од тоталног тиража од 20.000 примјерака је недостајало и
касније је продато, на примјер, школама које су их наручиле). Затим је покренут
поступак против Хендисајда, и 1. јула 1971. године суд је одредио новчану казну и
наредио да се књиге униште. Хендисајд је уложио жалбу на ову одлуку, али је она
одбијена. Наиме, другостепени суд је саслушао свједоке и 29. октобра 1971. године
закључио је да је књига била неморална и да јој је циљ био да заведе велику већину
дјеце која је буду читала. Суд је такође сматрао, узимајући притом у обзир многе
добре стране књиге, да Хендисајд није доказао да би публикација била оправдана јер
је то у интересу јавности. Обновљено издање ,,Мале, црвене, школске књиге“
објављено је 15. новембра 1971. године и поводом њега није покренут никакав
поступак.
97
Handyside v. the United Kingdom, § 49; Observer and Guardian v. the United Kingdom, § 59. У предмету Observer and Guardian v. the United Kingdom, Суд је донио
одлуку да нема кршења Конвенције за привремене мјере које су издате у јулу 1986.
године а којима се ограничавало су објављивање двају новина, до суђења у којима је
државни тужилац тражио трајне забране, због детаља неовлашћених мемоара који
наводе незаконито понашање Службе безбједности и информација добијених од
њиховог аутора, бившег запосленика Службе.
98
У новијој теорији присутна је расправа и о проблему дезинформисања, које је
дефинисано као намјерно стварање и размјена информација за које неко зна да су
нетачне (Nunez, 2020: 785).
99
Stoll v. Switzerland ([GC], § 101, Morice v. France ([GC], § 124), Pentikäinen v. Finland ([GC], § 87. Предмет Stoll v. Switzerland се односи на изрицање пресуде
подносиоцу представке, новинару по професији, на плаћање новчане казне због
откривања у штампи повјерљивог извјештаја швајцарског амбасадора у Сједињеним
Амјеричким Државама у вези са стратегијом коју треба да усвоји швајцарска влада у
преговорима, између осталих, Свјетског јеврејског конгреса и швајцарске банке на
тему обештећења жртава холокауста за непотраживана средства положена на рачуне
швајцарских банака. У децембру 1996. швајцарски амбасадор у Сједињеним
Амјеричким Државама израдио је „стратешки документ“, класификован као
„повјерљив“, у контексту дотичних преговора. Документ је послат званичнику који се
тим питањем бавио у Савезном министарству спољних послова у Берну. Копије су
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послате још деветнаест особа из швајцарске владе и савезних власти и швајцарским
дипломатским представништвима у иностранству. Подносилац представке је
прибавио копију, вјероватно као резултат кршења службене тајне од стране особе
чији идентитет остаје непознат. Недељне новине у Цириху објавиле су, између
осталог, два чланка подносиоца представке под насловом „Ambassador Jagmetti insults
the Jews“ и „The ambassador in bathrobe and climbing boots puts his foot in it“. Сљедећег
дана циришке дневне новине штампале су опсежне изводе из стратешког документа;
накнадно су друге новине такође објављивале изводе. Суд је наложио подносиоцу
представке да плати казну од 800,00 швајцарских франака (приближно 476,00 ЕУР)
због објављивања „тајних званичних вјежби“ у смислу члана 293. Кривичног
законика. Савезни суд је у крајњој инстанци одбио жалбе подносиоца представке.
Швајцарско вијеће за штампу, иако је прихватило да је та публикација била
легитимна због нарочито важности у вријеме јавне расправе о имовини жртава
холокауста, заузело је став да је подносилац представке на неодговоран начин изнио
примедбе амбасадора шокантно и скандалозно штампањем стратешког документа у
крњем облику и неуспјехом да временски распоред догађаја буде довољно јасан.
Савјет за штампу је додао да су, насупрот томе, друге новине ставиле аферу у
одговарајући контекст објављивањем стратешког документа скоро у цјелини.
Према предмету Morice v. France, године 1995. Бернард Борел, судија који је
упућен у контекст споразума о сарадњи између Француске и Џибутија, пронађен је
мртав. Истрага жандармјерије Џибути наредних дана закључила је да је извршио
самоубиство. Његова удовица, оспоравајући закључак о самоубиству, поднијела је
жалбу и именовала подносиоца представке да је заступа у поступку. Отворене су
двије судске истраге у вези са убиством са предумишљајем које је учинила непозната
особа. Судска истрага додијељена је истражним судијама М. и Л. Л. У јуну 2000.
године, Одјељење за оптужнице Апелационог суда уклонило је те судије из случаја и
предало га новом истражном судији, судији П. Убрзо након тога, исто Одјељење је
подржало захтјев подносиоца представке за повлачење предмета „Scientology“
високог профила од судије М. У септембру 2000. године подносилац представке и
једна од његових колега писали су француском министру правде у вези са судском
истрагом о смрти судије Борел. Изјавили су да се још једном обраћају министру у
вези са понашањем судија М. и Л. Л. које се „потпуно коси са принципима
непристрасности и правичности“ и затражили су да Генерални инспекторат
правосудних служби спроведе истрагу због „бројних недостатака ... откривених у
току судске истраге“. Сљедећег дана у чланку у новинама Le Monde наводи се да су
адвокати госпође Борел министру правде „енергично критиковали“ судију М.,
посебно је оптужујући за понашање које је „у потпуности у супротности са
принципима непристрасности и правичности“, и додајући, да она очигледно није
успјела да региструје предмет и да га пренесе свом насљеднику. Двојица судија
поднијели су кривичну пријаву као грађанске странке против директора новина,
новинара који је написао чланак и господина Морицеа, оптужујући их за кривично
дјело јавне клевете државног службеника. Апелациони суд је огласио подносиоца
представке кривим за саучесништво у том кривичном дјелу и наложио му да плати
новчану казну од 4.000,00 евра. Износ одштете од 7.500,00 евра додијељен је сваком
од судија, коју ће подносилац представке платити заједно са још двојицом
оптужених. Пресудом од 11. јула 2013. године, Вијеће суда је, са шест гласова за и
једним против, утврдило да није дошло до кршења члана 10. Дана 9. децембра 2013.
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истражио позитивне обавезе држава у заштити остваривања овог права. Ове
позитивне обавезе подразумијевају, између осталог, да се од држава тражи да
успоставе ефикасан механизам за заштиту аутора и новинара (Geamanu, 2017;
Kenny, 2020) како би се створило повољно окружење за учешће у јавној
расправи свих заинтересованих, омогућавајући им да изразе своја мишљења и
идеје без страха, чак и ако су у супротности са онима које бране званичне
власти или значајан дио јавног мњења, или чак ако су иритантне или
шокантне за ове друге.100 Рецимо, Суд је у више наврата утврдио повреду
године случај је на захтјев подносиоца представке уступљен Великом вијећу.
Међутим, Велико вијеће Европског суда правде је заузео потпуно другачији став по
овом питању.
Коначно, у трећем наведеном предмету, Pentikäinen v. Finland, подносилац
представке је 2006. године послат да извјештава о демонстрацијама у својству
новинара и фотографа. Када су демонстрације постале насилне, полиција је одлучила
да спријечи демонстранте да марширају и дозволи одржавање мирних демонстрација
на лицу мјеста. Касније су запечатили подручје и наредили демонстрантима да се
разиђу. Иако је више пута затражено да напусти лице мјеста, подносилац представке
је одлучио да остане са демонстрантима. Убрзо након тога ухапшен је заједно са
низом демонстраната и задржан је више од 17 сати. Накнадно је проглашен кривим за
непоштовање полицијских наредби, али није изречена казна. Та одлука је подржана у
жалбеном поступку и накнадна жалба подносиоца представке Врховном суду је
одбијена. У пресуди од 4. фебруара 2014. године, Вијеће суда је, са пет гласова за и
два против, закључило да није дошло до кршења члана 10. Дана 2. јуна 2014. године,
случај је на захтјев подносиоца представке уступљен Великом вијећу, које је
донијело исту одлуку, са односом гласова 13:4.
100
Dink v. Turkey, § 137; Khadija Ismayilova v. Azerbaijan, § 158. У предмету Dink v.
Turkey, подносиоци представке су новинар, сада покојни, и пет његових блиских
рођака. Трагично убиство Хранта Динка у јануару 2007. године означило је
прекретницу, преусмјеривши глобалну и националну пажњу на кршења слободе
изражавања у Турској и способност турских медија, као комуникативног простора, да
одрже демократску јавну сферу. Убиство је изазвало жестоку јавну расправу у
Турској, праћену великим јавним скуповима у Истанбулу, на десетине хиљада људи
који су изашли на улице носећи натписе: „Сви смо Јермени, сви смо Хрант Динк“
(Christensen, 2010: 178). Први подносилац представке, турски држављанин, био је
директор публикације и главни уредник турско-јерменских недељних новина. Наиме,
2003. и 2004. године написао је серију чланака за новине у којима је изнио своје
ставове о идентитету турских држављана јерменске екстракције. Између осталог,
прокоментарисао је да је опседнутост Јермена да им се призна статус жртава
геноцида постала њихов основни разлог, да су Турци ову потребу с њихове стране
третирали равнодушно и да су, као резултат, трауме које су претрпјели Јермени и
даље живо питање. Према његовом мишљењу, турска компонента у јерменском
идентитету била је и отров и противотров. Такође је написао да се „пријечишћена крв
која ће замијенити крв отровану „ Турчином“ може наћи у племенитој вени која
повезује Јермене и Јерменију“. Написао је даљи чланак у којем се осврнуо на
јерменско поријекло Ататуркове усвојене ћерке. Екстремни националисти реаговали
су на то приређивањем демонстрација, писањем пријетећих писама и подношењем
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права на слободу изражавања у предметима у којима су новинари одбијали
наредбе полиције да се склоне са одређених јавних скупова (Wiersma, 2020:
261). Као посљедица тога, члан 10. Конвенције ужива врло широк опсег, било
у погледу суштине изражених идеја и информација, било у погледу облика у
коме се преносе.
Ово право се током развоја мреже проширило и на интернет, који данас
има важну улогу у свакодневном животу људи и у свим аспектима људског
друштва. Непрестано се развија и пружа грађанима могућности приступа
информацијама и услугама, повезивању и комуникацији, као и глобалној
размјени идеја и знања. Утицај интернета на друштвене, економске и
културне активности такође расте. Све је већи број случајева који се односе
на интернет пред Европским судом за људска права. ЕСЉП је стао на
становиште да је интернет сада постао једно од главних средстава којим
појединци остварују своје право на слободу изражавања и информисања,
пружајући тако битне алате за учешће у активностима и дискусијама о
политичким питањима и питањима важним за општи интерес.
Стратегија управљања интернетом Савјета Европе 2012-2015. године,
придаје значај правима корисника интернета. Иако приступ интернету још
није формално признато као људско право (примјећујући разлике у
кривичне пријаве. Затим, 2005. године, кривични суд је новинара прогласио кривим
за оцрњивање „турског идентитета“ и изрекао му условну затворску казну. Сљедеће
године Касациони суд је потврдио утврђивање кривице. Почетком 2007. године
кривични суд коме је уступљен случај обуставио је поступак због смрти новинара на
којег је извршен атентат неколико недеља раније. Тужилаштво је покренуло
кривични поступак против осамнаест лица због сумње да су умијешани у
терористичке активности и атентате; поступак је још у току. Неколико истрага чији је
циљ био да се утврди да ли су дотичне жандармјерије и полицијске управе знале за
завјеру за атентат су обустављене. Суд је заузео став да је повријеђен члан 10.
Конвенције.
У предмету Khadija Ismayilova v. Azerbaijan, подносилац представке, познати
истраживачки новинар који је критиковао Владу, објавио је чланке у којима се
наводи да корупција укључује предсједника и његову породицу. Године 2012.
примила је пријетеће писмо у коме се захтијева да прекине своје активности.
Непознате особе су у њен стан инсталирале скривене камере без њеног знања и
пристанка, а интимни видио снимци су тајно снимани и дистрибуирани на
Интернету. Током кривичне истраге, подносилац представке је поднијела жалбу да
органи гоњења одбијају предузети очигледне и једноставне истражне кораке. Као
одговор, органи гоњења објавили су извјештај о статусу истраге. Тај извјештај о
статусу наводи да су подносилац представке и њен адвокат ширили лажне
информације у медијима и даље откривали осјетљиве личне детаље као што су имена
и адресе њених пријатеља, породице и колега. Подносилац представке се жалила да
су јој повријеђена права према члановима 8 и 10, због тога што је власти нису
заштитиле од неоправданих упада у њен приватни живот који су повезани са њеним
новинарским радом. Суд је донио једногласну одлуку да су јој повријеђена права
загарантована Конвенцијом.
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националном контексту, укључујући домаће право и политику), сматра се
условом и покретачем слободе изражавања и другим правима и слободама.
Истовремено, наглашавамо да су Уједињене нације већ иступиле са ставом да
је приступ интернету људско право (Park, 2013: 1132). Међутим, због своје
важности у свакодневном животу, интернет је стигао да постане важна тема
из перспективе људских права. Право на приступ интернету је везано за
слободу говора, која пак увелико спаја слободу мишљења и слободу примања
или саопштавања информација или идеја без учешћа јавних власти и без
икаквих граница (Mita-Baciu, 2014: 44). Сходно томе, прекид везе интернет
корисника може негативно утицати на остваривање његових права и слобода
и чак може представљати ограничење права на слободу изражавања,
укључујући право на примање и пренос информација. ЕСЉП даље сматра да
је интернет данас постао једно од главних средстава за остваривање права на
слободу изражавања и информисања од стране појединаца. Слобода
изражавања не односи се само на садржај информација, већ и на начине
њеног ширења, јер свако ограничење које се намеће, омета право на примање
и пренос информација. Такве сметње могу се прихватити само ако
испуњавају услове наведене у члану 10. став 2. ЕКЉП-а.101 Стога, мјере које
се намећу а утичу на доступност интернета појединцима укључује
одговорност државе према члану 10. Конвенције.
2.1.1. Декларација о слободи комуникације на интернету
Када говоримо о слободи изражавања на интернету, неопходно је да
наставимо Декларацијом о слободи комуникације на интернету, усвојеној на
840. састанку замјеника министара одржаном 28. маја 2003. године. Према
првом начелу Декларације, државе чланице неће примјењивати на садржаје
на интернету строжа правила од оних која се примјењују на друга средства за
испоруку садржаја. Потом, према трећем начелу, државни органи неће
јавности ускраћивати информације и другу комуникацију на интернету
општим мјерама блокирања или филтрирања, без обзира на границе, али ово
не искључује постављање филтера за заштиту малољетника, нарочито на
мјестима којима имају приступ, као што су школа или библиотеке. Уз
Autronic AG v Switzerland (No. 12726/87). Ово је стара пресуда, у којој је
подносилац представке, Autronic AG, друштво са ограниченом одговорношћу
основано по швајцарском закону са сједиштем у Дубендорфу (кантон Цирих),
специјализована за електронику и посебно продаје антене пречника 90 цм за кућну
употребу. Његова примјена односи се на пријем у Швајцарској некодираних
телевизијских програма направљених и емитованих у тадашњем Совјетском Савезу.
Наиме, јавна радиодифузија је једна од препознатљивих иновација којима је западна
Европа допринијела развоју масовних комуникација двадесетог вијека , а у својим
разноврсним националним облицима његује модел емитовања који није ни под
државном контролом, као што је то било у бившим државама централне и источне
Европе, нити комерцијално вођен, као што је то случај у САД (Porter, 1993: 46).
101
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поштовање мјера заштите из члана 10. става 2. Конвенције за заштиту
људских права и основних слобода, могуће је предузети мјере уклањања
садржаја на интернету који је могуће јасно идентификовати или,
алтернативно, блокирање приступа таквом садржају, ако су надлежни
државни органи донијели привремену или коначну одлуку о његовој
незаконитости. Државе чланице треба да подстичу и охрабрују приступ свим
интернетским
комуникационим
и
информационим
услугама
на
недискриминаторан начин, а по приступачној цијени. Потом, активно учешће
јавности постављањем сајтова не треба да буде подложно лиценцирању или
другим захтјевима са сличним учинком. Пружање услуга путем интернета не
би требало да буде подвргнуто посебним системима одобрења.
Државе чланице пружаоцима услуга неће наметати општу обавезу
праћења садржаја на интернету којем су омогућили приступ, односно који
преносе или чувају нити ће захтијевати да активно трагају за чињеницама или
околностима које указују на незакониту активност. Наиме, многобројни
утицајни правни коментатори заговарали су неопходност заштите појединаца
у њиховом приватном животу и истовремено јачање демократског учешћа и
снажне јавне расправе осигуравајући да они који учествују буду заштићени
од стигматизације, виктимизације и срамоте (Rowland, 2003). Стога,
неопходно је обезбиједити и да пружаоци услуга не сносе одговорност за
садржај на интернету, ако је њихова функција ограничена, на начин
дефинисан националним законом, на преношење информација или
омогућавање приступа интернету. У случајевима када пружаоци услуга имају
шира овлашћења и када чувају садржај који добију од других страна, државе
чланице их могу сматрати солидарно одговорнима ако не дјелују брзо и не
уклоне, односно онемогуће приступ информацијама или услугама одмах по
сазнању да су незаконити, према домаћем закону или, у случају одштетног
захтјева, након што постану свјесни чињеница или околности које указују на
незаконитост активности или информација. Код дефинисања обавеза
пружаоца услуга према националном закону, одговарајућу пажњу, прије
свега, треба посветити поштовању права на слободу изражавања оних који су
те информације учинили доступним, а потом и аналогног права корисника на
те информације. У сваком случају, споменута ограничења одговорности неће
утицати на могућност издавања судске забране пружаоцима услуга којом им
се налаже прекид или спречавање, у мјери у којој је то могуће, неке повреде
закона (начело 6). Да би осигурале заштиту од надгледања на интернету и
унаприједиле слободно изражавање информација и идеја, државе чланице ће
поштовати вољу корисника интернета да не откривају свој идентитет. То неће
спријечити државе чланице да предузимају мјере и сарађују како би ушле у
траг онима који су одговорни за кривична дјела, према домаћем закону,
Конвенцији за заштиту људских права и основних слобода и другим
међународним уговорима у области правосуђа и полиције (начело 7).
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2.1.2. Препорука CM/Rec(2016)5 о слободи интернета
Према Препоруци CM/Rec(2016)5 о слободи интернета наглашава се да се
Европска конвенција о људским правима примјењује и ван мреже и на мрежи.
Државе чланице Савјета Европе имају негативне и позитивне обавезе да
поштују, штите и промовишу људска права и основне слободе на интернету.
Слобода интернета се подразумијева као остваривање и уживање људских
права и основних слобода на интернету и њихове заштите у складу са
Конвенцијом и Међународним пактом о грађанским и политичким правима.
Потом, слобода интернета схвата се као остваривање и уживање људских
права и основних слобода на интернету и њихове заштите у складу са
Конвенцијом. Ови индикатори слободе интернета усредсређени су на право
на слободу изражавања, право на слободу окупљања и удруживања, право на
приватни живот и право на ефикасан правни лијек. Гради се на постојећим и
утврђеним стандардима и механизмима примјене људских права.
Свеобухватни приступ слободи интернета узима у обзир све показатеље, јер
они имају за циљ да дају Смјернице у спровођењу квалитативне и објективне
процјене и извјештавања о слободи интернета у државама чланицама Савјета
Европе. Они нису осмишљени за оцјењивање нивоа слободе интернета или
као средство за поређење земаља.
Према члану 1. Препоруке, заштита људских права и основних слобода на
интернету је загарантована законом, који мора бити у потпуности у складу са
Конвенцијом, при чему свако мијешање државе у остваривање људских права
и основних слобода на интернету, такође мора бити у складу са Конвенцијом.
Закони и политике који се односе на интернет процјењују се у фази њихове
израде у односу на утицај који њихова примјена може имати на остваривање
људских права и основних слобода. Закони и политике који се односе на
интернет развијају се у инклузивном и транспарентном процесу који
омогућава учешће свих заинтересованих страна, укључујући приватни
сектор, цивилно друштво, академску и технолошку заједницу. Потом, сваки
државни орган који има регулаторну или другу надлежност у вези са
интернет питањима врши своје активности без политичког или комерцијалног
уплитања, на транспарентан начин и штити и промовише интернет слободу.
На држави лежи обавеза да штити појединце од високотехнолошког
криминалитета ефективним кривичним правосуђем или другим мјерама. Ако
такве мјере ризикују уплитање у право на приватни живот, право на слободу
изражавања или право на мирно окупљање и удруживање, подлијежу
условима и заштитним мјерама од злоупотребе. Ове мјере морају бити су у
складу са члановима 8., 10. и 11. Конвенције, те треба да буду посебно
прописани законом, који је доступан, прецизан, јасан и предвидљив; тежи
легитимном циљу; неопходан и сразмјеран у демократском друштву и
омогућава ефикасне правне лијекове.
Чланом 2. прописано је право на слободу изражавања. Првенствено,
интернет треба да буде доступан и приступачан свим групама становништва
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без било какве дискриминације. Јавност треба да има приступ интернету у
објектима које подржавају јавна администрација (интернетске приступне
тачке), образовне установе или приватни власници (универзална друштвена
услуга). Затим, држава треба да предузима разумне мјере да обезбиједи
приступ интернету онима са малим примањима, у руралним или географски
удаљеним областима и лицима са посебним потребама, као што су особе са
инвалидитетом. Такође, не смију да постоје општа, државна ограничења за
приступ интернету, осим када је то у складу са чланом 10. Конвенције.
Наиме, држава треба да у закону и пракси препозна да искључење појединаца
са интернета, као опште правило, представља несразмјерно ограничење права
на слободу изражавања. Свако ограничење приступа интернету, укључујући и
оно у казнено-поправним установама, мора бити у складу са условима члана
10. Конвенције који се односе на законитост, легитимитет и
пропорционалност ограничења слободе изражавања и позитивну обавезу
државе да заштити право на слободу изражавања. Прије него што се примјене
рестриктивне мјере приступа интернету, суд или независни управни орган
утврђују да је искључење са интернета најмање рестриктивна мјера за
постизање легитимног циља. Сталну неопходност рестриктивне мјере
наведени органи процјењују континуирано. Ови услови се не односе на
случајеве неплаћања од стране корисника за њихове интернет услуге. Када се
примјењују рестриктивне мјере, одређено лице има право на прописан
поступак пред судом или независним управним органом чије су одлуке
подложне судском преиспитивању, у складу са чланом 6. Конвенције.
Други аспект слободе изражавања јесте слобода примања информација.
Усљед тога је у члану 3. прописано да свака мјера коју су предузеле државне
власти или актери из приватног сектора како би блокирали или на други
начин ограничили приступ цијелој интернет платформи (друштвени медији,
друштвене мреже, блогови или било која друга веб локација) или алатима
информационих и комуникационих технологија (тренутна порука или друге
апликације) или било који захтјев државних органа за спровођење таквих
радњи удовољава условима из члана 10. Конвенције који се односе на
законитост, легитимност и пропорционалност ограничења. Свака мјера коју
су предузеле државне власти или актери из приватног сектора ради
блокирања, филтрирања или уклањања интернет садржаја или било који
захтјев државних органа за спровођење таквих радњи у складу је са условима
члана 10. Конвенције који се односе на законитост, легитимитет и
пропорционалност ограничења. Даваоци интернетских услуга као опште
правило интернетски саобраћај третирају једнако и без дискриминације на
основу пошиљаоца, примаоца, садржаја, апликације, услуге или уређаја.
Мјере управљања интернетским прометом су транспарентне, потребне и
пропорционалне да би се постигли важни јавни интереси у складу са чланом
10. ЕКЉП. Корисници интернета или друге заинтересоване стране имају
приступ суду у складу са чланом 6. Конвенције с обзиром на било какве
радње предузете ради ограничавања њиховог приступа интернету или њихове
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могућности добијања и преношења садржаја или информација. Држава
правовремено и на одговарајући начин пружа информације јавности о
ограничењима која она примјењује на слободу добијања и преношења
информација, на примјер навођење веб страница које су блокиране или са
којих су информације уклоњене, укључујући детаље о правном основу,
неопходности и оправдање таквих ограничења, судски налог којим се
одобрава и право на жалбу (члан 3.).
Овдје је неопходно навести и регулисање положаја медија. Уређивачка
независност медија који послују на интернету је загарантована законом,
политиком и праксом. Они нису изложени притиску да укључе или искључе
информације из свог извјештавања или да слиједе одређени уреднички
правац. Од медија није потребно да добију дозволу или лиценцу од владе или
државних органа, осим регистрације предузећа, како би им било дозвољено
да раде на интернету или блогу. Новинари и други медијски актери који
користе интернет нису изложени пријетњама или узнемиравању од стране
државе. Они не практикују самоцензуру због страха од казне, узнемиравања
или напада. Повјерљивост извора новинара и других медијских актера
заштићена је законом и у пракси се поштује. На медијске веб странице и веб
странице нових медијских актера не утичу сајбер-напади или друге акције
које нарушавају њихово функционисање (на примјер, напади ускраћивања
услуга). Постоје брзе и ефикасне истраге пријетњи и злочина над новинарима
и новим медијским актерима. Не смије да постоји клима некажњивости.
Свако ограничење права на слободу изражавања на интернету мора бити у
складу са захтјевима члана 10. Конвенције. Законом се обезбјеђује строга
контрола над обимом ограничења и ефикасан судски надзор како би се
спријечила злоупотреба овлашћења. Закон довољно јасно треба да указује на
опсег дискреционих права јавних власти у погледу примјене ограничења и
начина вршења ове дискреције; да слиједи легитиман циљ, а што је исцрпно
наведено у члану 10. Конвенције; ограничење мора бити неопходно у
демократском друштву и сразмјерно легитимном циљу којем се тежи. Наиме,
треба да постоји озбиљна друштвена потреба за ограничењем, које се
спроводи на основу одлуке суда или независног органа управе који је предмет
судске ревизије. Одлука треба бити циљана и специфична. Такође, требало би
да се заснива на процјени ефикасности ограничења и ризицима превелике
блокаде. Овом оцјеном треба утврдити да ли ограничење може довести до
несразмјерне забране приступа интернету или одређеним врстама садржаја и
да ли је то најмање рестриктивно средство за постизање наведеног
легитимног циља.
2.1.3. Препорука CM/Rec(2018) 2 о улози и одговорности интернетских
посредника
Препорука CM/Rec(2018)2 о улози и одговорности интернетских
посредника усвојена је 07. марта 2018. године. Препоруком је предвиђено
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више битних одредаба за ова разматрања. Тако, сваки захтјев или друго
поступање државних органа упућених интернетским посредницима који
задиру у људска права и основне слободе, мора да се пропише законом,
спроводи се у границама које су прописане законом и представља неопходну
и сразмјерну мјеру у демократском друштву. Државе не би требало да врше
притисак на интернетске посреднике нелегалним средствима (1.1.1.). Закони,
прописи и политике примјенљиви на интернетске посреднике, без обзира на
њихов циљ или обим примјене, укључујући комерцијалне и некомерцијалне
активности, требало би да ефикасно штите људска права и основне слободе,
прописане у Европској конвенцији о људским правима, и треба да одржавају
адекватне гаранције против произвољне примјене у пракси (1.1.2.). Државе
имају крајњу обавезу да штите људска права и основне слободе у дигиталном
окружењу. Сви регулаторни оквири, укључујући саморегулаторне или
корегулаторне приступе, требало би да садрже ефикасне механизме надзора
како би се испунила та обавеза и били праћени одговарајућим могућностима
правне заштите (1.1.3.).
Сваки захтјев или друга радња државних органа упућених интернетским
посредницима ради ограничавања приступа (укључујући блокирање или
уклањање садржаја) или било која друга мјера која би могла довести до
ограничења права на слободу изражавања, мора бити прописана законом, да
слиједи један од легитимних циљева предвиђених чланом 10. Конвенције,
неопходан у демократском друштву и бити пропорционалан циљу. Државни
органи треба да пажљиво процјене могући утицај, укључујући ненамјерна,
било каква ограничења прије и послије њихове примјене, истовремено
покушавајући да примјене најмање наметљиве мјере неопходне за постизање
циља политике (1.3.1). Потом, државни органи би требало да добију налог
правосудног органа или другог независног административног органа, чије су
одлуке подложне судској контроли, када од посредника траже да ограниче
приступ садржају. Ово се не примјењује у случајевима који се тичу садржаја
који је незаконит без обзира на контекст, попут садржаја који укључује
материјале о сексуалном злостављању дјеце, или у случајевима када су
потребне убрзане мјере у складу са условима прописаним у члану 10.
Конвенције (1.3.2.). Када интернетски посредници ограничавају приступ
садржајима трећих лица на основу државног налога, државни органи би
требало да осигурају да су доступни ефикасни механизми правне заштите и
да се придржавају примењивих процедуралних мјера заштите. Када
посредници уклањају садржај на основу сопствених услова и услуга, то се не
би требало сматрати обликом контроле који их чини одговорним за садржаје
трећег лица за које пружају приступ (1.3.3.). Државни органи не би требало
директно или индиректно да намећу општу обавезу посредницима да прате
садржај коме они једноставно дају приступ или који му преносе или чувају,
било да је аутоматизован или не. Државни органи треба да осигурају да су
санкције које изричу посредницима због непоштовања регулаторних оквира
сразмерне, јер ће несразмерне санкције вјероватно довести до ограничавања
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законитог садржаја и утицати на право на слободу изражавања (1.3.6.). Затим,
државе би требало да осигурају, у закону и пракси, да посредници не сносе
одговорност за садржаје трећих страна којима само дају приступ или који им
преносе или чувају (1.3.7.).
Интернет посредници требало би да поштују права корисника на примање,
производњу и пренос информација, мишљења и идеја. Све мјере предузете за
ограничавање приступа (укључујући блокирање или уклањање садржаја) као
резултат државног налога или захтјева треба да буду спроведене користећи
најмање рестриктивна средства (2.3.1.). Када ограничавају приступ садржају у
складу са својим правилима о ограничавању садржаја, посредници би то
требали учинити на транспарентан и недискриминаторан начин. Свако
ограничење садржаја треба да се врши коришћењем најмање ограничавајућих
техничких средстава и треба да буде ограничено у обиму и трајању на оно
што је строго потребно како би се избјегло колатерално ограничење или
уклањање правног садржаја (2.3.2.). Свако ограничење садржаја треба да буде
ограничено на прецизно одређивање налога или захтјева и да га прате
информације јавности, објашњавајући који је садржај ограничен и на којој
правној основи. Обавјештење се такође треба дати кориснику и другим
погођеним странама, осим ако се то омета у текућим активностима на
спровођењу закона, укључујући информације о процедуралним заштитним
мјерама, могућностима адвије рсарних поступака за обе стране, као
одговарајућим и доступним механизмима заштите (2.3.3.). Свим члановима
особља посредника који се баве модерацијом садржаја треба да се пружи
адекватна иницијална и стална обука о важећим законима и међународним
стандардима о људским правима, њиховом односу са условима коришћења
посредника и њиховим унутрашњим стандардима, као и о акцији које треба
предузети у случају сукоба. Таква обука се може организовати интерно или
екстерно, укључујући и преко удружења посредника, а њен обим треба да
одговара важности улоге посредника и утицају који њихови поступци могу
имати на способност корисника да врше своју слободу изражавања. Особље
такође треба да има одговарајуће услове рада. Ово укључује издвајање
довољно времена за процјену садржаја и могућности да се потражи стручна
подршка и квалификовани правни Савјет гдје је то потребно (2.3.4.). У
случајевима када садржај посредници ограничавају у складу са својим
правилима о ограничавању садржаја, јер садрже назнаке озбиљног кривичног
дјела, ограничење треба да буде праћено одговарајућим мјерама којима се
обезбјеђује задржавање доказа за ефикасну истрагу кривичног закона. Ако
посредници имају специфична сазнања о таквом ограниченом садржају, они
би требало да то без одлагања пријаве органу за спровођење закона (2.3.7.).
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2.1.4. Препорука CM/Rec(2016)1 о заштити и промовисању права на
слободу изражавања и права на приватни живот у погледу
мрежне неутралности
Сљедећи важан акт је Препорука CM/Rec(2016)1 о заштити и промовисању
права на слободу изражавања и права на приватни живот у погледу мрежне
неутралности, која је усвојена 13. јануара 2016. године. У Преамбули је јасно
наведено да у информационом друштву, остваривање и уживање права на
слободу изражавања, укључујући право на примање и пренос информација и
идеја, као и њихово учешће у демократском животу, све се више ослањају на
приступачност и квалитет интернетских веза. Ова питања изазивају
забринутост у вези са заштитом и промоцијом права на приватни живот и
права на слободу изражавања, који су загарантовани члановима 8. и 10.
Европске конвенције о људским правима, као и у свјетлу Конвенције о
заштити појединаца у погледу аутоматске обраде личних података (бр. 108).
Такође постоје импликације на приступ разним и плуралистичким
информацијама и медијским садржајима јавних сервиса на интернету, који су
темељни за демократију и културну разноликост. Право на слободу
изражавања, укључујући право на примање и пренос информација, није
апсолутно право. Међутим, било каква ограничења у остваривању овог права
морају да испуњавају услове из члана 10. став 2. Конвенције. Принцип
мрежне неутралности подржава недискриминаторни третман интернетског
саобраћаја и право корисника да примају и преносе информације и користе
услуге по свом избору. Ојачава потпуно остваривање и уживање права на
слободу изражавања јер се члан 10. Конвенције односи не само на садржај
информација, већ и на начине њиховог ширења. Такође, принцип
неутралности мреже подржава технолошке иновације и економски раст.
Међу основним принципима јасно је изражена тежња да корисници
интернета имају право на слободу изражавања, укључујући право на примање
и пренос информација, коришћењем услуга, апликација и уређаја по
сопственом избору, у потпуности у складу са чланом 10. Конвенције. Ова
права морају бити уживана без дискриминације по било ком основу као што
су пол, сексуална орјентација, раса, боја, језик, религија, политичко или друго
мишљење, национално или социјално поријекло, повезаност с националном
мањином, имовина, рођење или други статус. Право корисника интернета на
примање и пренос информација не смије се ограничити блокадом,
успоравањем, деградирањем или дискриминацијом интернетског саобраћаја
повезаног са одређеним садржајем, услугама, апликацијама или уређајима
или промета повезаним са услугама које се пружају на основу ексклузивних
аранжмана или тарифе. Корисници интернета треба да имају право на
интернетску везу са карактеристикама дефинисаним у уговорним уговорима
које су закључили са пружаоцима услуга приступа интернету на основу
конкретних и адекватних информација које се пружају корисницима у
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погледу свих аспеката који могу утицати на њихов приступ интернету и
њихово право на примање и пренос информација (члан 1.).
2.1.5. Препорука CM/Rec(2015) 6 о слободном, прекограничном протоку
информација на интернету
Препоруком CM/Rec(2015)6 понавља се да је право на слободу
изражавања, укључујући право на примање и пренос информација и идеја без
уплитања и без обзира на границе, камен темељац демократског друштва и
један од основних услова за његову одрживост и напредак и за развој сваког
људског бића. Одредбе о правима и слободама утврђене у Европској
конвенцији о људским правима и члану 19. Међународног пакта о грађанским
и политичким правима примјењују се једнако на мрежи и ван ње. Члан 10.
ЕКЉП не односи се само на садржај информација, већ и на начине ширења
или хостинга, јер свако ограничење наметнуто средствима за ширење нужно
омета право на примање и пренос информација. Међу општим принципима
истиче се да државе имају обавезу да свима у својој надлежности гарантују
право на слободу изражавања и право на слободу окупљања и удруживања, у
потпуном складу са члановима 10. и 11. ЕКЉП, који се подједнако односе на
интернет. Ова права и слободе морају бити загарантоване без дискриминације
по било ком основу као што су пол, сексуална орјентација, раса, боја, језик,
религија, политичко или друго мишљење, национално или социјално
поријекло, повезаност с националном мањином, имовина, рођење или други
статус.
Државе би требало да заштите и промовишу глобални слободан проток
информација на интернету. Такође, сметње у интернетском саобраћају на
њиховој територији треба да слиједе легитимне циљеве утврђене у члану 10.
ЕКЉП и другим релевантним међународним споразумима и не смију да имају
непотребан или несразмјеран утицај на прекогранични проток информација
на интернету. Државе би требало да спроведу дужну ревност приликом
процјене, развоја и примјене својих националних политика у циљу
препознавања и избјегавња сметњи у интернетском саобраћају које имају
негативан утицај на слободан прекогранични ток информација на интернету.
То подразумијева узимање у обзир сљедећих тачака:
1. процјена - регулаторне или друге мјере које могу имати такав утицај
треба процијенити у погледу одговорности државе за поштовање, заштиту и
промоцију људских права и основних слобода садржаних у ЕКЉП;
2. транспарентност, предвидљивост, одговорност - приликом развијања
политика и регулаторних оквира који могу утицати на слободан проток
информација на интернету, државе би требало да обезбиједе
транспарентност,
укључујући
резултате
поменутих
евалуација,
предвидљивост њихове примјене и одговорности; посебно, предложени
регулаторни оквири требају бити објављени по одговарајућим процедурама и
са довољно времена да би се омогућили јавни коментари;
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3. пропорционалност и ревизија мјера - државе су дужне да осигурају да је
блокирање садржаја или услуга које се сматрају незаконитим у складу са
члановима 8., 10. и 11. ЕКЉП.
Посебно, мјере које су усвојиле државне власти у циљу сузбијања
илегалног садржаја или активности на интернету не би требало да доведу до
непотребног и несразмјерног утицаја изван граница те државе. Државе би
требало да настоје да развију мјере које су најмање наметљиве и најмање
ометајуће и да их спроводе након транспарентног и одговорног процеса.
Мјере које државе усвајају или промовишу треба редовно преиспитивати како
би се утврдила њихова практична ефикасност и јесу ли још увијек потребне
или пропорционалне.
Државе треба да подстичу, омогуће и подрже развој одговарајућих
саморегулаторних кодекса понашања тако да сви актери у потпуности
поштују право на поштовање приватног и породичног живота, право на
слободу изражавања и право на слободу окупљања и удруживања, у
потпуности (чланова 8., 10. и 11. ЕКЉП-а, посебно у погледу слободног
протока интернетског промета). Државе би требало да промовишу сарадњу
више заинтересованих страна у развоју и примјени најбољих техничких
пракси које поштују право на слободу изражавања, право на слободу
окупљања и удруживања и право на поштовање приватног и породичног
живота, укључујући процјене неопходности акција и пропорционалност мјера
које могу имати прекогранични утицај на интернет саобраћај.
2.1.6. Директива 2000/31/ЕЗ од 08. јуна 2000. године о одређеним
аспектима услуга информационог друштва на унутрашњем
тржишту, посебно електронске трговине
Када говоримо о праву на слободу изражавања на интернету, неопходно је
скренути пажњу и на Директиву 2000/31/ЕЗ од 08. јуна 2000. године о
одређеним аспектима услуга информационог друштва на унутрашњем
тржишту, посебно електронске трговине, коју, када је неопходно, користи
ЕСЉП приликом разматрања повреде права гарантованих чланом 10.
Конвенције на интернету. Тако, у Преамбули се, између осталог, наводи
сљедеће:
,,... (9) Слободно кретање услуга информационог друштва је у праву
Заједнице често исказано општим начелом, наиме као слобода изражавања
како је зајамчена чланом 10. ставом 1. Конвенције за заштиту људских права
и основних слобода коју су ратифицирале све државе чланице. Из тог разлога,
директиве које се односе на пружање услуга информационог друштва морају
осигурати слободно бављење том дјелатношћу с обзиром на тај члан, уз
једини услов поштовања ограничења предвиђених у ставу 2. тог члана и
члану 46. став 1. Уговора. Намјера ове Директиве није да утиче на основне
националне прописе и начела која се односе на слободу изражавања...
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(42) Изузеци од одговорности утврђене у овој Директиви односе се једино
на случајеве у којима је активност пружаоца услуга информацијског друштва
ограничена на технички процес пословања и омогућавања приступа
комуникацијској мрежи преко које се информације стављене на располагање
од трећих страна преносе или привремено чувања, искључиво у сврху
дјелотворнијег преноса. Та активност је само техничке, аутоматске и пасивне
природе, што подразумијева да пружалац услуга информационог друштва
није упознат с информацијама које се преносе или чувају нити има контролу
над њима.
(43) Пружалац услуга може имати користи од изузетака који се
примјењују на активности у којима је само преносник или привремено
смијешта информације само онда кад он ни на који начин није повезан с
информацијама које преноси. То између осталог захтјева да он не мијења
информације које преноси. Тај захтјев се не односи на манипулације техничке
природе које се одвијају током преноса, јер оне не мијењају интегритет
информација садржаних у преносу.
(44) Пружалац услуга који намјерно сарађује с једним од корисника своје
услуге ради предузимања незаконитих радњи излази из оквира активности
„пуког преносника информација” или „привременог чувања информација” те
стога не може имати користи од изузећа од одговорности утврђених за те
активности.
(45) Ограничења одговорности посредних пружалаца услуга утврђена у
овој Директиви не утичу на могућност издавања забрана различитих врста. Те
забране могу бити, нарочито, судски налози или налози управних органа
којима се захтијева окончање или спречавање неког прекршаја, укључујући
уклањање незаконитих информација или онемогућавање приступа истима.
(46) Како би имао користи од ограничења одговорности, пружалац услуге
информационог друштва, чија се услуга састоји од чувања информација, чим
добије сазнање или постане свјестан незаконитих активности треба хитно да
дјелује како би уклонио или онемогућио приступ тим информацијама.
Уклањању или онемогућавању приступа треба приступити уз уважавање
начела слободе изражавања и поступака утврђених у ту сврху на
националном нивоу. Ова Директива не утиче на могућност држава чланица да
утврде посебне захтјеве који се морају без одлагања испунити прије
уклањања или онемогућавања информација.
(47) Државама чланицама није дозвољено да пружаоцима услуга намећу
обавезу праћења као обавезу опште природе. То се не односи на обавезе
праћења у појединачном случају, а посебно не утиче на налоге државних
органа у складу с националним законодавством.
(48) Ова Директива не утиче на могућност држава чланица да од пружаоца
услуга, који смјештају на своје системе информације добијене од корисника
њихових услуга, захтијевају примјену дужне пажње каква се од њих
оправдано може очекивати и како је утврђена националним законима, како би
се откриле и спријечиле одређене врсте незаконитих активности. ...”
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2.1.7. Директива 98/34/ЕЗ о утврђивању поступка обезбјеђења
информација у подручју техничких норми и прописа
Потом, услуге информационог друштва услуге су дефинисане Директивом
98/34/ЕЗ и то су услуге које се обично пружају уз накнаду, на даљину,
електронским средствима те на лични захтјев примаоца услуга; пружалац
услуга је свако физичко или правно лице које пружа услугу информационог
друштва, а пружалац услуга са пословним сједиштем је пружалац услуга који
се у стварности бави привредном дјелатношћу, користећи се трајним
пословним сједиштем на неограничено вријеме. Постојање и употреба
техничких средстава и технологија потребних за услугу не чине, сами по
себи, пословно сједиште пружаоца. Према члану 12., када се пружена услуга
информационог друштва састоји од преноса комуникационом мрежом
информација добијених од примаоца услуге или кад се та услуга састоји од
омогућавања приступа комуникационој мрежи, државе чланице морају
осигурати да пружалац услуге није одговоран за информације које се преносе,
под условом да пружалац услуге: (а) не иницира пренос; (б) не бира примаоца
преноса; и (в) не бира и не мијења информације садржане у преносу.
Активности преноса и омогућавања приступа обухватају аутоматско,
привремено и пролазно чување преношених информација, ако то чување
служи искључиво за остварење преноса у комуникационој мрежи и уз услов
да се информације не чувају дуже него што је разумно потребно за пренос.
Наведено не утиче на могућност суда или управних органа да, у складу с
правним системом државе чланице, од пружаоца услуга захтјева окончање
или спречавање прекршаја.
Ако се пружена услуга информационог друштва састоји од преноса
информација комуникационом мрежом које је дао прималац услуге, државе
чланице морају осигурати да пружалац услуга није одговоран за аутоматско,
привремено и пролазно чување тих информација, које је извршено искључиво
у сврху дјелотворнијег даљег преноса информација према другим
примаоцима услуге на њихов захтјев, под условом:
(а) да пружалац не мијења информације;
(б) да пружалац поштује услове приступа информацијама;
(в) да пружалац поштује правила у вези с ажурирањем информација која
су прописана на генерално признат и коришћен начин у дјелатности;
(г) да се пружалац не мијеша у законито коришћење технологије, која је
генерално призната и коришћена у дјелатности, с циљем добијања података о
коришћењу информација; и
(д) да пружалац брзо дјелује код уклањања информација или
онемогућавања приступа информацијама које је сачувао одмах по сазнању
чињенице да су информације у почетном извору преноса уклоњене из мреже
или да им је онемогућен приступ, или да је издат налог суда или управног
органа за такво уклањање или онемогућавање.
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Наведено не утиче на могућност суда или управног органа да, у складу с
правним системом државе чланице, од пружаоца услуга захтијева окончање
или спречавање прекршаја. Кад се пружена услуга информационог друштва
састоји од чувања информација добијених од примаоца услуге, државе
чланице морају осигурати да пружалац услуге није одговоран за информације
сачуване на захтјев примаоца услуге, под условом:
(а) да пружалац нема стварног знања о противзаконитој активности или
информацији и, у погледу захтјева за накнаду штете, не зна за чињенице или
околности из којих би била видљива противзаконита активност или
информација или
(б) да пружалац, одмах по добијању таквог сазнања или спознаје брзо
дјелује како би уклонио те информације или онемогућио приступ
информацијама.
Наведено се не примјењује када прималац услуге дјелује под
надлежношћу или контролом пружаоца услуга, а не утиче се ни на могућност
суда или управног органа да, у складу с правним системом државе чланице,
од пружаоца услуге захтјева окончање или спречавање прекршаја и не утиче
на могућност државе чланице да утврди поступке којима се уређује уклањање
или онемогућавање приступа. Државе чланице не могу примаоцима услуга
наметнути општу обавезу да при пружању описаних услуга прате
информације које преносе или чувају нити генералну обавезу да активно
траже чињенице или околности које би указивале на противзаконите
активности. Државе чланице могу утврдити обавезе за пружаоце услуга
информационог друштва да одмах обавијесте надлежне органе јавне власти о
наводним противзаконитим активностима или информацијама које
предузимају односно пружају примаоци њихове услуге или обавезу да
надлежним органима, на њихов захтјев, доставе информације које
омогућавају идентификацију примаоца њихових услуга с којима имају
споразум о чувању информација (чланови 13-15.).
2.1.8. Резолуција 1510 о слободи изражавања и поштовању
вјероисповијести
За ова разматрања важни су још поједини акти, првенствено због говора
мржње на интернету. На првом мјесту, Резолуцијом 1510 о слободи
изражавања и поштовању вјероисповијести из 2006. године изражен је став да
слобода изражавања не смије бити додатно ограничена због повећане
осјетљивости вјерских група, при чему говор мржње према било којој
вјерској групи није компатибилан са чланом 10. Европске конвенције за
заштиту људских права и основних слобода (о томе и у Раосављевић, 2015:
63).
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2.1.9. Препорука опште политике бр. 7 о националном законодавству
за борбу против расизма и расне дискриминације
Препорука опште политике бр. 7 о националном законодавству за борбу
против расизма и расне дискриминације донијета је 13. децембра 2002.
године, а ревидирана 07. децембра 2017. године. Овом препоруком
дефинисани су појмови расизма и директне индиректне расне
дискриминације. Потом, прописано је шта би требало унијети у уставно,
грађанско, управно и казнено законодавство, ако већ није унето. Kада je у
питању говор мржње, казненим законодавством треба предвидјети као
кривично дјело намјерно јавно подстрекавање на насиље, мржњу или
дискриминацију, јавну увреду или клевету или пријетњу, против лица или
групе лица на основу расе, боје коже, језика, вјероисповијести,
националности или националног или етничког поријекла, потом јавно
изражавање, с расистичким циљем, идеологије која заговара надмоћ или која
потцjењује или оцрњује групу по основу расе, боје коже, језика,
вјероисповијести, националности или националног или етничког поријекла,
јавно негирање умањивање важности, оправдавање или опраштање с
расистичким циљем злочина геноцида, злочина против човечности или
ратних злочина, ширење или Дијељење у јавности или производња или
спремање с циљем дељења у јавности, с расистичким циљем, писаних,
сликовних или других материјала који садрже јавно подстрекавање на
насиље, мржњу или дискриминацију, јавну увреду или клевету или пријетњу,
те оснивање или вођење групе која подржава расизам, као и помоћ таквој
групи и учествовање у њеним активностима с намјером помоћи у извршењу
претходних облика кривичног дјела, и расна дискриминација у обављању
службене дужности или занимања.
2.1.10. Препорука 1805 о богохуљењу, вјерским увредама и говору мржње
против лица на основу њихове религије
У овој препоруци подвучен је значај поштовања и разумијевања културне
и вјерске разноликости у Европи и широм свијета и препозната потреба за
сталним дијалогом. Поштовање и разумијевање могу помоћи у избјегавању
трвења у друштву и између појединаца, те свако људско биће мора бити
поштовано, независно од вјерских увјерења. Што се тиче богохуљења,
вјерских увреда и говора мржње према лицима на основу њихове религије,
држава је одговорна за утврђивање онога што треба сматрати кривичним
дјелима у границама наметнутим судском праксом Европског суда за људска
права. С тим у вези, сматра се да богохуљење, као вријеђање религије, не би
требало сматрати кривичним дјелом. Треба правити разлику између питања
која се односе на моралну савијест и оних која се односе на оно што је
законито, ствари које припадају јавном домену и оне које припадају
приватној сфери (тачка 4). Скупштина је поздравила прелиминарни извјештај
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који је на ову тему усвојила Европска комисија за демократију путем закона
(Венецијанска комисија) 16. и 17. марта 2007. године и сложила се с тим да се
у демократском друштву вјерске групе морају толерисати, као и друге групе,
јавне изјаве и расправе о њиховим активностима, учењима и вјеровањима,
под условом да таква критика не представља намјерне и неоправдане увреде
или говор мржње и не представља подстицање на ремећење мира или насиље
и дискриминацију припадника одређене религије. Треба користити јавну
дебату, дијалог и побољшане комуникационе вјештине између група и медија
како би се смањила осјетљивост када пређе разумни ниво (тачка 5). Такође је
потврђено да би говор мржње против лица, било на вјерској основи или на
други начин, требало кажњавати законом у складу са Препоруком опште
политике бр. 7 о националном законодавству за борбу против расизма и расне
дискриминације Европске комисије против расизма и нетолеранције. Да би се
говор у овом смислу могао квалификовати као говор мржње, неопходно је да
буде усмјерен против неке особе или одређене групе људи. Национални закон
треба да кажњава изјаве које позивају на то да нека особа или група особа
буду изложени мржњи, дискриминацији или насиљу на основу своје религије
(тачка 12).
2.1.11. Европска конвенција о заштити људских права и основних
слобода кроз праксу Европског суда за људска права
2.1.11.1. Примјенљивост члана 10. Конвенције
Прије анализе стандарда загарантованих Европском конвенцијом за
заштиту људских права и основних слобода, неопходно је објаснити основна
правила за примјену члана 10. Конвенције. На првом мјесту, потребно је
објаснити примјенљивост члана 10. Конвенције.
Члан 10. не односи се само на одређене врсте информација или идеја или
облика изражавања, посебно оних политичке природе; укључује и уметнички
израз као што су слика, продукција представе и информације комерцијалне
природе.102 Штавише, Суд је у више наврата прецизирао да се слобода
Видјети пресуде: Мarkt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany, § 26;
Müller and Others v. Switzerland, § 27, Ulusoy and Others v. Turkey; Casado Coca v.
Spain, §§ 35-36; Mouvement raëlien suisse v. Switzerland [GC], § 61; Sekmadienis Ltd. v.
Lithuania. Рецимо, у пресуди Ulusoy and Others v. Turkey, Подносиоци представке су
глумци у позоришној трупи. Канцеларија регионалног гувернера одбила је да их
овласти за инсценацију представе на курдском језику. Они су покренули управни
поступак тражећи да се одбијање поништи. Канцеларија регионалног гувернера
обавијестила је Управни суд да би предметна представа могла да поткопа јавни ред, с
обзиром на кривичну евиденцију глумаца, који су осуђивани или гоњени због својих
активности у знак подршке РКК (Радничка партија Курдистана). Њихов случај је
одбачен и поступак је завршен потврдом те одлуке од стране Врховног управног
суда. Суд је донио одлуку о повреди члана 10. Конвенције. Потом, у пресуди Casado
102
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изражавања протеже на објављивање фотографија, па чак и фотомонтаже.
Суд је исто тако сматрао да се члан 10. примјењује и на облике понашања, на
правила која регулишу одећу или на истицање заштитних симбола,
укључујући и у затвору. Суд је такође утврдио у случају Mariya Alekhina и
други против Русије да се протестна представа у катедрали састојала од
мјешавине вербалног и невербалног изражавања, те је представљала облик
умјетничког и политичког изражавања који је био у домету члана 10.
Конвенције.103 У случају, Суд је у предмету Tatár and Fáber против Мађарске
сматрао илегално и кратко окупљање двије особе које су прљави веш окачиле
на ограде зграде парламента као облик изражавања који је заштићен чланом
10. Конвенције.104
Суд мора да утврди и да ли је дошло до мијешања у вршење права на
слободу изражавања и који су облици мијешања. Као што је јасно из одредаба
члана 10. Конвенције, слобода изражавања није апсолутна и подложна је
ограничењима. Суд сматра да мијешање у право на слободу изражавања може
подразумијевати широк спектар мјера, а обично је то „формалност, услов,
ограничење или казна“. Штавише, Суд сматра да, утврђујући да ли је било
мијешања у право на слободу изражавања, нема потребе да се задржавамо на
Coca v. Spain дисциплинска казна изречена члану адвокатске коморе због кршења
забране професионалног оглашавања није довела до повреде члана 10. Конвенције.
У случају Mouvement raëlien suisse v. Switzerland, подносилац представке је
непрофитно удружење које чини национални огранак Raelian Покрета, чији је
декларисани циљ успостављање иницијалних контаката и успостављање добрих
односа са ванземаљцима. Године 2001. затражила је дозволу од полиције да постави
плакате на којима су, између осталог, слике лица ванземаљаца и летећи тањир, као и
адреса веб локације и телефонски број покрета. Одобрење је одбијено, а жалбе
удружења одбијене. Пресудом од 13. јануара 2011. године, Вијеће суда једногласно је
утврдило да није дошло до кршења члана 10. из разлога што су власти имале
довољно разлога да сматрају потребним одбијање овлашћења које је захтијевало
удружење подносиоца представке, с обзиром на веб страницу Clonaid-а (компаније
која нуди одређене услуге илегалног клонирања), могуће сексуално злостављање
малољетника у оквиру Покрета и промоција „гениократије“ (доктрина по којој би
моћ требало дати појединцима са највишим интелектом). У односу гласова 9:8
Велико вијеће је донијело исти закључак. На крају, у предмету Sekmadienis Ltd. v.
Lithuania, Државно тијело за заштиту права потрошача казнило је компанију
подносиоца представке новчаном казном у износу од 580,00 ЕУР због кршења члана
4. став 2. (1) Закона о оглашавању због вођења рекламне кампање која крши јавни
морал. Кампања је имала облик серије огласа који су приказивали моделе у
дизајнерској одјећи са натписима „Исусе, какве панталоне!“, „Драга Маријо, каква
хаљина!“ и „Исусе [и] Маријо, шта носиш!“. Жалбе предузећа подносиоца представке
домаћим судовима су одбачене. Суд је донио једногласну одлуку да је повријеђено
право на слободу изражавања.
103
Mariya Alekhina and Others v. Russia, 2018. О развоју слободе изражавања у
Русији више у: Papmehl, 1971.
104
Tatár and Fáber v. Hungary, 2012.
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карактеризацији коју су дали домаћи судови. У неколико случајева, чињеница
да су се докази који се заснивају на осуди подносиоца представке састојали
само од облика изражавања довела је до тога да је Суд утврдио да постоји
мијешање.105 У случају када је подносилац представке пред домаћим
кривичним судовима негирао своју одговорност за материјале који су довели
до његове осуђујуће пресуде, Суд је сматрао да је та осуда представљала
мијешање у вршење његовог права на слободу изражавања. По мишљењу
Суда, другачије држање било би једнако захтијевању од њега да призна дјела
за која је оптужен, супротно његовом праву да се не инкриминише, што је у
основи појма правичног суђења заштићеног чланом 6. Конвенције. Поред
тога, неприхватање да кривична пресуда представља мијешање, на основу
тога што је дотична особа негирала било какву умијешаност у спорна дјела,
довело би ту особу у зачарани круг који би јој одузео заштиту Конвенције.106
Дакле, корисници имају право да примају и преносе информације на
интернету, посебно да стварају, поново користе и дистрибуирају садржај
путем интернета. Суд је испитао однос између заштите интелектуалне
својине и слободе изражавања у односу на случајеве кривичне осуде за
кршење ауторских права. Суд је такве пресуде сматрао мијешањем у право на
слободу изражавања које мора бити оправдано прописано законом, слиједити
Yılmaz and Kılıç v. Turkey, § 58; Bahçeci and Turan v. Turkey, § 26. У предмету
Yılmaz and Kılıç v. Turkey, у предметном периоду двоје подносилаца представке били
су чланови Хадепа (Народне демократске странке). Обојица су ухапшени након
демонстрација одржаних у знак протеста против хапшења Абдулаха Оцалана, бившег
лидера илегалне оружане организације Курдистанске радничке партије. Суд за
националну безбједност је сваког подносиоца представке осудио на око четири
године затвора због помагања и подржавања илегалне организације. Суд је
једногласно донио одлуку о повреди члана 10. Конвенције. Bahçeci and Turan v. Turkey је предмет у коме су подносиоци представке држављани Турске, рођени 1982.
године, који су у мају 2002. године осуђени на казну затвора због ширења пропаганде
против јединства турске нације и територијалног интегритета државе. Ослањајући се
на члан 6. став 1. (право на правично суђење), подносиоци представке су се жалили
да Суд државне безбједности није био непристрасан, а према члану 10. (слобода
изражавања), тврдили су да им је кривичном осудом повријеђено право на слободу
мисли и изражавања. Суд је једногласно закључио да је дошло до повреде члана 10. и
прогласио је остатак представке неприхватљивим. Подносиоцима представке је
досуђен износ од по 1.500,00 ЕУР за нематеријалну штету и 1.000,00 ЕУР заједно за
трошкове и издатке.
106
Müdür Duman v. Turkey, § 30. Подносилац представке у овом случају био је
директор окружног огранка политичке странке. Године 2000., након јавне
демонстрације, полиција је извршила претрес просторија подружнице и пронашла
разне предмете повезане са ПКК (Курдистанском радничком партијом) и њеним
лидером, господином Оцаланом. Као посљедица тога, подносилац представке је
кривично гоњен, а потом осуђен на шест мјесеци затвора због хвале и одобравања
дјела прописаних законом. Суд је донио једногласну одлуку о повреди конвенцијских
права.
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легитимни циљ заштите права других и сматрати се неопходним у
демократском друштву.107 Дијељење или омогућавање другима да дијеле
датотеке на интернету, чак и материјал заштићен ауторским правима, у сврху
остваривања профита, покривено је правом на примање и пренос
информација као што је предвиђено чланом 10. ЕКЉП.108 Ово је право које
није апсолутно и зато постоји потреба да се с једне стране одмјери интерес за
размјену информација, са друге стране, интерес за заштиту права власника
ауторских права. Суд је нагласио да интелектуално власништво има користи
од заштите коју пружа члан 1. Протокола уз ЕКЉП, којим се штити право на
имовину. Дакле, питање је уравнотежења два конкурентна интереса која су
оба заштићена ЕКЉП.
Препорука Комитета министара државама чланицама да промовишу
вриједност интернета за јавне услуге укључује посебне Смјернице о мјерама
и стратегијама у вези са слободом комуникације и стварања на интернету без
обзира на границе. Посебно треба предузети мјере како би се олакшала, гдје
је то могуће, „поновна употреба“ интернет садржаја, што значи употребу
постојећих извора дигиталног садржаја за креирање будућих садржаја или
услуга на начин који је компатибилан у погледу права интелектуалне својине.
Државе чланице имају у складу са чланом 10. ЕКЉП првенствену обавезу да
се не мијешају у комуницирање између појединаца, било да су правна или
физичка лица. Суд је потврдио да ефикасно остваривање права на слободу
изражавања такође може захтијевати позитивне мјере заштите, чак и у сфери
односа између појединаца. Одговорност државе може да постоји као резултат
неусвајања одговарајућег домаћег законодавства.109 Кршење ЕКЉП-а такође
се може утврдити када тумачење правног акта националног суда, било да је
то приватни уговор, јавна исправа, законска одредба или административна
пракса, изгледа неразумно, произвољно, дискриминаторно или, шире,
Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden No. 40397/12. Видјети и Ashby Donald and
others v. France, No. 36769/08 § 34. Током 2005. и 2006. године подносиоци
представке у предмету Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden су били укључени у
различите аспекте једне од највећих свјетских услуга за размјену датотека на
интернету, веб странице „The Pirate Bay“. Услуга коју су пружали омогућила је
корисницима да међусобно контактирају путем torrent датотека и размјењују
дигитални материјал дијељењем датотека. Године 2008. они и друга лица су
оптужена за саучесништво у извршењу кривичних дјела на основу тога што су
наставили кршење ауторских права корисника музике, филмова и рачунарских игара
на веб страници. Подносиоци представке су осуђени. Суд је ову представку
прогласио очигледно неприхватљивом (анализу пресуде и утицај видјети у Geiger &
Izyumenko, 2014).
108
Ибид.
109
Vgt Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland, No. 24699/94, § 45.
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неконзистентно са темељни принципи Европске конвенције о људским
правима.110
Слобода изражавања није апсолутно право и може бити подвргнута
ограничењима. Мијешање у слободу изражавања мора се посматрати као
било који облик ограничења који долази од било ког органа који врши јавну
власт и дужности или je запослен у јавној служби, као што су судови,
тужилаштва, полиција, било који орган за спровођење закона, обавјештајне
службе, централни или локални Савјети, владина одјељења, органи за
доношење одлука и јавне професионалне структуре. У складу са чланом 10.
став 2. ЕКЉП-а, свако мијешање мора бити прописано законом. То значи да
закон мора бити доступан, јасан и довољно прецизан да би појединци могли
да регулишу своје понашање. Закон треба да обезбиједи довољно заштитних
мјера од рестриктивних мјера подложних злоупотреби, укључујући ефикасну
контролу суда или другог независног извршног тијела. Мијешање такође
мора да слиједи легитимни циљ у интересу националне безбједности,
територијалног интегритета или јавне безбједности, ради спречавања нереда
или криминала, заштите здравља или морала, заштите угледа или права
других, за спречавање откривања информација примљених у повјерењу, или
за одржавање ауторитета и непристрасности правосуђа. Овај списак је
исцрпан, али његово тумачење и опсег се развијају према судској пракси
Суда. Једноставно, данас је тешко постићи баланс између заштите слободе
говора и обезбјеђења јавне безбједности (Lysaker & Syse, 2016: 104). Стога
мијешање мора бити неопходно и у демократском друштву, што значи да
треба доказати да постоји хитна друштвена потреба за тим, да слиједи
легитиман циљ и да је то најмање рестриктивно средство за постизање тог
циља. Ови захтјеви су сумирани на језику доступном кориснику, тј. било
каква ограничења слободе изражавања не смију бити произвољна и морају
слиједити легитимни циљ у складу са ЕКЉП-ом, као што је између осталог,
заштита националне безбједности или јавног реда, јавно здравље или морал и
110
Khurshid Mustafa and Tarzibachi v. Sweden No. 23883/06 § 33; Pla und Puncernau v.
Andorra, No. 69498/01, § 59, ECHR 2004-VIII. Подносиоци представки у предмету
Khurshid Mustafa and Tarzibachi v. Sweden, брачни пар поријеклом из Ирака са троје
малољетне дјеце, унајмили су стан у Стокхолму према приватном уговору о закупу.
Уговор је обухватио обавезе станара да не инсталирају „спољне антене и слично“ и
да одржавају „ред и добар обичај“. Приликом усељења, подносиоци представке су
користили постојећу сателитску антену како би примали телевизијске програме на
арапском и фарси језику. Након промјене станодавца, наложено им је да демонтирају
антене, а када то нису успјели, уручено им је обавјештење о престанку станарског
права. Власник стана је понудио подносиоцима представке да остану ако се сложе да
уклоне сателитску антену, али су одбили и морали да се иселе. Они су се жалили
Европском суду због кршења њихове слободе да добијају информације, а Суд је
сматрао да постоји повреда слободе изражавања.
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морају бити у складу са актима о људским правима (видјети више у:
Mchangama, 2016).111
Када су у питању ограничења, државне власти могу предузети опште мјере
блокирања или филтрирања широм земље само ако се филтрирање тиче
одређеног и јасно препознатљивог садржаја на основу одлуке о њеној
незаконитости од стране надлежног националног органа који може да
размотри независни и непристрасни суд или регулаторно тијело у складу са
захтјевима члана 6. ЕКЉП.112 Државне власти би требало да осигурају да се
сви филтери процјењују и прије и током њихове примјене како би се
осигурало да су њихови ефекти сразмјерни сврси ограничења и стога
неопходни у демократском друштву, како би се избјегло неоправдано
блокирање садржаја.113
Мјере предузете за блокирање одређеног интернетског садржаја не смију
се произвољно користити као средство општег блокирања информација на
интернету. Не смију имати колатерални ефекат у томе што велике количине
информација чине недоступним, а на тај начин значајно ограничавају права
корисника интернета. Треба их прописати законом. Требало би да постоји
строга контрола опсега блокирања и ефикасне судске ревизије како би се
спријечила било каква злоупотреба овлашћења.114 Судско преиспитивање
такве мјере требало би да одмјери конкурентске интересе који су у питању, да
успостави равнотежу између њих и утврди да ли би могла да се предузме
мање далекосежна мјера да се блокира приступ одређеном интернет садржају.
Филтрирање и деиндексација интернет садржаја путем претраживача
подразумијева ризик од кршења слободе изражавања корисника интернета.
Претраживачи не би требало да буду обавезни да проактивно прате своје
мреже и услуге како би открили евентуално илегални садржај и не би требали
вршити било какве ex ante филтрирање или блокирање, осим ако то наложи
суд или други надлежни орган. Деиндексација или филтрирање одређених
веб страница на захтјев државних власти треба да буде транспарентно, уско
прилагођено и да се редовно врши преглед који подлијеже прописима.115
Интернет корисницима треба дати информације о томе када је активирано
филтрирање, зашто је одређена врста садржаја филтрирана и да разумију како
и према којим критеријумима филтрирање дјелује (на примјер, црне листе,
беле листе, блокирање кључних речи, оцјењивање садржаја, деиндексација
или филтрирање одређених веб локација или садржаја помоћу претраживача).
Треба им дати сажету информацију и Смјернице у вези са ручним
111

Yildirim v. Turkey, No. 3111/10 § 64-70.
Видјети CM/Rec(2008)6.
113
Ибид.
114
Association Ekin v. France, No. 39288/98.
115
Видјети детаљно у: Recommendation CM/Rec(2012)3 of the Committee of Ministers
to Member States on the Protection of Human Rights with Regard to Search Engines, Appendix, part III.
112
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пребацивањем активног филтера, наиме коме да се обрате када се покаже да
је садржај неоправдано блокиран и средствима која могу омогућити да се
филтер пребаци за одређену врсту садржаја или веб локацију. Корисницима
треба омогућити ефикасан и лако доступан правни лијек.
Могуће је да компаније, попут друштвених мрежа, уклоне садржај креиран
и доступан интернетским корисницима. Те компаније такође могу
деактивирати корисничке налоге (нпр. профил корисника или присуство на
друштвеним мрежама) оправдавајући њихову акцију непоштовањем њихових
услова и услова коришћења услуге. Такве акције могу представљати
уплитање у право на слободу изражавања и право на примање и пренос
информација уколико нису испуњени услови члана 10. став 2. ЕКЉП-а.116
Према водећим принципима Уједињених нација (који нису обавезујући
инструмент) привредна друштва имају одговорност да поштују људска права,
што захтијева да избјегавају изазивање или допринос штетним утицајима на
људска права и да обезбиједе сарадњу у санирању таквих утицаја. Дужност
заштите и пружања приступа ефикасном правном лијеку у основи је на
државама. Корпоративна друштвена одговорност пружаоца услуга на мрежи
подразумијева обавезу борбе против говора мржње и других садржаја који
подстичу насиље или дискриминацију.117
Веома је важно и питање анонимности. То се заснива на судској пракси
Суда, Будимпештанској конвенцији и другим инструментима Комитета
министара. Суд је размотрио питање повјерљивости интернет комуникација у
случају који проузрокује неуспјех државе чланице Савјета Европе да
приморава интернет провајдера да објелодани идентитет лица које је
непристојно рекламирало малољетницу на веб страници за интернет
упознавања. Суд је сматрао да, иако су слобода изражавања и повјерљивост
комуникација у примарном разматрању, таква гаранција не може бити
апсолутна и мора се повремено давати предност другим легитимним
императивима, попут спречавања нереда или криминалитета или заштите
права и слобода других. Држава има позитивну обавезу да обезбиједи оквир
који усклађује те конкурентне интересе.118 Будимпештанска конвенција не
криминализује употребу рачунарске технологије у сврху анонимне
комуникације. Према извјештају, „измјена података о саобраћају ради
олакшавања анонимне комуникације или промјена података у сврху сигурне
комуникације (нпр. енкрипција) у начелу се треба сматрати легитимном
заштитом приватности.119
116

Recommendation CM/Rec (2011)7 of the Committee of Ministers to Member States on
a New Notion of Media, § 7, Appendix, § 15; 44-47; 68-69 ; Recommendation CM/Rec(2012) 4 of the Committee of Ministers to Member States on the Protection of
Human Rights with Regard to Social Networking Services, § 3.
117
Ибид.
118
K.U. v. Finland, No. 2872/02 § 49.
119
Budapest Convention on Cybercrime, Article 2, Explanatory Report, §. 62.
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Питање да ли је дошло до мијешања у право на слободу изражавања уско
је повезано са могућношћу chilling ефекта на вршење овог права. Дакле, у
случају када је кривични поступак прилично брзо окончан налогом за
разрјешење или ослобађајућом пресудом, Суд је сматрао да се, у одсуству
других повезаних поступака, тај поступак не може сматрати одвраћајућим
учинком на издавачке активности подносилаца представке и стога није
представљало мијешање у њихову слободу изражавања.120 Суд спроводи
испитивање услова и дјеловања који могу имати ограничавајући утицај на
уживање слободе изражавања од случаја до случаја. У сваком случају, сматра
да пуки наводи да су спорне мјере имале „хладни ефекат“, без разјашњавања
у којој конкретној ситуацији се такав ефекат догодио, нису били довољни да
представљају мијешање у сврхе члана 10. Конвенције.121 На примјер, сљедеће
Metis Yayıncılık Limited Şirketi and Sökmen v. Turkey (dec.), §§ 35-36.
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft and Others v. Switzerland, § 72. У
августу 2004. године подносилац представке, радио и телевизијска кућа, је затражио
дозволу за снимање затвореника на издржавању казне за убиство, с циљем емитовања
интервјуа у прилогу на суђењу другом лицу оптуженом за исти случај. Дотични
затвореник, чији је случај привукао велико интересовање медија, пристао је на
интервју. Захтјев је одбијен из разлога који се тичу потребе одржавања мира, реда и
сигурности у затвору и обезбеђивања једнаког третмана затвореника. Компанија
подносилац представке уложила је различите жалбе на одлуку, али без успјеха. Суд је
донио одлуку о повреди члана 10. Конвенције, посебно наглашавајући да су нарочито
требало да буду узети у обзир уступци на које је компанија подносилац представке
била спремна, попут снимања у вријеме док су остали притвореници радили и да
интервју буде кратак. У својим жалбама компанија подносилац представке
предложила је да се интервју може снимати у соби за посјете, која је за ту прилику
могла бити затворена. Међутим, чини се да домаће власти нису узеле у обзир ове
аргументе. С обзиром на то, аргумент да би снимање могло ометати приватни живот
осталих притвореника није изгледао ни релевантан, ни довољан да оправда мијешање
у слободу изражавања компаније подносиоца представке. Што се тиче потребе за
одржавањем реда и безбједности у затвору, ни домаће власти ни Влада нису
објасниле како су у пракси ред и безбједност у затвору могли бити ефикасно
угрожени, посебно ако је интервју снимљен у предложеним ограниченим условима
од стране компаније подносиоца представке, од стране једног сниматеља у пратњи
једног новинара, чије би присуство вјероватно могло пореметити функционисање или
угрозити безбједност. Даље, члан 10. није заштитио само суштину изражених идеја и
информација, већ и средства помоћу којих су пренијете. Стога није на домаћим
судовима ни на Суду да своја становишта замијене ставовима медија о томе коју би
технику извјештавања новинара требало усвојити. Стога чињеница да је компанија
подносилац представке емитовала телефонски интервју са затвореником није била
релевантна: за интервју су коришћена различита средства и технике, то није имало
тако директан утицај гледаоцима и емитована је у оквиру другог програма. Сходно
томе, емитовање интервјуа ни на који начин није отклонило сметње изазване
одбијањем дозволе за снимање у затвору. Истина је да су националне власти биле у
бољем положају од Суда да одлуче да ли је и у којој мјери допуштање странцима да
уђу у затвор компатибилно са тамошњим редом и сигурношћу. Међутим, имајући у
120
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посљедице се у судској пракси Суда могу сматрати облицима мијешања у
право на слободу изражавања:
- осуђујућа пресуда у комбинацији са новчаном казном или казном
затвора;
- налог за плаћање штете, чак и тамо гдје је она симболична;
- осуђујућа пресуда, чак и тамо гдје је извршење обустављено;
- пука чињеница да је истражен у кривичном поступку или стварни ризик
од истраге на основу закона који је нејасно састављен, а који су национални
судови такође нејасно протумачили;
- забрана објављивања;
- одузимање публикације;
- одузимање новина и часописа које су затвореном подносиоцу захтјева
послали његови рођаци и радија у његовом посjеду, од стране затворске
управе;
- одбијање давања фреквенције емитовања;
- судска одлука која спречава особу да прима пренос са
телекомуникационих сателита;
- забрана оглашавања;
- дисциплинска казна изречена љекару због кршења професионалне етике,
због критиковања медицинског третмана који се пружа пацијенту или
тужиоцу, након критика због законодавних реформи;
- наредба за откривање новинарских извора чак и ако наредба није
извршена или ако се извор већ јавио и када је новинар био приморан да
свједочи против њега;
- саопштење шефа државе о намјери да подносиоца представке, судију, не
именује на било коју другу јавну функцију на основу тога што је овај изразио
мишљење о уставном питању, које је наводно противрјечило мишљењу шефа
државе;
- одбијање давања одобрења за снимање у затвору приликом припреме
телевизијског програма и интервјуисање једног од притвореника;
- одбијање да се одобри приступ прихватном центру за тражиоце азила
ради добијања изјава о животним условима у њему;
- хапшење и притварање протестаната.
У случајевима који се тичу дисциплинског поступка или уклањања или
именовања судија, када је утврђивао да ли је мјера на коју се жали
представља мијешање у остваривање слободе изражавања подносиоца
виду прилично сажето образложење које су дале националне власти и одсуство у
њиховим одлукама стварног балансирања укључених интереса, нису успјели да
убједљиво покажу да је апсолутна забрана наметнута снимању компаније подносиоца
представке у затвору били строго пропорционални циљевима којима се тежило.
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представке, Суд је прво одредио обим мјере стављајући је у контекст
чињеница и релевантног законодавства.122
122

Baka v. Hungary [GC], § 140; Wille v. Liechtenstein [GC], §§ 42-43; Kayasu v. Turkey, §§ 77-79; Kudeshkina v. Russia, § 79; Poyraz v. Turkey, §§ 55-57; Harabin v. Slovakia, § 149; Kövesi v. Romania, § 190; Cimperšek v. Slovenia, § 57. У предмету Baka v.
Hungary, подносилац представке, бивши судија Европског суда за људска права,
изабран је за предсједника Врховног суда Мађарске на шестогодишњи мандат који се
завршавао 2015. године. У својству предсједника тог суда и Националног савјета
правде, изнио своје ставове о разним законодавним реформама које утичу на
правосуђе. Прелазне одредбе новог Устава предвиђале су да ће правни насљедник
Врховног суда бити Курија и да ће мандат предсједника Врховног суда престати
након ступања на снагу новог Устава. Као посљедица тога, мандат подносиоца
представке за предсједника Врховног суда престао је 1. јануара 2012. године. Према
критеријумима за избор предсједника нове Курије, кандидати су морали да имају
најмање пет година радног искуства као судија у Мађарској. Време служено као
судија на међународном суду није се рачунало. То је довело до тога да подносилац
представке не испуњава услове за мјесто предсједника нове Курије. У пресуди од 27.
маја 2014. године, вијеће Суда једногласно је закључило да је дошло до повреде
члана 6. став 1. Конвенције (право приступа суду) јер подносилац представке није
могао да оспори превремени престанак његовог мандата. Такође је утврдио кршење
права подносиоца представке на слободу изражавања према члану 10. након што је
утврдио да је пријевремени престанак мандата подносиоца представке резултат јавно
изражених ставова у његовом професионалном својству. Дана 15. децембра 2014.
године случај је на захтјев Владе прослијеђен Великом већу. Велико веће је донио
пресуду о повреди члана 10. Конвенције.
Посебно је интересантан предмет Wille v. Liechtenstein. Наиме, подносилац
представке је држављанин Лихтенштајна, рођен 1944. године. Године 1992. настала је
полемика између Његовог Величанства принца Ханс-Адама II од Лихтенштајна и
Владе Лихтенштајна о политичким надлежностима у вези са плебисцитом по питању
приступања Лихтенштајна Европском економском простору. У релевантно време,
подносилац представке је био члан владе Лихтенштајна. Након свађе између Принца
и чланова Владе на састанку 28. октобра 1992., ствар је ријешена на основу
заједничке изјаве учесника. Дана 16. фебруара 1995. године, у контексту низа
предавања о питањима уставне надлежности и основних права, подносилац
представке одржао је јавно предавање на Институту Лихтенштајн, истраживачком
институту, на тему „Природа и функције Уставног суда Лихтенштајна“ . Током
предавања, подносилац представке је изразио став да је Уставни суд надлежан да
одлучује о „тумачењу Устава у случају неслагања између принца (владе) и
скупштине“. О овом предавању је извјештавано у локалној штампи. 27. фебруара
1995. године принц се обратио писмом подносиоцу представке у вези са наведеним
предавањем. Принц се није сложио са изјавом подносиоца представке о надлежности
Уставног суда, а такође је примијетио и ранију политичку контроверзу. Наставио је
да је имао разлога да вјерује да се подносилац представке није осјећао везан за Устав
и изразио мишљења која очигледно крше Устав. Стога је подносилац представке
дисквалификован за обављање јавне функције. Принц је желио да га благовремено
обавијести да га неће именовати на јавну функцију, уколико га предложи скупштина
или неко друго тијело. У свом одговору од 20. марта 1995. године, подносилац
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представке је образложио своје правно мишљење и жалио се да је Принчева објава
ометала његово право на слободу изражавања и слободу изражавања академских
мишљења. У даљем писму подносиоцу представке од 4. априла 1995. године, принц
је одговорио да је покушао да избегне јавну расправу тако што је подносиоца
представке личним писмом обавијестио о својој одлуци што је прије могуће. У
априлу 1997. године, скупштина је предложила подносиоца представке за даљи
мандат предсједника Управног суда. Међутим, принц га није именовао. Подносилац
представке жалио се да је принчево писмо кршило његово право на слободу
изражавања, загарантовано чланом 10. Конвенција. Даље се жали на основу чланова
6. и 13. Конвенције да није имао правни лијек да брани свој углед и да тражи заштиту
својих личних права. Суд се са 16 гласова ,,за” сложио са подносиоцем представке.
У предмету Kayasu v. Turkey, подносилац представке је у предметно вријеме био
јавни тужилац, а 1999. године, дјелујући као приватни грађанин, поднио је кривичну
пријаву против бивших генерала војске који су били главни покретачи војног пуча
12. септембра 1980. године. По тужби није предузета ниједна радња и случај је
привукао одређену дозу медијског извјештавања. Врховно веће судија и јавних
тужилаца је 2000. године изрекло дисциплинску санкцију подносиоцу представке у
виду опомене, утврдивши да би ријечи које је подносилац представке користио у
својој жалби могле да вријеђају одређене државнике који су радили на обезбјеђивању
стабилности и одрживости државе. Подносилац представке се жалио на ту одлуку,
али није успио. У међувремену, у својству јавног тужиоца, подносилац представке је
подигао оптужницу против бившег шефа кабинета и бившег предсједника Турске
који је био главни покретач војног пуча 12. септембра 1980. године. У марту 2000.
године Министарство правде је дало дозволу за кривично гоњење подносиоца
представке због злоупотребе положаја на основу тога што је копије оптужнице
дистрибуирао новинарима и давао изјаве новинарима које је добио у својој кући.
Даље, главни јавни тужилац сматрао је да су поднесци које је поднио подносилац
представке навод за кривично дјело. Кривични поступак против подносиоца
представке довео је до тога да га је касациони суд осудио због, између осталог,
злоупотребе положаја. Осуђен је на условне новчане казне. Суд је такође утврдио да
је дистрибуцијом предметног документа новинарима подносилац представке
покушао да допре до шире публике, демонстрирајући тиме своју намјеру да вријеђа
војне снаге државе. Од априла 2000. године подносилац представке је суспендован са
функције јавног тужиоца, а у фебруару 2003. године Врховно вијеће судија и јавних
тужилаца разријешило га је функције. Његова накнадна пријава Одбору за приговоре,
од којих су четворо чланова засиједала као чланови Врховног савјета судија и јавних
тужилаца који су донијели одлуку против које се он жали, одбијена је у новембру
2003. године. Подносилац представке више није имао право на бавити се
адвокатуром као резултат његовог отпуштања из правне службе. Суд је једногласно
донио одлуку о повреди члана 10. Конвенције.
Године 2003. подносилац представке у предмету Kudeshkina v. Russia, који је у то
вријеме био на судској функцији у Московском градском суду, именован је за
кривични поступак високог профила који се односио на злоупотребу овлашћења од
стране полицијског истражитеља. Подносилац представке је тврдила да ју је током
предметног поступка председница Градског суда у Москви позвала у своју
канцеларију и поставила јој одређена питања у вези са вођењем суђења. Странке се
нису сложиле око околности повлачења подносиоца представке из случаја.
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Подносилац представке је сама тврдила да ју је председница суда удаљила из
предмета без образложења, док је Влада тврдила да је случај додијељен другом
судији на основу тога што је одложила његово испитивање. Подносилац представке
је накнадно тражила да се покрене и дисциплински прекршај због наводног вршења
незаконитог притиска на њу. Надлежни орган је одлучио да не покреће дисциплински
поступак против. Неколико мјесеци касније, подносилац представке кандидовао се на
општим изборима за руску Думу. Током своје кампање, која је укључивала програм
за реформу правосуђа, дала је интервјуе новинама и радио станици у којима је била
критична према руском правосуђу. Између осталог, изразила је сумњу у независност
судова у Русији и бојазан од „безакоња суда“ у земљи. Није изабрана у Думу, али је
враћена на претходну правосудну функцију. У међувремену, предсједник московског
Судског савјета тражио је уклањање подносиоца представке са функције, тврдећи да
се током предизборне кампање понашала на начин који није био у складу са
ауторитетом и положајем судије. У мају 2004. године, без саслушања изјава
подносиоца представке који је био одсутан, очигледно без ваљаног оправдања,
надлежни орган је одлучио да је уклони са функције, наводећи да је „ширила [...]
лажне и неистините измишљотине“ и да су изјаве „јасно засноване на фантазије, на
свјесно лажне и искривљене чињенице “. Надлежни орган је даље закључио да је
подносилац представке „открио конкретне чињеничне информације у вези са
кривичним поступком против прије него што је пресуда у овом случају ступила на
снагу“. Подносилац представке се након тога жалила Московском градском суду и
затражила пренос свог случаја због недостатка непристрасности, без успјеха.
Тијесном већином Суд је утврдио повреду слободе изражавања.
У предмету Poyraz v. Turkey, подносилац представке, главни инспектор
Министарства правде, био је одговоран за спровођење истраге о наводном
професионалном прекршају судије. У извјештају чији је коаутор, професионално
понашање судије - који је у међувремену именован за Касациони суд - оштро је
критиковано свједочењем, између осталог, дјела сексуалног узнемиравања. Извјештај
је процурио у штампу и добио је широку телевизијску покривеност, укључујући
интервјуе са подносиоцем представке, судијом и свједоцима. Као одговор на оптужбе
да је умијешан у политичку завјеру против судије, подносилац представке издао је
писану изјаву новинарима у којој је тврдио да је судија тренутно предмет петнаест
засебних истрага и да није именовао жртве узнемиравања у како би се спријечило да
се догоди смрт. Судија је поднио тужбу за накнаду штете против подносиоца
представке у његовом личном својству. Подносиоцу представке је наложено да плати
одштету и није успио у жалби Касационом суду. У овом поступку није утврђена
повреда слободе изражавања.
Представка у предмету Harabin v. Slovakia је проглашена неприхватљивом. Наиме,
подносилац представке је 1998. године изабран за предсједника Врховног суда. Двије
године касније, Влада је покренула поступак за опозив његовог именовања на основу
тога што су његови поступци и понашање изазвали сумњу у његову повјерљивост и
да нису испуњавали услове за радно мјесто. Извјештај који је припремио министар
правде са низом навода против подносиоца представке, између осталог, наводи да су
ставови које је изнио у вези са измјенама неколико закона о правосуђу, као и на нацрт
измијена Устава, свједочили о жељи са његове стране да ојача своју личну моћ,
умјесто да се фокусира на професионалне и етичке проблеме правосуђа. Подносилац
представке је поднио представку Уставном суду која је одбачена, углавном зато што
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Након овог корака, неопходно је проћи анализу три теста: законитости
уплитања, легитимитет уплитања и неопходност у демократском друштву.
Оно што може да се запази јесте чињеница да Суд прво анализира да ли је
мијешање било „прописано законом“ и да ли је „слиједило један од
легитимних циљева“ у смислу члана 10. става 2., и на крају да ли је мијешање
било „неопходно у демократском друштву“; у већини случајева ово је питање
које одређује закључак Суда у датом случају.
Мијешање у слободу изражавања крши Конвенцију ако не испуни
критеријуме наведене у другом ставу члана 10. Конвенције. Дакле, слобода
изражавања није апсолутна - она омогућава појединцима да формирају и
развију своје мишљење и да се на тај начин изразе, али слобода изражавања је
подвргнута одређеним ограничењима (Bakircioglu, 2008: 2). Стога се
суштински мора утврдити да ли је мијешање „прописано законом“.
Интерпретација домаћег закона је прије свега на националним властима, а
посебно на судовима. Ако тумачење није произвољно или очигледно
неразумно, улога Суда ограничена је на утврђивање да ли су ефекти тог
тумачења компатибилни са Конвенцијом.123 Тако, Суд је сматрао да се норма
по Уставу није постојало право да врши функцију за коју је изабран и јер није било
назнака да су му прекршена уставна права. У сваком случају, с обзиром на то да је
Владин приједлог за опозив одбијен, подносилац представке је обављао функцију
предсједника Врховног суда све до истека именовања.
Предсједник Румуније је 2013. године подносиоца представке је у случају Kövesi v.
Romania именовао за главног тужиоца Националне дирекције за борбу против
корупције. 2016. године, Више судско вијеће дало је повољно мишљење на приједлог
министра правде за поновно именовање подносиоца захтјева на сљедећи трогодишњи
мандат. Парламентарни избори одржани су у децембру 2016. Формирана је нова
парламентарна већина и успостављена нова влада. У августу 2017. године министар
правде најавио је темељну реформу правосудног система. Амандмани и законски
поступак наишли су на критике у Румунији и на међународном нивоу. У фебруару
2018. године министарка правде је поднијела приједлог за уклањање подноситељке
представке са свог положаја уз позивање на јавне изјаве које је дала у вези са
реформама. Дана 9. јула 2018. године подноситељка представке је уклоњена са
положаја предсједничким декретом. По ставу Суда, уклањање подноситељке
представке са положаја главног тужиоца није имало легитиман циљ и, штавише, није
била мјера „неопходна у демократском друштву“ у смислу те одредбе.
У предмету Cimperšek v. Slovenia, подносилац представке се пријавио за звање
судског вјештака. Успио је на одговарајућем испиту и позван је да положи заклетву.
Међутим, министар правде је одбио његову пријаву на основу тога што он није био
погодан кандидат за то мјесто. Приликом доношења те одлуке, министар се ослањао
на садржај подносиочевог блога и жалбена писма због кашњења у раду Министарства
и одлагања церемоније заклетве. Суд је једногласно донио одлуку о повреди права на
слободу изражавања.
123
Cangi v. Turkey, § 42. Наиме, у овом предмету подносилац представке је био члан
иницијативне групе састављене од приватних лица и невладиних организација које су
се бориле за спречавање уништавања древног мјеста Allianoi. Случај се односио на
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не може сматрати „законом“ уколико није формулисана са довољно
прецизношћу да омогући грађанину да регулише своје понашање и да мора,
ако је потребно уз одговарајући Савјет, да предвиди до степена који је
разуман у датим околностима, посљедице које одређена радња може да
изазове.124 Међутим, даље се наводи да ове посљедице не треба предвидјети
са апсолутном сигурношћу, јер је искуство показало да је то недостижно.
Иако је извјесност пожељна, она може донијети пекомјерну крутост, а закон
мора бити у стању да иде у корак са промјенљивим околностима. Сходно
томе, многи закони су неизбијежно засновани на терминима који су, у већој
или мањој мјери, нејасни и чија су интерпретација и примјена питања
праксе.125 Суд је такође сматрао да појединац не може тврдити да законској
одредби недостаје предвидљивост само зато што се она први пут примјењује
у његовом случају.126 Поред тога, Суд је нагласио да обим концепата
одбијање власти да апликанту доставе званичну копију записника са састанка Одбора
за културно и природно наслеђе одржаног 26. јануара 2010. године, у вези са
плановима очувања овог древног мјеста и планираном изградњом бране. Захтјев су
управни судови одбили, а његова појединачна жалба поднијета Уставном суду
проглашена је неприхватљивом у октобру 2014. године. Позивајући се на члан 10.
(слобода изражавања ), подносилац представке се жалио на кршење његовог права да
прима и саопштава информације од јавног интереса у својству грађанина и члана
невладине организације која се бори за заштиту древног налазишта и за промоцију
свијести јавности о том питању. Суд је донио одлуку о повреди члана 10. Конвенције.
124
Perinçek v. Switzerland, § 131. У овом предмету, подносилац представке је био
доктор закона и предсједавајући Турске радничке партије. Године 2005. учествовао је
на разним конференцијама током којих је јавно негирао да је Османско царство 1915.
и наредних година вршило геноцид над јерменским народом. Конкретно, он је идеју о
геноциду над Јерменима описао као „међународну лаж“. Швајцарско-јерменско
удружење поднијело је кривичну пријаву против подносиоца представке због
његових коментара. Подносиоцу представке је наложено да плати више новчаних
казни. У пресуди од 17. децембра 2013. вијеће Суда је са пет гласова за и два против,
закључило да је дошло до кршења члана 10. Конвенције. На захтјев Владе, 2. јуна
2014. године предмет је прослијеђен Великом вијећу, које је са 10 гласова ,,за” и
седам ,,против” донијело исту одлуку.
125
Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France [GC], § 41. Први апликант, писац,
аутор је дјела представљеног као роман који носи наслов Жан-Мари Ле Пен на
суђењу, а издавач је други подносилац представке. Роман, заснован на стварним
догађајима, али додајући измишљене елементе, препричава суђење милитантном
припаднику Front National-а, који је, постављајући плакате за своју странку са другим
милитантима, починио хладнокрвно убиство младића сјеверноафричког поријекла и
признао да је то био расистички злочин. Роман отворено поставља питања о
одговорности Front National--а и господина Ле Пен-а за раст расизма у Француској и
о потешкоћама у борби против ове пошасти. Након поступка осуђени су за клевету.
Суд је, пак, сматрао да у овом предмету није било повреде слободе изражавања.
126
Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland [GC], § 150; Tête v.
France, § 52. У предмету Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy v. Finland,
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предвидљивости и доступности у значајној мјери зависи од садржаја
предметног инструмента, поља којим је он предвиђен да покрива и броја и
фирма првог подносиоца представке издала је новине које су пружале информације о
опорезивом приходу и имовини финских пореских обвезника. Информације су, по
закону, биле јавне. Други подносилац представке понудио је услугу пружања
пореских података путем СМС поруке. У априлу 2003. године Омбудсман за заштиту
података затражио је од Одбора за заштиту података да спријечи предузећа
подносиоца представки да обрађују податке о опорезивању на начин и у мјери у којој
су то имали 2002. године и да их просљеђује СМС услугом. Одбор за заштиту
података одбио је захтјев омбудсмана на основу тога што су се компаније
подносиоци представке бавиле новинарством и тако имале право на одступање према
члану 2. (5) Закона о личним подацима. Случај је накнадно стигао пред Врховни
управни суд, који је у фебруару 2007. године тражио прелиминарну пресуду Суда
Европске уније о тумачењу Директиве ЕУ о заштити података (Jozwiak, 2016: 410). У
пресуди од 16. децембра 2008. године Суд је донио одлуку да се активности које се
односе на податке из докумената који су у јавном домену према националном
законодавству могу класификовати као „новинарске активности“ ако је њихов циљ
откривање јавности информација, мишљења или идеја, без обзира на медиј који се
користи за пренијети их. У септембру 2009. године Врховни управни суд наложио је
Одбору за заштиту података да забрани обраду података о опорезивању на начин и у
мјери који су предузеле компаније подносиоци представке 2002. године,
констатујући да је Суд утврдио да је пресудни фактор процјена да ли је публикација
је допринијела јавној расправи или је била искључиво намијењена задовољењу
радозналости читалаца, Врховни управни суд је закључио да објављивање цјелокупне
базе података прикупљене у новинарске сврхе и пренос информација сервису СМС
не може сматрати новинарском активношћу. Компаније подносиоци представке
жалиле су се, између осталог, на кршење члана 10. Конвенције. У пресуди од 21. јула
2015. године, веће Суда је, са шест гласова за и једним против, закључило да није
дошло до кршења те одредбе. Дана 14. децембра 2015. године, предмет је
прослијеђен Великом вијећу на захтјев подносилаца представке, који је донио исту
одлуку већином 15 према 2 гласа.
У другом наведеном случају, подносилац представке се жалио на своју осуђујућу
пресуду за злонамјерну лаж због отвореног писма које је написао предсједнику
Француске управе за финансијска тржишта (АМФ), у којем је оптужио Olympique
Lyonnais Group (ОЛГ) и њеног извршног директора за давање лажних и обмањујућих
информација током берзанског промета компаније. Флотација је имала за циљ да
дозволи изградњу новог фудбалског стадиона познатог. Суд је посебно примијетио да
домаћи судови нису правилно испитали неопходност мијешања у право подносиоца
представке на слободу изражавања. Такође је примијетио да АМФ није предузео
никакве мјере као одговор на писмо и да није покренут поступак против извршног
директора ОЛГ-а. Штавише, подносилац представке је писао о питању од општег
интереса и у контексту политичких и предизборних активности. Суд је такође
примијетио чињеницу да су изречене санкције биле кривичне природе. Сходно томе,
Суд је сматрао да мијешање у право подносиоца представке на слободу изражавања
није било сразмјерно легитимном циљу коме се тежило и да разлози за одлуке
домаћих судова нису били довољни да то оправдају.
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статуса оних којима је упућен. Закон и даље може задовољити захтјев
предвидљивости чак и ако дотично лице мора да предузме одговарајући
правни Савјет како би процјенило, у мјери која је разумна у датим
околностима, посљедице које одређена радња може да изазове. Ово се
посебно односи на особе које се баве професионалном активношћу, а које су
навикле да морају да поступају са високим степеном опреза током бављења
својим занимањем; од њих се може очекивати да посебно воде рачуна о
процјени ризика које таква активност подразумијева.127
Поред тога, Суд сматра да обим појма предвидљивости зависи од
контекста у коме се користе рестриктивне мјере. Стога њихова употреба у
изборном контексту поприма посебан значај с обзиром на важност
интегритета процеса гласања у очувању повјерења бирачког тијела у
демократске институције.128 Суд је поновио, с обзиром на чланове 9., 10. и 11.
Chauvy and Others v. France, §§ 43-45. Први подносилац представке био је аутор
књиге под називом „AUBRAC-Lyon 1943“, коју је 1997. издала Éditions Albin
Michel (трећи подносилац представке), чији је предсједник био други подносилац
представке. Књига је описала историјске догађаје из Другог свјетског рата који се
односе на француски отпор. Конкретно, истражено је једно од главних „сивих
подручја“ из овог периода, наиме састанак Caluire, посебно значајан догађај у
историји француског отпора. 21. јуна 1943. Klaus Barbie, регионални шеф Гестапа,
ухапсио је главне вође Отпора који су се састајали у Caluireu, предграђу Лиона. Међу
ухапшенима био је и Raimond Aubrac, члан покрета Отпора, који је успио да побјегне
у јесен 1943. Аутор књиге је покушао да оспори оно што је назвао званичном
истином о овој великој епизоди у историји Другог свјетског рата, како је објављено,
између осталог, од стране господина и госпође Aubrac у медијима. Сходно томе,
књига је имала додатак који садржи мемоаре Клауса Барбија, такозвани „Testament
Barbie“, и аутор је поставио велики број питања на основу поређења овог документа
са приказом догађаја које су дали господин и госпођа Aubrac. Они су покренули
поступак против подносилаца представке за клевету. Суд је осудио прву двојицу
подносилаца представке за кривичну клевету и наложио им да плате новчане казне и
накнаду штете. Суд је одбацио захтев за уништавањем књиге, али је наложио
објављивање правног обавјештења и његово уметање у сваки примјерак књиге.
Апелациони суд је потврдио пресуду, посебно узевши у обзир да је теза књиге у
цјелини имала тенденцију да сугерише читаоцима да су Aubrac-и починили дјела
издаје и да је систематски доводио у питање историјске извјештаје које су дали ти
признати чланови Отпора подразумијевајући да су лагали. Касациони суд је одбио
жалбу на правне ствари подносилаца представке. Европски суд за људска права је
једногласно утврдио да није дошло до повреде права на слободу изражавања.
128
Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hungary [GC], § 99. У овом предмету, 2016.
године, у Мађарској је одржан референдум везан за план миграција Европске уније.
Непосредно прије референдума, подносилац представке, политичка странка под
називом Magyar Kétfarkú Kutya Pá (у даљем тексту: МККП), ставила је на
располагање бирачима мобилну апликацију коју су могли да користе за анонимно
учитавање и дијељење са јавношћу фотографија својих гласачких листића. Након
жалби приватног лица Националној изборној комисији, странка која је поднијела
захтјев је кажњена због кршења принципа правичности и тајности избора и
127
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Конвенције, да сама чињеница да је законска одредба способна за више
конструкција не значи да не испуњава захтјев предвидљивости. У том
контексту, када законски произилазе нова кривична дјела, увијек ће постојати
елемент неизвјесности у погледу значења овог закона све док га кривични
судови не протумаче и примјене.129
остваривања права у складу са њиховом намјеном. Суд је подржао овај налаз у вези с
кршењем принципа вршења права у складу са њиховом намјеном, али је одбацио
закључке у вези са тајношћу гласања и правичношћу референдума. Уставна жалба
странке подносиоца представке проглашена је неприхватљивом. У пресуди од 23.
јануара 2018. године, вијеће Суда једногласно је закључило да је дошло до кршења
члана 10. Конвенције. По мишљењу Суда, понашање подносиоца представке није
водило никаквим предрасудама у погледу тајности или правичности референдума.
Санкција изречена подносиоцу представке није слиједила ниједан од легитимних
циљева набројаних у члану 10. став 2. Дана 28. маја 2018. године случај је на захтјев
Владе прослијеђен Великом вијећу. Непуне двије године касније Европски суд је са
16 гласова потврдио овакав став.
129
Jobe v. the United Kingdom (dec.). Представка у овом предмету је проглашена
неприхватљивом. Наиме, подносилац представке је ухапшен 15. децембра 2006.
године у Бирмингему. Остао је у притвору током читавог кривичног поступка против
њега. Након хапшења, утврђено је да посједује велики број дигиталних датотека које
садрже екстремистички исламистички материјал. То је укључивало датотеке под
насловом „Приручник за војну обуку“, „Приручник за обуку Ал Каиде“, „Како се
могу оспособити за џихад?“ И „39 начина служења и учешћа у џихаду“. Документи
су били садржани или у „torrent“ датотеци, стеченој путем система за размјену
датотека на интернету, или, у случају документа „Приручник за обуку Ал Каиде“, на
компакт диску. На мобилном телефону подносиоца представке полиција је пронашла
видио снимак сједишта полиције, за који се тврдило да је снимљен с циљем могућег
терористичког напада. Подносилац представке је, између осталог, оптужен за пет
тачака посједовања документа или записа који садрже информације које би могле
бити корисне лицу које је починило или припремало кривично дјело тероризма. У
изјави одбране, подносилац представке је објаснио да је фајлове стекао током
истраживања на интернету у вези са војном обуком у својој родној земљи, Гамбији.
Размишљао је о повратку у Гамбију у будућности и желио је да зна какву ће обуку
требати да изведе у својој земљи да би се придружио војсци. За документ
„Приручник за обуку Ал Каиде“ рекао је у неколико наврата да је купио или му је дат
материјал који се односи на исламске вјерске, историјске и текуће ствари. Компакт
диск је био један од таквих предмета и у време хапшења није знао његов потпун
садржај и није био упознат са тим одређеним документом. Слична објашњења дата су
и за преостале документе, уз додатно објашњење да су сви муслимани били дужни да
учествују у џихаду. Коначно, у вези са видио записом на свом мобилном телефону,
подносилац представке је објаснио да га је узео кад је телефон тек набавио. Док је
путовао аутобусом, одлучио је да тестира видио уређај на телефону. Није било
знакова који би указивали на то да је видио снимање забрањено на том подручју и
заиста су му стварне снимљене слике биле небитне. Суд је закључио да чак и под
претпоставком да је дошло до мијешања у права подносиоца представке из члана 10.
Конвенције, било је оправдано према члану 10. став 2. Конвенције. Свако мијешање,
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Процјењујући предвидљивост закона, Суд се такође обавезује да
верификује квалитет предметног закона, с обзиром на његову јасноћу и
прецизност. С тим у вези, Суд је поновио да израз „прописан законом” не
само да захтјева да оспорена мјера треба да има неку основу у домаћем
закону, већ се односи и на доступност и квалитет предметног закона. Суд
сматра да је доступан закон који је објављен у националном службеном
гласнику. Суд је закључио да осуда подносиоца представке, предсједника
политичког конгреса, за пропуст да интервенише и спријечи делегате на
конгресу да говоре на курдском, упркос упозорењима владиног
претпостављеног, није „прописана законом“. Суд је сматрао да домаћа
одредба која регулише политичке странке није била довољно јасна да је
подносиоцу представке омогућила да предвиди да се може суочити са
кривичним поступком.130
У случају Pinto Pinheiro Marques против Португалије, Суд је утврдио да
није постојао довољaн правни основ за мијешање, напомињући да је на изјаве
подносиоца представке примијењена законска одредба која кажњава другу
врсту коментара (§§ 37-39). На исти начин, Суд је утврдио кршење захтјева да
мијешање треба бити законито након уочавања контрадикције између два
правна текста и у одсуству јасног рјешења или неслагања у судској пракси. У
другом случају, Суд је поновио да кривично-правне одредбе (у конкретном
случају, које се односе на говор мржње) морају јасно и прецизно дефинисати
обим релевантних кривичних дјела, како би се избјегла ситуација у којој
држава чије дискреционо право да гони за таква кривична дјела постаје
прешироко и потенцијално подложно злоупотреби селективним
спровођењем. У случају Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel против
Украјине, Суд је утврдио да, с обзиром на то да у домаћем закону недостају
одговарајуће заштитне мјере за новинаре који користе информације добијене
са интернета, подносиоци представке нису могли да предвиде у
одговарајућем степену посљедице које би спорна публикација могла да има.
То је омогућило Суду да закључи да захтјев законитости садржан у другом
параграфу члана 10. Конвенције није испуњен.131
међутим, било је прописано законом. Јасно је било оправдано легитимним циљевима
интереса националне безбједности и спречавања кривичних дјела. Такође је било
неопходно у демократском друштву.
130
Semir Güzel v. Turkey, §§ 35 and 39-41. Подносилац представке, потпредсједник
политичке странке, био је кривично гоњен јер је учесницима генералног конгреса
којим је предсједавао дозвољавао да говоре на курдском језику током њихових
интервенција. У то вријеме било је кривично дјело за политичку странку да на
конгресима и састанцима користи било који други језик осим турског. У представци
Европском суду подносилац представке се жалио да је тужилаштво кршило његово
право на слободу изражавања према члану 10. Конвенције, а Европски суд за људска
права се једногласно сложио с њим.
131
Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine, § 66.
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У случају у којем домаћи закон није садржао ниједну одредбу која
забрањује фотографисање гласачких листића и њихово анонимно слање на
мобилну апликацију како би се могле дијелити током референдума, Суд је
примијетио знатну неизвјесност у погледу потенцијалних ефеката оспорене
законске одредбе које су примјењивале домаће власти и сматрале су да такве
одредбе нису биле предвидљиве. Суд је такође закључио да није потребно
ограничити своју оцјену само на квалитет закона који је претходно прогласио
нејасним и непредвидивим, већ да је примјерено процијенити неопходност
таквих закона тамо гдје су били неспојиви са појмовима једнакост,
плурализам и толеранција који су својствени демократском друштву. У
погледу закона на снази који забрањује излагачима да дају било какво
мишљење о вијестима које се емитују, Суд је сматрао да се не поставља
питање да ли је, апстрактно, релевантна законска одредба била довољно
прецизна, већ да ли је у објављивању оспорене изјаве (која политичку странку
описује као „екстремну десницу“), телевизијска кућа која је поднијела захтјев
знала или би требало да зна - ако је потребно, након што је узела
одговарајући правни Савјет - да би тај израз представљао „мишљење“ у
околности случаја. По мишљењу Суда, питање да ли се приступ домаћих
судова могао оправдано очекивати било је уско повезано са питањем да ли је
у демократском друштву било потребно забранити појам „крајње деснице“ у
информативном програму, у околностима овог случаја и у свјетлу легитимног
циља којим се тежи ограничењем.132
На другом мјесту у испитивању налази се тест легитимности циља којем
се тежи мијешањем. Легитимни циљеви мијешања у право на слободу
изражавања исцрпно су наведени у другом параграфу члана 10. Конвенције.
У овој фази испитивања, Суд може утврдити да мијешање не служи за
постизање легитимног циља на који се ослања или да одлучи задржати само
један од легитимних циљева на које се држава ослања, док друге одбацује.
Суд може сматрати да непостојање легитимног циља за мијешање само по
себи представља кршење Конвенције и стога одлучује да не испитује да ли је
мијешање о којем говоримо у конкретном случају било неопходно у
демократском друштву. Такође, може одлучити узимајући у обзир околности
ATV Zrt v. Hungary, §§ 35 and 37. Ово је релативно новија пресуда из домена
слободе изражавања. У овом предмету, ТВ компанији је било забрањено да
политичку странку описује као „крајњу десницу“ на основу непредвидиве примјене
законске забране саопштавања било каквог „мишљења“ од стране читаоца вијести.
Наиме, Одјељак 12. Закона о медијима забранио је саопштавање било каквог
„мишљења“ читаоцу вијести. Компанија, подносилац представке, посједовала је
телевизијски канал за који је утврђено да је прекршио закон описујући, у вијести,
политичку странку Jobbik као „крајњу десницу“. Забрањено је понављање изјаве.
Компанија, подносилац представке, се неуспјешно жалила, тврдећи да се израз
„крајња десница“ широко користи у односу на Jobbik, да има научну основу у
политичким и друштвеним наукама и да одражава Jobbik-ов положај у Парламенту.
Суд је једногласно утврдио повреду права на слободу изражавања.
132
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случаја, да настави испитивање и утврди да ли је мијешање било неопходно у
демократском друштву.
На трећем мјесту се налази вјероватно један од најбитнијих тестова, али и
онај који често односи превагу приликом испитивања да ли је дошло до
повреде члана 10. Конвенције или не. Општи принципи за процјену
неопходности мијешања у слободу изражавања, које је Суд више пута
поновио од пресуде у предмету Handyside против Уједињеног Краљевства,
сумирани су у предмету Stoll против Швајцарске и поновљени у предмету
Morice против Француске и Pentikäinen против Финске, које смо обрадили.
Суд је тако у својој судској пракси развио аутономни концепт да ли је
мијешање „пропорционално легитимном циљу који се тежи“, а који се
утврђује узимајући у обзир све околности случаја користећи критеријуме
утврђене у судској пракси Суда и помоћ различитих принципа и алата за
тумачење. Постоји више критеријума који се узимају у обзир, а превасходно
постојање хитне социјалне потребе и процјена природе и тежине санкција
(најмање рестриктивне мјере, опште мјере, захтјеви из релевантних и
довољних разлога).
2.1.11.2. Право на слободу изражавања на интернету у пракси Европског
суда за људска права
Европски суд за људска права је много пута нагласио значај и важност
медија за креирање и развој демократског друштва, те се често бавио и
питањем слободе изражавања на интернету (Мијовић, 2020: 1030). На првом
мјесту, судска пракса Европског суда за људска права сматра да се
ограничења политичког говора или питања од јавног интереса посматрају
према вишим стандардима од редовног говора, те границе допуштене критике
шире су у односу на владу него у односу на приватног грађанина или чак
политичара. У демократском систему поступци или пропусти владе морају
бити подвргнути пажљивом надзору не само законодавне и судске власти већ
и јавног мњења.133 ЕСЉП је у својој богатој судској пракси потврдио да је
члан 10. у потпуности примјењив на интернету.134 Право на слободу
изражавања укључује право на слободно изражавање мишљења, ставова,
идеја и на тражење, примање и пренос информација без обзира на границе.
Корисници интернета треба да буду слободни да изнесу своја политичка
увјерења као и своја вјерска и нерелигијска становишта. Ово посљедње се
односи на остваривање права на слободу мисли, савјести и религије које је
прописано чланом 9. ЕКЉП. Слобода изражавања односи се не само на
„информације“ или „идеје“ које су повољно примљене или које се сматрају
увредљивим или изазивају равнодушност, већ и на оне које могу да увриједе,
133
134

Sürek v. Turkey No. 1.
Погледати Factsheet – new technologies.
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шокирају или узнемиравају.135 Остваривање права на слободу изражавања од
стране корисника интернета мора бити уравнотежено са правом на заштиту
угледа. Суд је у више случајева закључио да је то право које је заштићено
чланом 8. ЕКЉП-а у погледу поштовања приватног живота.136 Другим
ријечима, Суд је у неколико наврата примијетио да експресивне активности
које генеришу корисници на интернету пружају невиђену платформу за
остваривање слободе изражавања, држећи да је, с обзиром на своју
доступност и способност чувања и комуникације огромних количина
информација, интернет игра важну улогу у јачању приступа јавности
вијестима и олакшавању ширења информација уопште.137 Сходно томе, Суд
135
Handyside v. the United Kingdom, Judgment of 7 December 1976, Series A No. 24,
para.49.
136
Chauvy and Others, No. 64915/01 § 70; Pfeifer v. Austria, No. 12556/03, § 35;
and Polanco Torres and Movilla Polanco v. Spain, No. 34147/06, § 40. У предмету Pfeifer
v. Austria, подносилац представке објавио је коментар који је био критичан према
професору који је написао чланак у којем се наводи да су Јевреји 1933. објавили рат
Њемачкој и банализовали злочине нацистичког режима. Неких пет година касније,
професор је због чланка гоњен према Закону о забрани националсоцијализма.
Починио је самоубиство непосредно прије суђења. Потом се главни уредник
десничарског часописа Zur Zeit обратио писму претплатницима тражећи финансијску
подршку и тврдећи да га група антифашиста покушава оштетити дезинформацијама у
медијима и покретањем кривичног поступка и грађанске парнице. Писмо је поновило
тврдњу коју је часопис већ изнио у ранијем чланку да је подносилац представке члан
„ловачког удружења“ које је професора одвело у смрт. Домаћи судови ослободили су
главног уредника оптужби за клевету на основу тога што је писмо садржало
вриједносну пресуду која је имала довољну чињеничну основу. Суд је једногласно
утврдио повреду права на слободу изражавања.
У предмету Polanco Torres and Movilla Polanco v. Spain, подносиоци представке су
супруга и ћерка судије преминулог након догађаја у предмету. Био је предсједник
суда пред којим је покренут кривични поступак против вишег политичког лидера
региона. 1994. године, чланак у националним дневним новинама, заснован на
рачунима компаније, оптужио је судијину супругу за умијешаност у незаконите
послове са том компанијом. Судија и његова супруга су покренули поступак за
заштиту своје части против националних новина. Окружни суд је дјелимично
прихватио њихову тужбу и наложио новинама да им плате одштету. Апелациони суд
и Врховни суд подржали су ту пресуду. Међутим, 2006. године, Уставни суд је
укинуо пресуде наведених судова. Европски суд за људска права је заузео став да
није дошло до повреде слободе изражавања.
137
Delfi AS v. Estonia [GC], § 133; Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (No. 1
and No. 2) § 27). Delfi AS v. Estonia је један од данас најпознатијих предмета у овој
области. Наиме, компанија подносилац представке посједовала је један од највећих
интернет портала вијести у Естонији. На својој веб страници читаоци су могли
анонимно и без претходне регистрације да постављају коментаре испод објављених
чланака. Иако компанија, подносилац захтјева није могла да уређује или модерира
такве коментаре, могла је да их уклања помоћу претходног система аутоматског
филтрирања ријечи или на упозорење читалаца. Подносилац представке је 2006.
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сматра да је блокирање приступа интернету можда у директној супротности
са стварном формулацијом става 1. члана 10. Конвенције, према којој су
права наведена у том члану обезбијеђена „без обзира на границе“.138 Поред
године објавио чланак у коме се наводи да је трајектна компанија промијенила руте и
тако проузроковала разбијање леда на потенцијалним локацијама ледених путева.
Као резултат, отварање путева - који су били јефтинија и бржа веза са естонским
острвима у поређењу са трајектним услугама компаније - морало је да се одложи за
неколико недеља. Бројни коментари који садрже личне пријетње и увредљиве ријечи
упућене власнику трајекта објављени су испод чланка. Компанија, подносилац
захтева их је уклонила неких шест недеља касније на инсистирање трајектне
компаније. Власник трајектне компаније покренуо је поступак за клевету против
компаније подносиоца представке, којој је на крају наложено да плати 320,00 ЕУР
одштете. Европски суд за људска права је једногласно донио одлуку да није било
повреде права на слободу изражавања.
Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (No. 1 and No. 2) је предмет према ком
су, у децембру 1999. године новине, подносиоци представке објавиле два чланка која
су наводно клеветала приватно лице, Г. Л. Оба чланка су постављена на веб страницу
новина. Г.Л. је покренуо поступак за клевету против новина, његовог уредника и
двојице новинара који су написали чланке. У својој одбрани, окривљени су се
позвали на квалификовану привилегију на основу тога што су наводи били такве
врсте и озбиљности да су били дужни да објављују, а јавност одговарајуће право да
то зна. Док је била у току прва акција клевете, чланци су и даље били доступни на веб
страници новина, као дио архиве прошлих издања. У децембру 2000. Г.Л. је покренуо
другу тужбу за клевету у вези са континуираним објављивањем архиве на интернету.
Након овога, новине су додале обавјештење у интернет архиву у којем је најавило да
су оба чланка предмет парнице за клевету и да се на њих не може репродуковати
нити се на њих ослањати без позивања на њихово правно одјељење. Домаћи суд је
сматрао да је нови узрок тужбе настао сваки пут кад је клеветничком материјалу
приступљено („правило интернет објављивања“). Апелациони суд је подржао ту
одлуку након што је примијетио да је одржавање архива релативно безначајан аспект
слободе изражавања и да би било упутно приложити обавјештење упозоравајући
читаоце да архивску грађу не третирају као истину оног момента када им постане
познато да би материјал могао бити клеветнички. Суд је и у овом предмету стао на
становиште да не постоји повреда слободе изражавања.
138
Ahmet Yıldırım v. Turkey, § 67. Подносилац представке у овом предмету посједује
и води веб сајт на коме објављује материјале, укључујући свој академски рад.
Постављен је помоћу Google Sites website creation and hosting service. Дана 23. јуна
2009. године, кривични првостепени суд наложио је блокирање још једне интернет
странице према Закону о регулисању публикација на интернету и борби против
интернет кривичних дјела (Randall, 2016: 237). Налог је издат као превентивна мјера у
контексту кривичног поступка. Касније тог дана, према истом закону, копија налога
за блокирање послата је Дирекцији за телекомуникације на извршење. Дана 24. јуна
2009. године, на захтјев Дирекције за телекомуникације, првостепени кривични суд је
промијенио своју одлуку и наложио блокирање сваког приступа Google сајтовима.
Као резултат, подносилац представке није могао да приступи сопственој веб
локацији. Дана 1. јула 2009. године поднио је захтјев за укидање налога за блокирање
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тога, Суд је примијетио да је све већа количина услуга и информација
доступна само путем интернета и да се политички садржај који
традиционални медији игноришу често дијели путем интернета, подстичући
тако појаву грађанског новинарства.139
У погледу материјалног опсега члана 10. Конвенције, Суд је нагласио да се
ова одредба примјењује на комуникацију на интернету, без обзира на врсту
поруке која се преноси, чак и када је сврха стварања профита.140 Веома често,
у вези са његовом сопственом веб страницом, која није имала везе са страницом која
је блокирана због илегалног садржаја. Дана 13. јула 2009. године, кривични суд је
одбацио пријаву подносиоца представке. У априлу 2012. године још увијек није
могао да приступи сопственој страници, иако је, колико је разумио, кривични
поступак против власника странице која је прекршила закон поступак обустављен у
марту 2011. године. Суд је једногласно утврдио повреду права на слободу
изражавања.
139
Cengiz and Others v. Turkey, § 52; Jankovskis v. Lithuania, § 49; Kalda v. Estonia, §
52. У предмету Cengiz and Others v. Turkey, у мају 2008. године суд у Анкари,
утврдивши да је садржај десет страница на веб локацији YouTube прекршио забрану
вријеђања сјећања на Ататурка, изрекао је налог за блокирање цјелокупне веб
странице. Подносиоци захтјева, који су активни корисници веб странице, жалили су
се на одлуку. Њихова жалба је одбијена с образложењем да нису странке у
истражном поступку и да стога нису имале право да оспоре налог за блокирање.
Законодавство на којем је заснована одлука суда измијењено је пратећи чињенице у
предмету на такав начин да омогућава издавање општег налога за блокирање у
односу на цијелу интернет страницу, а не више само на спорни садржај. Очигледно,
Суд је сматрао да је слобода изражавања повријеђена. Ипак, ова пресуда се разликује
од Akdeniz превасходно узимајући у обзир флексибилно тумачење статуса жртве
(Randall, 2016: 239). У Jankovskis v. Lithuania, подносилац представке, притвореник,
жалио се да му је одбијен приступ веб страници коју је водило Министарство
просвјете и науке, чиме га спречава да прима информације у вези са образовањем
кршећи члан 10. Конвенције. Суд је и овдје донио одлуку о повреди права на слободу
изражавања. На крају, у предмету Kalda v. Estonia, подносилац представке, такође
притвореник, жалио се да му је онемогућено да спроводи правна истраживања као
резултат одбијања приступа одређеним интернет страницама. То је укључивало веб
страницу локалне Канцеларије за информације Савјета Европе и одређене, али не све,
државне базе података које садрже законе и судске одлуке. У жалбеном поступку
који је покренуо подносилац представке, Врховни суд је закључио да би одобравање
приступа интернет мјестима изван оних које су одобриле затворске власти могло
повећати ризик да се затвореници баве забрањеном комуникацијом, што доводи до
потребе за повећаним нивоом праћења употреба рачунара. Међутим, и у овом
предмету Суд је утврдио повреду права на слободу изражавања.
140
Ashby Donald and Others v. France, § 34. У овом предмету подносиоци захтјева су
били модни фотографи. Акредитовани од стране Француске федерације дизајнера за
различите модне публикације, а различите модне куће су их у марту 2003. позвале на
модне ревије колекција зима 2003/2004. Нису потписали никакве ексклузивне
уговоре. Фотографије које су снимили на модним ревијама послате су компанији која
их је објавила на мрежи, неколико сати након ревија, на специјализованој веб
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слобода изражавања је нераскидиво повезана са ауторским правима, а према
појединим ауторима, ауторска права и слобода изражавања често су
посматрани као складан и комплементаран концепт (Samuelson, 2003: 319).
Конкретно, сматра да су остваривањем права на слободу изражавања
обухваћене сљедеће сфере:
- одржавање интернет архива уколико представљају критични аспект
улоге коју имају интернет странице;141
страници која нуди фотографије и видио записе модних ревија бесплатно или уз
плаћање за гледање и на продају. Савез дизајнера и неколико модних кућа поднијели
су жалбу Централној канцеларији за кршење ауторских права. Подносиоци
представке су саслушани 2003. године. Кривични суд их је ослободио кривице у јуну
2005. године. Подносиоци представке и јавни тужилац су се жалили. Пресудом из
јануара 2007. године Апелациони суд је укинуо првостепену пресуду и прогласио
подносиоце представке кривим за кршење ауторских права. Касациони суд је одбио
њихову накнадну жалбу у фебруару 2008. године. Суд је једногласно донио одлуку о
непостојању повреде права на слободу изражавања. Суштински, Суд је заузео став да
ауторска права нису имуна на спољна ограничења која произилазе из основних права
(Geiger & Izyumenko, 2014: 317-318).
141
Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (No. 1 and No. 2), § 27; M.L. and W.W.
v. Germany; Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland. Предмет M.L. and W.W. v. Germany се сматра једним од кључних предмета у овој области. Наиме, 1993. године
подносиоци представке осуђени су за убиство познатог глумца и осуђени на
доживотни затвор. 2007. године, с приближавањем датума њиховог пуштања из
затвора, покренули су поступак против неколико медијских организација, тражећи да
анонимизирају архивске документе који су били доступни на њиховим интернет
страницама и датирали су из времена суђења (чланак, спис и транскрипција аудио
извјештаја). 2009. и 2010. године, иако је признао да су подносиоци представки имали
значајан интерес да више не буду суочени са својом осуђујућом пресудом, Савезни
суд правде пресудио је у корист медијских организација, с образложењем да:
кривично дјело и суђење привукли су значајну медијску пажњу у то вријеме; јавност
је била заинтересована за информисање, што је подразумијевало могућност
спровођења истраживања прошлих догађаја; био је дио улоге медија да учествују у
формирању демократског мишљења чинећи своје архиве доступним; до 2006. године
веб страница адвоката одбране другог подносиоца представке садржала је више
извјештаја о његовом клијенту; предметни документи су стављени под наслове који
су јасно указивали да то нису нови извјештаји; било је потребно узети у обзир ризик
да се, у недостатку довољно особља и времена за испитивање захтјева за анонимним
материјалом, медији уздрже од укључивања у своје извјештаје идентификујућих
елемената који би накнадно могли постати незаконити. Подносиоци представке су
сматрали да овај приступ није узео у обзир снагу претраживача. Суд се, пак,
једногласно није сложио са наводима подносилаца представке. До сличног закључка
Суд је дошао и у предмету Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland. Подносиоци
представке у овом предмету су били адвокати који су добили парницу за клевету
против двојице новинара који раде за један дневни лист након објављивања чланка у
којем се наводи да су се обогатили помажући политичарима у сумњивим пословним
пословима. Држећи посебно да су се наводи новинара углавном заснивали на
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- објављивање фотографија на интернет страници специјализованој за
моду и нуђење фотографије и видео записе модних ревија бесплатно или уз
плаћање;142
- чињеница да је политичка странка ставила на располагање мобилну
апликацију која омогућава гласачима да на овај начин дијеле анонимне
фотографије својих неважећих гласачких листића и коментаришу своје
разлоге за гласање;143
- употреба одређених веб страница које омогућавају размјену
информација, посебно YouTube,144 веб страница за видеохостинг на коју
корисници могу да отпремају, гледају и дијеле видео записе и Google Cites,
Google услуга осмишљена да олакша стварање и дијељење веб локација у
групи. Суд је поновио да, узимајући у обзир улогу коју интернет игра у
контексту професионалних медијских активности и његову важност за
остваривање права на слободу изражавања уопште, одсуство довољног
правног оквира на домаћем нивоу који омогућава новинарима да употреба
информација добијених са интернета без страха од санкција озбиљно омета
вршење виталне функције штампе као „јавног чувара“.145 По мишљењу Суда,
потпуно искључивање таквих информација из поља примјене законодавних
гаранција слободе новинара може само по себи довести до неоправданог
мијешања у слободу штампе према члану 10. Конвенције.146
трачевима и гласинама и да нису предузели минималне кораке неопходне за
верификацију информација, домаћи судови су наложили њима и њиховом главном
уреднику да новчану казну плате у добротворне сврхе и да објави извињење. Ове
обавезе су испоштоване. После тога, након што су открили да је чланак и даље
доступан на веб страници новина, подносиоци представке су покренули нови
поступак за налог за његово уклањање са веб странице. Њихов захтјев је одбијен с
образложењем да би наређивање уклањања чланка представљало цензуру и
прекрајање историје. Суд је, међутим, назначио да би озбиљно размотрио захтјев за
додавање фусноте или линка који обавјештава читаоце о пресудама у првобитном
поступку за клевету у чланак на веб страници. Та пресуда је потврђена у жалбеном
поступку.
142
Ashby Donald and Others v. France, § 34.
143
Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hungary [GC], § 91.
144
Cengiz and Others v. Turkey, § 52.
145
Ahmet Yıldırım v. Turkey, § 49.
146
Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine, § 64; Magyar Jeti Zrt v.
Hungary, § 60. У првом предмету подносиоци представке су уредништво и главни
уредник новина. Новине су 2003. године објавиле анонимно писмо које су преузеле
са веб странице са вијестима и које је наводно написао припадник тајних служби.
Писмо је садржало наводе да су се високи званичници украјинске службе
безбједности бавили незаконитим и коруптивним радњама и да су имали везе са
организованим криминалом. Новине су се позвале на извор информација и објавиле
коментар уредништва указујући да су информације у писму можда нетачне и
позивајући јавност да коментарише. Тада је против подносилаца представке
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Признајући благодати интернета, Суд је такође препознао да их прати низ
опасности, јер се очигледно незаконит говор, укључујући клеветничке изјаве,
говор мржње (Lukic, 2017) и говор који подстиче на насиље, може ширити
као никада раније, широм свијета, у секунди, а исти понекад остају стално
доступни на мрежи.147 Конкретније, Суд прихвата да је интернет
информационо и комуникационо средство које се посебно разликује од
штампаног медија, посебно у погледу капацитета за чување и пренос
информација. Суд је признао да електронска мрежа која опслужује милијарде
корисника широм свијета није и потенцијално никада неће бити подложна
истим прописима и контроли и да се политике које регулишу репродукцију
материјала из штампаног медија и интернета могу разликовати. Правила која
поднијела тужбу лице које је тврдило да је клеветана информацијама садржаним у
писму. Подносиоци представке су солидарно одговорни и наложено им је да плате
штету. Првом подносиоцу представке такође је наложено да објави повлачење, а
другом подносиоцу представке извињење. Једногласно је утврђена повреда права на
слободу изражавања. У другом случају, компанија, подносилац захтјева управљала је
популарним интернет порталом вијести у Мађарској. Након инцидента у којем су
пијане навијаче фудбала извикивале расистичке примједбе и пријетиле ученицима у
школи чији су ученици углавном Роми, лидер локалне владе ромске мањине дао је
интервју за медиј са фокусом на ромска питања. Описујући догађаје, лидер је, између
осталог, изјавио да су навијачи фудбала „чланови Jobbik-a сигурно“. Медији су видио
снимак интервјуа поставили на YouTube. Компанија подносилац захтјева објавила је
чланак о инциденту на својој веб страници, укључујући хипервезу до YouTube видеа.
Десничарска политичка странка Jobbik покренула је поступак за клевету. Тврдили су
да су употребом израза Jobbik за опис навијача фудбала и објављивањем хипервезе до
YouTube видеа испитаници повриједили његово право на репутацију. Проглашено је
да је компанија подносилац пријаве одговорна за ширење клеветничких изјава,
кршећи право политичке странке на углед. Жалбе су одбачене. Међутим, Суд је
сматрао да је повријеђено право на слободу изражавања.
147
Delfi AS v. Estonia [GC], § 110; Annen v. Germany, § 67. У Annen v. Germany, 2005.
године подносилац представке, активиста за борбу против абортуса, дистрибуирао је
летке у близини клинике коју су водили лекари М. и Р., где су извршени абортуси.
Летак је садржао сљедећи текст подебљаним словима: „У дневној клиници Др М./Др
Р. [пуна имена и адреса] врше се незаконити побачаји“. Након тога, услиједило је
објашњење мањим словима да је, међутим, њемачки законодавац дозволио прекид
трудноће и да није подложан кривичној одговорности. На полеђини летака речено је
да је „Убиство људи у Аушвицу било незаконито, али је морално деградирана
[нацистичка] држава дозволила убиство невиних људи и није подлегла кривичној
одговорности. Испод ове реченице летак се односио на веб страницу коју је водио
подносилац представке и која је садржала списак адреса такозваних „љекара за
абортус“, укључујући клинику и пуна имена љекара М. и Р. Након жалбе два љекара,
домаћи судови су наложили подносиоцу представке да одустане од даљег ширења
спорних летака и од помињања имена и адресе љекара на својој веб страници.
Накнадна жалба подносиоца представке је одбијена. У поступку по Конвенцији,
подносилац представке се жалио на кршење његовог права на слободу изражавања,
што је Суд потврдио.
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се односе на потоње, несумњиво морају бити прилагођена у складу са
специфичним карактеристикама технологије како би се обезбиједила заштита
и унапређење права и слобода о којима је ријеч.148 Суд је такође примијетио
да, иако интернет и друштвени медији остају моћни алати за комуникацију,
избори својствени употреби интернета и друштвених медија значе да
информације које из њих произлазе немају исту синхронизацију или утицај
као емитоване информацијe149 и да телефонски интервју емитован у програму
доступном на интернет страници има мање директан утицај на гледаоце од
телевизијског програма.150
2.1.11.3. Заштита права других у контексту интернета
Специфични аспекти остваривања слободе изражавања у контексту
интернета довели су до тога да Суд испита правичну равнотежу између
слободе изражавања и других права и захтјева. С тим у вези, сматра да је
ризик од штете коју садржај и комуникације на интернету врше остваривању
и уживању људских права и слобода, посебно права на поштовање приватног
живота, сигурно већи од ризика који представља штампа.151 У најновијој
пресуди у вези са слободом изражавања, Суд је поново напоменуо да упркос
суштинској улози штампе у демократском друштву, став 2. члана 10. не
148

Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine, § 63.
Animal Defenders International v. the United Kingdom [GC], § 119. Закон о
комуникацијама из 2003. године забрањује политичко оглашавање у телевизијским
или радио сервисима, чији је циљ одржавање непристрасности у емитованим
медијима и спречавање моћних група да купују утицај путем емитовања. Забрана се
односи не само на огласе са политичким садржајем, већ и на тијела која су у
потпуности или углавном политичке природе, без обзира на садржај њихових огласа.
Пре него што је постало закон, законодавство је било предмет детаљног прегледа и
процеса консултација од стране различитих парламентарних тијела, посебно у свјетлу
пресуде Европског суда у случају VgT Verein gegen Tierfabriken против Швајцарске (у
којем је забрана политичког оглашавања утврђено да крши члан 10. Конвенције).
Подносилац представке је невладина организација која се бори против употребе
животиња у трговини, науци и слободном времену и настоји да постигне промјене у
закону и јавној политици и да у том циљу утиче на јавно и парламентарно мишљење.
Године 2005. покушала је да прикаже телевизијску рекламу у оквиру кампање која се
односи на третман примата. Међутим, Центар за одобрење за емитовање реклама
одбио је да очисти оглас, јер је политичка природа циљева подносиоца представке
значила да је емитовање огласа забрањено. Са тијесном већином (9:8), Суд је заузео
став да није дошло до повреде права на слободу изражавања.
150
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG v. Switzerland, § 64.
151
Delfi AS v. Estonia [GC], § 133; Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v.
Ukraine, § 63; Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland, § 98.
149

108

Вељко Турањанин & Александар Ивановић

гарантује потпуно неограничену слободу изражавања чак и када је ријеч о
извјештавању у штампи о стварима од озбиљне јавне забринутости.152
Дакле, иако се признају важне користи које интернет може остварити у
остваривању слободе изражавања, одговорност за клеветнички или други вид
незаконитог говора у принципу мора да се задржи и представља ефикасан
лијек за кршење права личности.153 Специфичне карактеристике интернета
могу се узети у обзир приликом доношења одлуке о нивоу озбиљности како
би напад на личну репутацију ушао у дјелокруг члана 8.154 Учинак
појачавајућег ефекта интернета изгледа врло јасно у случају који се односи на
појединца против кога су изнесене оптужбе за антисемитизам; објављени су
на веб локацији удружења и удружењу је наложено да уклони предметни
чланак. Суд је посебно примијетио да је потенцијални утицај навода о
антисемитизму био знатан и није био ограничен на уобичајено читање
Билтена у којем је објављен, с обзиром да је опис датог текста као
антисемитског био видљив велики број људи. Само уношење имена особе у
претраживач омогућило је кориснику приступ и читање спорног чланка.
Објављивање на сајту удружења подносилаца представке имало је, дакле,
значајан утицај на углед и права дотичног појединца.155 У погледу слободне
Милосављевић против Србије, 69.
Delfi AS v. Estonia [GC], § 110.
154
Arnarson v. Iceland, § 37. Подносилац представке био је новинар и слободни
писац за веб страницу засновану на медијима Pressan. Случај се односио на поступак
покренут против њега због клевете након објављивања чланка у којем се главни
извршни директор Исландске федерације власника рибарских бродова терети за
рачуноводствене обмане и преваре. Између 2010. и 2011. године апликант је објавио
серију чланака у вези са гласинама да наведени директор плаћа веб страницу да
лобира у његову корист, наиме дискредитујући своје клеветнике. Један од чланака је
истакао да је могуће да нису сви чланови одбора били свесни да се средства
организације користе у те сврхе, и инсинуирао је да су исплате добро прикрили
финансијски подаци организације. У новембру 2012. године, у поступку је суд
утврдио да је ова инсинуација била клеветничка. Суд је узео у обзир да је систем
управљања рибарством био ствар велике забринутости јавности на Исланду, са
исказаним различитим ставовима, али је у суштини утврдио да подносилац
представке није пружио ниједан доказ којим би показао да су његови наводи
истинити. Суд је заузео став да није повријеђено његово право на слободу
изражавања.
155
Cicad v. Switzerland, § 60. Удружење подносилаца захтева, CICAD
(Међузаједничка координација против антисемитизма и клевете), основано је према
швајцарском закону и регистровано је у Женеви (Швајцарска). Случај се односи на
пресуду против удружења CICAD у грађанском поступку због описивања изјава
универзитетског професора као антисемитских на својој веб страници. Наиме, 2005.
године објављена је књига под насловом „Израел и други“, уз подршку Универзитета
у Женеви, коју је уредио В.О., професор политичких наука који је и сам био
јеврејског поријекла преко своје мајке. Књига је садржала низ прилога академика и
интелектуалаца о улози јудаизма у политици коју спроводи Држава Израел и њеним
152
153
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процјене коју уживају државе чланице, Суд је препознао постојање шире
маргине у предмету који се односи на осуђујућу пресуду за клевету,
напомињући постојање спора који укључује само приватна лица и чињеницу
да су наводне клеветничке изјаве направљене на полујавни начин, наиме на
сигурном интернет форуму.156
Општи принципи примјенљиви на офлајн публикације важе и на мрежи.
На примјер:
- Суд сматра да тамо гдје се приватни или лични подаци објављују на
интернету, као што је име особе или њихов опис, потреба за очувањем
повјерљивости у том погледу више не може представљати превасходни
захтјев, јер су ове информације престале бити повјерљиве и налази се у
јавном власништву. У таквим случајевима заштита породичног живота и
угледа долази до изражаја и мора се осигурати;157,158
посљедицама. Професор је надгледао објављивање и написао предговор. Дана 28.
новембра 2005. године, након објављивања књиге, CICAD је објавио чланак на својој
веб страници, у којој је аутор (М.С.) критиковао књигу и тврдио да је В.О. у
предговору дао антисемитске изјаве. Професор В.О. одговорио на наводе у Билтену
удружења од 18. јануара 2006. Потом, 11. марта 2006. објављен је чланак М.С., који је
био веома сличан његовом претходном објављеном чланку, у вези са наведеном
књигом и професоровим изјавама. Дана 11. јула 2006. године професор В.О. поднио
грађанску тужбу против CICAD-а и М.С., наводећи незаконитост мијешања у његова
права личности. Затим, 31. маја 2007. године првостепени суд Кантона Женева
уважио је његов захтев, утврдивши да су коментари аутора чланка незаконити.
Наредио је уклањање чланка са веб локације удружења и објављивање налаза
донесених у његовој пресуди. CICAD и М.С. су се жалили Суду правде Кантона
Женева, који је потврдио првостепену пресуду 21. децембра 2007., прецизирајући да
ће бити објављени само најзначајнији елементи донијети у тој пресуди. Између
осталог, држало је да се напад на част лица у смислу Грађанског законика треба
тумачити шире него у кривичном контексту, протежући се на професионални,
економски и социјални положај. Према ставу Суда, није дошло до повреде члана 10.
Конвенције.
156
Wrona v. Poland (dec.), § 21; Kucharczyk v. Poland (dec.).
157
Aleksey Ovchinnikov v. Russia, §§ 49-50. Подносилац представке је био руски
држављанин који је био новинар Ivanovo-Press. Проглашен је одговорним за клевету
у грађанском поступку покренутом против њега након чланка који је 2002. године
написао о дјетету које је друго дијете сексуално злостављало у љетњем кампу и који
је помињао идентитет родитеља двоје преступника, наиме двоје савезних судија и
замјеника шефа регионалне саобраћајне полиције у Иванову. Подносилац представке
је тврдио да је његова осуда била супротна члану 10. (слобода изражавања) Европске
конвенције о људским правима. Суд се није сложио с њим.
158
Иначе, руски поглед на интернет је у данашње вријеме прилично подозрив. Тако,
руска владајућа елита, као и медији под државном контролом посматрају интернет
као опасно, непоуздано и пристрасно средство, олакшавајући тако руској држави да
оправда ограничења слободног протока информација и представи их као
безбједносне мјере које захтијева јавност (Орлова, 2020: 230).
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- Суд је утврдио да је кривична пресуда вебмастера за јавну увреду против
градоначелника у вези са коментарима објављеним на интернет страници
удружења којим је он предсједавао била претјерана, посебно примијетивши
да су се дотични коментари односили на изражавање представничког тијела
удружења, које је преносило тврдње својих чланова на тему од општег
интереса у контексту оспоравања општинске политике;159
- једнако тако, Суд је утврдио кршење Конвенције у којој је НВО сматрана
одговорном за то што је говор политичара описала као „вербални расизам“;160
- за разлику од тога, иако је заштита животиња и животне средине
несумњиво у јавном интересу, Суд је сматрао да је било сразмјерно издати
забрану којом се спречава организација за заштиту животиња да на интернету
објави плакат са фотографијама затвореника у логорима уз слике животиња
узгајаних у условима интензивног узгоја;161
Renaud v. France, § 40. Подносиоцу представке је повријеђено право на слободу
изражавања након што је осуђен у кривичном поступку због клевете и јавног
вријеђања грађанина који врши јавни мандат, и то због примједби које се тичу
градоначелника објављених на интернет страници удружења чији је био предсједник
и уредник сајта. Иначе, потенцијалне импликације на слободу изражавања у односу
на интернет комуникације најочигледније су када је говор или изражавање
криминализован (McGoldrick, 2013: 132).
160
GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus v. Switzerland. У новембру 2009.
године омладинско крило Швајцарске народне партије одржало је демонстрације у
вези са јавном иницијативом за подршку забрани изградње минарета у Швајцарској.
Након демонстрација, подносилац представке, невладина организација која је
промовисала толеранцију и осудила све врсте расно мотивисане дискриминације,
поставила је на своју веб страницу запис, цитирајући говор младог политичара током
демонстрација и описујући његове ријечи као „вербални расизам”. Дотични
политичар поднио је захтјев за заштиту својих права личности. Суд је закључио да
говор политичара није био расистички и наложио је да се оспорени чланак уклони са
веб странице подносиоца представке и замијени пресудом суда. Жалба подносиоца
представке није успјела. Пред Европским судом организација подносилац представке
је посебно тврдио да су грађански судови прекршили њено право на слободу
изражавања. Европски суд за људска права се једногласно сложио с њим.
161
PETA Deutschland v. Germany. Удружење подносилац представке је њемачки
огранак организације за заштиту животиња PETA. Подносилац представке је 2004.
године планирао да покрене рекламну кампању под називом „The Holocaust on your
plate“, која је на сличан начин спроведена у Сједињеним Амјеричким Државама.
Намјеравао је да објави одређени број плаката на којима је по једна фотографија
затвореника концентрационих логора, заједно са сликом животиња које се држе у
масовним залихама, уз кратак текст. На примјер, један постер приказивао је
фотографије нагомиланих људских тијела и гомилу закланих свиња под насловом
„коначно понижење“, а други, фотографије редова затвореника који леже на
креветима на спрат и редова пилића у батеријама под насловом „ако животиње су у
питању, сви постају нацисти“. Предсједник и двојица потпредсједника Централног
јеврејског савјета у Њемачкој тражили су забрану којом се налаже удружењу да се
159
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- поред тога, без обзира на медиј који се користи, изјаве које подстичу на
расну дискриминацију и мржњу не уживају заштиту понуђену чланом 10.
став 2.; Суд је сматрао да је осуда власника веб странице - који је такође био
политичар - за ширење ксенофобичних коментара одговарала хитној
друштвеној потреби за заштитом права имигрантске заједнице;162
уздржи од објављивања седам одређених плаката на интернету или њиховог
приказивања у јавности. Преживјели су Холокауст као дјеца и једно од њих је
изгубило породицу. Регионални суд је одобрио забрану након што је утврдио да, иако
није било назнака да је примарни циљ био понижавање жртава холокауста и да је
критика услова у којима су животиње држане ствар од јавног интереса која би
углавном уживала већи степен заштите, поређење између затвореника у
концентрационим логорима и жртава холокауста изгледало је произвољно у свјетлу
централне улоге људског достојанства у њемачком Основном закону. Та одлука је
подржана у жалбеном поступку 2009. године, Савезни уставни суд одбацио је
уставну жалбу подносиоца представке на основу тога што су нижи судови своје
одлуке засновали на претпоставци да је Основни закон јасно разликовао људски
живот и достојанство с једне стране и интересе заштите животиња на друго, и да је
кампања банализовала судбину жртава холокауста. Суд је сматрао да у овом
предмету није дошло до повреде права на слободу изражавања.
162
Féret v. Belgium, § 78; Willem v. France. У предмету Féret v. Belgium, подносилац
представке, предсједавајући политичке партије „Front National-Nationaal Front“, био је
члан белгијског Представничког дома у предметно вријеме. Леци и плакати које је
његова странка дистрибуирала у предизборној кампањи довели су до жалби на
подстрекавање на мржњу, дискриминацију и насиље. У лецима су неевропске
имигрантске заједнице представљене као злочиначки расположене и жељне да
искористе благодати које су произашле из живота у Белгији, а настојале су и да им се
подсмијевају, уз неизбјежни ризик од изазивања осјећаја неповјерења, одбијања или
чак мржње према странцима. Парламентарни имунитет подносиоцу представке
укинут је на захтјев тужиоца. Тада је покренут кривични поступак против њега као
аутора и главног уредника увредљивих летака и власника веб странице. Подносилац
представке је осуђен на 250 сати друштвено корисног рада у вези са интеграцијом
имиграната, заједно са условном затворском казном од 10 мјесеци. Национални суд је
утврдио да понашање подносиоца представке није спадало у његову парламентарну
активност и да су леци садржали одломке који су представљали јасно и намјерно
подстицање на дискриминацију, сегрегацију или мржњу, па чак и на насиље због
расе, боје коже или националног или етничког поријекла. Жалба подносиоца
представке по правним питањима је одбачена. Европски суд за људска права је
тијесном већином стао на становиште да не постоји повреда права из члана 10.
Конвенције. У другом случају, Willem v. France, 2002. године, током састанка
градског вијећа на којем су били присутни новинари, подносилац представке, који је
био градоначелник, објавио је своју намјеру да бојкотује израелске производе у
општини, протестујући против анти-палестинске политике израелске владе. Његове
ријечи објављене су у новинама. Као одговор на реакције које је чланак покренуо,
неколико дана касније подносилац представке је објавио отворено писмо на
општинској интернет страници. Представници израелске заједнице уложили су жалбу
јавном тужиоцу, који је одлучио да кривично гони подносиоца представке због
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- подједнако, објављивање личних напада на мрежи који превазилазе
легитимну конфронтацију идеја није заштићено чланом 10. став 2.
Конвенције.163
У случају Tamiz против Велике Британије, Подносилац представке,
политичар, жалио се на напад на његову репутацију због одбијања домаћих
судова да признају Google одговорност за коментаре које је сматрао
клеветничким, објављеним на Google-овој платформи Blogger. Домаћи судови
сматрали су да није испуњен услов „стварног и значајног“ деликта, који је
потребан да би се водио поступак за клевету ван државне надлежности. Суд
је нагласио важност овог прага и прецизирао да, у стварности, милиони
корисника интернета свакодневно објављују коментаре на мрежи и многи од
њих се изражавају на начине који се могу сматрати увредљивим или чак
клеветничким. Суд је прихватио налазе домаћих судова да су већина
коментара на које се подносилац представке жалио несумњиво увредљива,
али да су великим дијелом били тек нешто више од „вулгарног злостављања“
врсте која је честа у комуникацији на интернетским порталима и које би се
очекивало да подносилац представке као политичар толерише. Штавише,
многи коментари који су изнијели конкретније наводе, у контексту у којем су
написани, читаоци би вјероватно разумјели као нагађања која не би требало
схватати озбиљно.164
подстицања на дискриминацију на националној, расној и вјерској основи. Кривични
суд је ослободио подносиоца представке, али је у жалбеном поступку осуђен и
кажњен новчаном казном од 1.000,00 евра. Поднио је касациону жалбу, али није
успио. Суд је сматрао да није дошло до повреде права на слободу изражавања.
163
Tierbefreier E.V. v. Germany, § 56. Подносилац представке је удружење са
сједиште у Њемачкој које се бори за права животиња. Случај се односио на судску
забрану спречавања удружења да дистрибуира филмске снимке које је 2003. године
тајно снимио новинар у просторијама компаније која изводи експерименте на
животињама за фармацеутску индустрију. Новинар је користио своје снимке за
производњу документарних филмова различите дужине који су давали критичне
коментаре, посебно о начину на који су животиње третиране у просторијама
компаније. Његове филмове и одломке снимка приказало је неколико ТВ мрежа, а
удружење подносилаца пријава направило је филм - од око 20 минута са насловом
„Тровање ради профита“ - доступан на својој веб страници. Ослањајући се на члан
10. (слобода изражавања), удружење се жалило да су му њемачки судови, у забрани
коју је на крају подржао Савезни уставни суд у јануару 2009. године, наложили да
одустане од јавног приказивања снимака. Суд је, међутим, заузео став да није дошло
до повреде члана 10. Конвенције.
164
Tamiz v. the United Kingdom (dec.), § 81. У овој представци која је проглашена
неприхватљивом, подносилац представке је тражио да поднесе тужбу за клевету
након објављивања одређеног броја коментара на блогу, што је сматрао
клеветничким. Блог је одржавала корпорација регистрована у Сједињеним
Амјеричким Државама. Подносиоцу захтjева је одобрено да образац захтjева преда
компанији, али је компанија накнадно успјела да ту дозволу поништи. Енглески
судови закључили су да се не би требало дозволити настављање са захтјевом, јер би и
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2.1.11.4. Заштита рањивих лица
Суд је утврдио да, у принципу, права загарантована члановима 8. и 10.
заслужују једнако поштовање. Сматра да, гдје се право на слободу
изражавања избалансира са правом на поштовање приватног живота,
релевантни критеријуми у балансирању интересима подразумијевају сљедеће
елементе:
- допринос расправи од општег интереса;
- колико је одређено познато лице, предмет извјештаја;
- претходно поступање тог лица;
- начин прибављања информација и њена истинитост;
- садржај, облик и посљедице објаве и
- тежина изречене санкције.165
штета и евентуална оправданост били минимални, а трошкови би били несразмјерни
ономе што би се постигло; другим ријечима, није било „стварног и значајног“
деликта какав је био потребан да би се служио поступак за клевету ван јурисдикције.
165
Delfi As v. Estonia, No. 64569/09, § 78-81; Axel Springer AG v. Germany No. 39954/08 § 89-95, Von Hannover v. Germany (No. 2), nos. 40660/08 and
60641/08 §§ 108-113. У Axel Springer AG v. Germany, компанија подносилац
представке је издавач националних дневних новина са великим тиражом које су у
септембру 2004. године објавиле чланак на насловној страни о звијезди популарне
телевизијске серије која је ухапшена на минхенском фестивалу пива због посједовања
кокаина. Чланак је допуњен детаљнијим чланком на другој страници, а илустровале
су га три слике дотичног глумца. Одмах након што се појавио тај чланак, глумац је
издејствовао забрану сваког даљег објављивања чланка или фотографија. Забрана
објављивања чланка подржана је у жалбеном поступку у јуну 2005. године
(компанија подносилац представке није оспорила забрану у вези са фотографијама).
У новембру 2005. године забрана је настављена у вези са готово цијелим чланком и
предузећу подносиоцу представке наложено је да плати договорену казну, која је, по
жалби, смањена на 1.000,00 ЕУР. У међувремену, у јулу 2005. године, новине су
објавиле други чланак, извјештавајући да је глумац осуђен за незаконито посједовање
дроге након пуног признања и кажњен. Глумац је прибавио забрану објављивања
другог чланка из суштински истих основа као и за први. Та пресуда је потврђена у
жалбеном поступку. Компанији подносиоцу представке је касније наложено да плати
двије новчане казне у износу од 5.000,00 ЕУР за накнадне повреде забране. Суд је
донио одлуку о повреди права на слободу изражавања.
У Von Hannover v. Germany (No. 2), подносиоци представке били су принцеза Caroline von Hannover, ћерка покојног принца Rainier-а III од Монака и њен супруг принц
Ernst August von Hannover. Од раних 1990-их принцеза Caroline настојала је, често
путем суда, да спријечи објављивање фотографија свог приватног живота у штампи.
Двије серије фотографија, објављене у њемачким часописима 1993. и 1997. године,
биле су предмет парнице на њемачким судовима због којих су донијете одбијајуће
пресуде. Ти поступци били су предмет пресуде Европског суда у предмету Von Hannover v. Germany, у којој је Суд утврдио кршење права на поштовање приватног
живота принцезе. Након те пресуде, подносиоци представке су покренули даљи
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Заштита рањивих лица, посебно због њихове младости, може имати бројне
импликације на остваривање слободе изражавања на интернету. Стога је Суд
утврдио неприхватљивом пријаву поднијету као одговор на осуђујућу
пресуду због објављивања непристојних докумената на бесплатној страници,
посебно примијетивши да је предметни материјал управо она врста
материјала који би млади могли потражити.166 Поред тога, у случају сексуалне
природе, Суд је утврдио да је поновљено позивање штампе на идентитет
малољетника умијешаног у насилни инцидент штетило његовом моралном и
психолошком развоју и приватном животу. Из тог разлога је сматрао да је
грађанска одговорност наметнута новинару који је написао чланак била
оправдана, чак и ако су ти лични подаци већ ушли у јавно власништво јер су
били доступни на интернету.167
Потом, по мишљењу Суда, не може се оправдати спречавање ефикасне
истраге у циљу добијања од добављача интернет услуга идентитета лица које
је поставило оглас полне природе, а који штети малољетници, поготово у
поступак пред домаћим судовима због забране даљег објављивања три фотографије
које су снимљене без њиховог пристанка током скијашких празника између 2002. и
2004. године и које су се већ појавиле у два њемачка часописа. Савезни суд правде
издао је забрану у вези са двије фотографије, за које је сматрао да нису допринијеле
расправи од општег интереса. Међутим, одбио је забрану у вези са трећом
фотографијом, која је приказивала подносиоце представки у шетњи током скијашког
одмора у St Moritz-у, а праћен је чланком који, између осталог, извјештава о лошем
здрављу принца. Савезни уставни суд је утврдио да је лоше стање кнеза предмет од
општег интереса и да је штампа имала право да извјештава о начину на који његова
дјеца су своје обавезе породичне солидарности помирила са легитимним потребама
свог приватног живота, међу којима је била и жеља за одмором. Суд је једногласно
донио одлуку да не постоји повреда права конвенцијских права.
166
Perrin v. the United Kingdom (dec.)). Осуда и казна подносиоца представке због
објављивања непристојног чланка представљали су мијешање у његово право на
слободу изражавања. Што се тиче тога да ли је мијешање било прописано законом,
подносилац представке је тврдио да Закон из 1959. године није био довољно
предвидив јер су се главни кораци ка објављивању догодили у Сједињеним
Државама, где се Закон из 1959. године није примијенио. Међутим, подносилац
представке био је становник Уједињеног Краљевства и стога није могао да тврди да
му закони Уједињеног Краљевства нису били разумно доступни. Штавише, што се
тиче прецизности измијењеног Закона из 1959. године, Закон је јасно ставио до знања
да се примјењује на пренос података који су електронски похрањени, а такође је
разјаснио дефиницију материјала који је „опсцен“. Стога је оспорено мијешање било
„прописано законом“ у смислу члана 10. (2). Није спорно да је легитимни циљ
мијешања био заштита морала и/или права других. Што се тиче пропорционалности,
чињеница да је ширење предметних слика могло бити легално у другим државама,
попут Сједињених Држава, није значила да је забрањивањем таквог ширења на
сопственој територији тужена држава премашила своју маргину процјене. Суд је
представку прогласио очигледно неприхватљивом.
167
Aleksey Ovchinnikov v. Russia, §§ 51-52.
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вријеме када смо сви суочени са опасношћу од педофилије на интернету и
када је ојачала заштита повјерљивости. Стога је Суд сматрао да је неспојиво
са чланом 8. Конвенције необавезивање добављача интернет услуга да
открије идентитет особе која се тражи због постављања непристојног огласа о
малољетници на интернет страницу за проналажење партнера, напомињући у
овом контексту потенцијалну пријетњу његовој физичкој и менталној
добробити коју би ситуација могла створити за подносиоца представке и
рањивост коју је створило његово младо доба, истовремено наглашавајући да
би се интернет, управо због свог анонимног карактера, могао користити у
криминалне сврхе (Buffa, 2016: 72).168
2.1.11.5. Дужности и одговорности интернет портала
Иако се, због посебне природе интернета, „дужности и одговорности“ које
треба повјерити интернет порталу, вијести за потребе члана 10. могу донекле
се разликовати од оних које имају традиционални издавачи у погледу
садржаја треће стране,169 обезбјеђивање форума за остваривање права на
K.U. v. Finland, § 41, 48. Године 1999. непозната особа објавила је оглас
сексуалне природе на веб страници за проналажење партнера у име подносиоца
представке, који је имао дванаест година, без његовог знања. У огласу су наведени
детаљи старости подносиоца представке, година рођења и физичке карактеристике и
наведено да је тражио интимну везу са мушкарцем. Такође је садржао везу до његове
веб странице на којој се могу наћи његова слика и телефонски број. Подносилац
пријаве је сазнао за оглас када је примио мејл од мушкарца који му је понудио да се
упозна. Поднијета је пријава полицији, али пружалац услуга је одбио да открије
идентитет лица које је објавило рекламу, јер је сматрало да је везано правилима
повјерљивости. Домаћи суд је накнадно одбио захтјев полиције за налог којим се од
пружаоца услуге захтијева да открије идентитет оглашивача након што је утврдио да
не постоји изричита законска одредба у случајевима који се тичу лакших кривичних
дјела, као што је клевета, која би могла да се користи да примора добављача услуга
да занемари професионалну тајну и објелодани такве информације. Апелациони суд
је подржао ту одлуку и Врховни суд је одбио да дозволи жалбу. Суд је донио
једногласну одлуку о повреди члана 8. Конвенције.
169
Delfi AS v. Estonia [GC], § 113; Orlovskaya Iskra v. Russia, § 109. У Orlovskaya Iskra v. Russia, НВО подносилац представке издала је регионалне новине чија је
политичка припадност наведена на насловној страни. Током изборне кампање за
доњи дом парламента 2007. године, новине су објавиле низ чланака у којима се
критикује кандидат на тим изборима. Регионални изборни одбор испитао је чланове и
закључио да, кршећи релевантне домаће одредбе, садрже елементе изборне кампање
који нису плаћени из званичног фонда било које странке по потреби. Подносилац
представке је оглашен кривим за прекршај и кажњен новчаном казном. Окружни суд
је 27. децембра 2007. године одбио жалбу. Подносилац представке је након тога
поднио двије пријаве за надзор и уставну жалбу, које су све одбачене. У поступку по
Конвенцији, подносилац представке се жалио на основу члана 10. на класификацију
материјала који је објавио као предизборну кампању и новчану казну због тога што
168
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слободу изражавања, који омогућава јавности да преноси информације и
идеје, мора се процијенити у свјетлу принципа примјенљивих на штампу.170
Процјењујући да ли је оператер интернет портала дужан да уклони коментаре
објављене од трећег лица,171 Суд је идентификовао четири критеријума с
циљем постизања фер равнотеже између права на слободу изражавања и
права на углед особе или тијела из којег се упућује у коментарима, наиме:
- контекст и садржај коментара;
- одговорност аутора коментара;
- мјере које су предузели подносиоци представки и понашање оштећене
стране;
- посљедице по оштећену странку и подносиоце представке.
На основу ових критеријума, Суд је закључио да је било оправдано према
члану 10. Конвенције наложити интернет порталу вијести да плати одштету
због увређујућих анонимних коментара објављених на његовом сајту, с
обзиром на природу коментара, који је износио говор мржње или подстицање
на насиље.172 Супротно томе, узимајући у обзир одсуство говора мржње или
било какве директне пријетње физичком интегритету у дотичним
коментарима корисника, Суд је утврдио да објективна одговорност интернет
није назначио ко је наручио његово објављивање. Суд је донио одлуку о повреди
члана 10. Конвенције. Европски суд за људска права се на ову пресуду ослонио и
приликом утврђивања повреде права на слободу изражавања и у најновијем предмету
када је у питању слобода изражавања на интернету, ООО Informatsionnoye Agentstvo
Tambov-Inform v. Russia, од 18. маја 2021. године.
170
Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary, § 61. Први
подносилац представке био је саморегулаторно тијело добављача интернет садржаја,
а други власник интернет портала вијести. Оба подносиоца захтјева дозволила су
корисницима да коментаришу публикације које се појављују на њиховим порталима.
Коментари су се могли учитати након регистрације и подносиоци пријава нису их
уређивали или модерирали прије објављивања. Портали подносилаца представке
садржали су изјаве о одрицању одговорности у којима се наводи да коментари не
одражавају сопствено мишљење подносилаца представке и систем обавјештавања и
преузимања, који је читаоцима омогућио да затраже брисање коментара који су
изазвали забринутост. У фебруару 2010. године први подносилац представке објавио
је мишљење о двије веб странице за управљање некретнинама чији је пуни текст
потом објављен и на порталу другог подносиоца представке. Мишљење је привукло
коментаре корисника од којих су неки увредљиво критиковали веб странице о
некретнинама. Као резултат тога, компанија која је управљала веб страницама
покренула је грађанску парницу против подносилаца представке наводећи штету
њеној репутацији. Подносиоци представке су одмах уклонили увредљиве коментаре
корисника. Домаћи судови су ипак утврдили да сносе објективну одговорност за
њихово објављивање и наложили су им да плате процесне таксе. Европски суд за
људска права је пронашао повреду права на слободу изражавања.
171
Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary, §§ 60 et seq.;
Delfi AS v. Estonia [GC], §§ 142 et seq.
172
Delfi AS v. Estoniа.
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портала за коментаре трећих страна није у складу са чланом 10. Конвенције,
држећи нарочито да није било разлога да се изјави да, уз ефикасне поступке
који омогућавају брзи одговор, систем обавјештавања и преузимања није
функционисао као одговарајуће средство за заштиту комерцијалне репутације
укључених сајтова за управљање некретнинама у овом случају.173
2.1.11.6. Одговорност која произилази из објављивања хиперлинка
У случају Magyar Jeti Zrt против Мађарске, компанија, подносилац
представке, је проглашена одговорном јер је убацила хипервезу до интервјуа
на YouTube-у за који је накнадно утврђено да има клеветнички садржај.
Имајући у виду улогу интернета у јачању приступа јавности вијестима и
информацијама, Суд истиче да је сама сврха хипервеза, усмјеравањем на
друге странице и веб ресурсе, да корисницима интернета омогуће навигацију
до и из материјала у мрежи коју карактерише доступност огромне количине
информација. Хипервезе доприносе несметаном раду интернета чинећи
информације доступним кроз њихово међусобно повезивање.174 Хипервезе,
као техника извјештавања, у основи се разликују од традиционалних чинова
173
Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and Index.hu Zrt v. Hungary, § 91; такође
видјети, с обзиром на важност брзе реакције након обавјештења о незаконитости
садржаја, Pihl v. Sweden, § 32; Tamiz v. the United Kingdom (dec.), § 84; Høiness v. Norway, §§ 73-74. Према пресуди Pihl v. Sweden, у септембру 2011. године подносилац
представке оптужен је у блогу који је водило мало непрофитно удружење за
умијешаност у нацистичку странку. Сљедећег дана анонимна трећа страна поставила
је коментар оптужујући подносиоца представке да је „хеш-наркоман“. На захтјев
подносиоца представке уклоњени су и пост на блогу и коментар, а удружење је
објавило нови пост извињавајући се због грешке. Подносилац представке је покренуо
грађански поступак против удружења наводећи, између осталог, да је одговорно зато
коментар није уклоњен раније него што је то учинио. Суд је представку прогласио
неприхватљивом базирајући закључак на чињеницама (1) да се коментар није
односио на политичка гледишта подносиоца представке и да није имао никакве везе
са садржајем изворног поста на блогу, па га је удружење тешко могло предвидјети;
(2) иако увредљив, коментар није износио говор мржње или подстицање на насиље;
(3) удружење је било мало непрофитно удружење, непознато широј јавности, па је
стога било мало вјероватно да ће привући велики број коментара или да ће коментар
о подносиоцу представке бити читан; (4) удружење је уклонило пост на блогу и
коментар дан након што га је подносилац пријаве обавијестио (на блогу је остало око
девет дана) и објавило је нови пост на блогу са објашњењем грешке и извињењем; (5)
иако је подносилац представке добио ИП адресу рачунара који је коришћен за
подношење коментара, није предузео никакве даље мјере у покушају да добије
идентитет аутора; (6) хладни ефекат на слободу изражавања изазван интернет
одговорношћу за коментаре треће стране могао би бити посебно штетан за
некомерцијалну веб страницу; и (7) обим одговорности тих блогова био је регулисан
домаћим законом, а случај подносиоца представке су је уредно размотрен.
174
Magyar Jeti Zrt v. Hungary, § 73.
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објављивања по томе што, по правилу, оне само усмјеравају кориснике на
садржај доступан на другим мјестима на интернету. Они публици не
представљају повезане изјаве нити преносе њен садржај, већ само служе да
скрену пажњу читалаца на постојање материјала на другој веб локацији.175
Сљедећа карактеристика хипервезe, у поређењу са актима ширења, је та
што особа која упућује на информације путем хипервезе не врши контролу
над садржајем веб странице којој хипервеза омогућава приступ и која би
могла да се промијени након стварања линка. Поред тога, наводни илегални
садржај иза хипервезе већ је ставио на располагање првобитни издавач на веб
страници до које је водио, пружајући неограничен приступ јавности.176 Суд
сматра да питање да ли би објављивање хипервезе могло представљати
ширење клеветничких изјава захтијевало је од домаћих судова да изврше
индивидуалну процјену у сваком случају и да утврде да ли је хипервеза
одговорна само тамо гдје постоје релевантни и довољни разлози. С тим у
вези, Суд је сматрао неколико релевантних питања која домаћи судови нису
испитали када су утврдили основаност тужбе против предузећа подносиоца
представке: (а) да ли је предузеће подносиоца представке одобрило спорни
садржај; (б) да ли је поновљен спорни садржај (без да га подржава); (в) да ли
је само ставио хипервезу на спорни садржај (без одобравања или понављања);
(г) да ли је знало или је могло разумно знати да је спорни садржај
клеветнички или на други начин незаконит; (д) да ли је поступао у доброј
намјери, поштовао новинарску етику и обављао дужну пажњу која се очекује
у одговорном новинарству?177
У околностима случаја Magyar Jeti Zrt против Мађарске, Суд је
примијетио да је у домаћем закону хипервеза представљала ширење
информација и повлачила за собом објективну одговорност за особу која их је
убацила, што би могло имати негативне посљедице на проток информација на
интернету, наговарајући ауторе и издаваче чланака да се потпуно уздрже од
хипервеза до материјала над чијим промјенљивим садржајем нису имали
контролу. То би, према томе, могло имати директно или индиректно хладан
ефекат на слободу изражавања на интернету.178
На овом пољу важно је и питање дужности и одговорности за новинске
публикације на интернету. Наиме, у погледу пружања поузданих и прецизних
информација у складу са етиком новинарства, Суд је изнио принцип да када
објављује на интернету штампа има повећану одговорност, подвлачећи да је у
свијету у коме се појединац суочава са огромним количинама информација
које циркулишу путем традиционалних и електронских медија и укључују све
већи број играча, праћење поштовања новинарске етике поприма додатну
175

Magyar Jeti Zrt v. Hungary, § 74.
Magyar Jeti Zrt v. Hungary, § 75.
177
Magyar Jeti Zrt v. Hungary, § 77.
178
Magyar Jeti Zrt v. Hungary §§ 83-84.
176
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важност.179 У разматрању „дужности и одговорности“ новинара,
потенцијални утицај медијума је важан фактор и методе објективног и
уравнотеженог извјештавања могу се знатно разликовати, у зависности,
између осталог, о дотичним медијима.180 Једнако тако, дужност штампе да
дјелује у складу са принципима одговорног новинарства обезбјеђујући
тачност историјских, а не кварљивих информација, вјероватно ће бити строжа
у одсуству хитности у објављивању материјала.181 Према томе, по мишљењу
Суда, тамо гдје су новине обавијештене о томе да је покренута тужба за
клевету у вези са истим чланком објављеним у писаној штампи, захтјев да се
објави одговарајућа квалификација за чланак садржан у интернет архиви не
представља несразмјерно мијешање у право на слободу изражавања.182
Насупрот томе, одговорно новинарство не захтјева да штампа из својих
интернет архива уклони све трагове публикација за које је у прошлости
правоснажним судским одлукама утврђено да представљају клевету.183
Исто тако, уредник интернет странице не може се сматрати одговорним за
објављивање навода о сексуалном злостављању дјеце против кандидата на
изборима, с обзиром на то да се побринуо да је предметни чланак написан у
складу са новинарским обавезама да провјери наводе.184 И на крају,
новинарске „дужности и одговорности“ не садрже никакву обавезу да
унапријед обавијесте субјекта извјештаја о својој намјери да објаве, како би
омогућиле дотичним особама да траже привремену забрану ради спречавања
објављивања.185
179

Stoll v. Switzerland [GC], § 104.
Delfi AS v. Estonia [GC], § 134.
181
Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (No. 1 and No. 2), § 45.
182
Times Newspapers Ltd v. the United Kingdom (No. 1 and No. 2), § 47.
183
Węgrzynowski and Smolczewski v. Poland, §§ 60-68, о компатибилности чувања
новинских чланака у интернет архиви новина за које је утврђено да су клеветнички са
чланом 8. Конвенције.
184
Ólafsson v. Iceland. Подносилац представке, уредник веб странице, објавио је
наводе двије сестре да их је рођак, који се кандидовао на изборима, сексуално
злостављао као дјецу. Рођак је покренуо поступак за клевету против подносиоца
представке и затражио да се одређени број изјава прогласи ништавим. Врховни суд је
утврдио да су изјаве које се састоје од инсинуација да је рођак крив за злостављање
дјеце клеветнички и наложио подносиоцу представке да плати одштету. У поступку
по Конвенцији, подносилац представке се жалио на основу члана 10. због повреде
његовог права на слободу изражавања. Суд је једногласно заузео став да је
повријеђено право на слободу изражавања.
185
Mosley v. the United Kingdom, §§ 125-129. Националне недељне новине објавиле
су чланак на насловној страни, укључујући интимне фотографије, преузете из тајно
снимљених видио снимака о наводним „нацистичким“ сексуалним активностима
подносиоца представке, познате личности из Међународне аутомобилске федерације
и Формуле 1. Извод из видио записа и непокретних слика објављени су на веб
страници новина и репродуковани на интернету. Подносилац представке тужио је
180
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Ипак, на овом мјесту је важно напоменути да у данашњим европским
медијима вештачка интелигенција заузима значајно мјесто, а самим тим
потребно је преиспитивати улогу како уредника тако и новинара (Helberger,
Drunen, Eskens, Bastian, & Moeller, 2020). Важно је напоменути да се
дужности и одговорности новинара у вршењу слободе изражавања
примјењују и када објављују информације на интернету под својим именом,
укључујући и на страницама које нису њихове новине - посебно на слободно
доступном интернетском форуму.186
издавача због повреде повјерења и нарушавања приватности и захтијевао одштету.
Поред тога, тражио је забрану да новине спријече да на својој веб страници учине
доступним монтиране вид о снимке. Убрзо након тога, новине су објавиле другу
серију чланака на исту тему. Домаћи суд је одбио да изда забрану образложењем да
материјал више није приватни, јер је објављен у штампи и на интернету. У накнадном
поступку о приватности утврдио је да су објављени чланци и слике прекршили право
подносиоца представке на приватност, јер нису имали нацистичке конотације, па
стога није било јавног интереса или оправдања за њихово објављивање. Подносиоцу
представке је досуђена одштета од 60.000,00 фунти и 420.000,00 фунти трошкова.
Упркос новчаној надокнади која му је досуђена, жалио се да је и даље остао жртва
кршења његовог права на приватност, јер му је фактички ускраћена прилика да тражи
привремену забрану због непостојања било каквих законских захтјева да новине дају
унапред обавјештење о објављивању. Суд је, пак, донио једногласну одлуку да му
није повријеђен члан 8. Конвенције.
186
Fatullayev v. Azerbaijan, §§ 94-95. У овом предмету, подносилац представке,
уредник новина, процесуиран је у вези са два чланка која је објавио. У првом (и у
одвојеним објавама које су се касније појавиле на интернету), говорио је о масакру
који се догодио у граду Кхојали 1992. године током рата у Нагорно-Карабаху. Дао је
изјаве које се могу протумачити као различите од уобичајено прихваћене верзије
према којој су јерменске оружане снаге убиле стотине азербејџанских цивила уз
помоћ руске војске. Тада је против њега покренута грађанска парница, која је
кулминирала његовим налогом да објави повлачење и извињење и да плати накнаду
нематеријалне штете. У одвојеном, кривичном поступку, четворица прежив елих
Кхојалија и два бивша војника који су учествовали у бици такође су покренули
приватно гоњење против подносиоца представке оптужујући га за клевету и за лажно
оптуживање азербејџанских војника за посебно тежак злочин. Суђењем је
предсједавао исти судија који је учествовао у грађанској тужби. Подносилац
представке осуђен је по двије тачке клевете и осуђен на двије и по године затвора.
Други чланак је насловљен „Алијеви ратују“. У њему је подносилац представке изнио
став да је, да би предсједник Илхам Алијев остао на власти у Азербејџану,
азербејџанска влада тражила подршку Сједињених Држава у замјену за подршку
Азербејџана амјеричкој „агресији“ на Иран. Нагађао је о могућем амјеричкоиранском рату у који би могао да се умијеша и Азербејџан, и пружио је дугачку и
детаљну листу стратешких објеката у Азербејџану које би Иран напао ако се такав
сценарио развије. Закључио је да је азербејџанска влада требала да одржи
неутралност у односима и са САД-ом и са Ираном и да није схватила све тешке
посљедице које је подразумијевала њена подршка америчком ставу. У чланку се
такође расправљало о питању могућих немира, у случају сукоба са Ираном, у јужним
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2.1.11.7. Блокирање приступа интернету
Иако су интернет и други облици технологије дигиталне комуникације
дали глас грађанима у аутократским државама, многе су покушале да
умањују ефекте технологије, те је у посљедњих неколико година број држава
које ограничавају приступ интернет садржају брзо порастао (Ford, 2014: 156).
Суд је у неколико наврата пресудио о компатибилности мјера члана 10. са
националним властима које блокирају приступ одређеним интернет
страницама. Наиме, нове технологије неминовно детерминишу одређена
лимитирања слободе изражавања (Raduletu, 2013: 46). У суштини,
подносиоци представке су се жалили на колатералне ефекте мјере блокирања.
Што се тиче блокирања YouTube странице, Суд је примијетио да су
подносиоци представке, иако су били само корисници који нису били
директно циљани одлуком о блокирању приступа YouTube-у, могли
легитимно тврдити да је оспорена мјера утицала на њихово право да примају
и преносе информације или идеје у смислу да су они били активни корисници
YouTube-а и да је ова платформа јединствена због својих карактеристика,
приступачности и прије свега потенцијалног утицаја и да подносиоцима
захтјева није било доступних алтернатива.187 Супротно томе, Суд је сматрао
да пука чињеница, да је на подносиоца представке - као и на остале турске
кориснике предметних страница - индиректно утицала мјера блокирања двије
веб странице за дијељење музике, не може бити довољна да се он сматра
„жртвом“.188
У погледу тога да ли је мјера блокирања била оправдана, Суд је закључио
да, иако таква претходна ограничења у принципу нису била неспојива са
Конвенцијом, ипак су морала да буду дио посебно строгог правног оквира
који обезбјеђује и строгу контролу над дјелокругом забрана и ефикасна
регионима Азербејџана насељеним етничком мањином Талисх. Као резултат
објављивања овог чланка, подносилац представке је кривично гоњен због кривичних
дјела пријетње тероризмом и изазивања етничког непријатељства. Прије него што је
формално оптужен, генерални тужилац дао је изјаву новинарима у којој је изјавио да
тај чланак представља пријетњу тероризмом. Подносилац представке оглашен је
кривим по оптужби и осуђен на укупно осам и по година затвора. Суд је заузео став,
између осталог, да је подносиоцу представке повријеђено право на слободу
изражавања.
187
Cengiz and Others v. Turkey, §§ 52, 53, 55; Ahmet Yıldırım v. Turkey, §§ 49 и 55.
188
Akdeniz v. Turkey (dec.), § 24. Као одговор на захтјев председавајућег
парламентарне комисије задужене за истрагу оптужби за корупцију против четворице
бивших министара, судија је издао забрану ширења и објављивања путем било ког
медија података о садржају обавјештајних података и документације које је Комисија
затражила и прибавила и изјавa лица са којима је разговарала. Жалбе које су уложили
подносиоци представке, академици и познати корисници платформи друштвених
медија, одбачене су. Мјера је укинута 9. јануара 2015. године. Суд је једногласно
донио одлуку о нарушавању права из члана 10. Конвенције.
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судска контрола ради спречавања било каквих злоупотреба. Судско
преиспитивање такве мјере, засновано на вагању конкурентских интереса о
којима је ријеч и чији је циљ успостављање равнотеже између њих,
незамисливо је без оквира који успоставља прецизна и специфична правила у
вези са примјеном превентивних ограничења слободе изражавања.189 Суд је
посебно нагласио потребу за одмјеравањем различитих интереса о којима је
ријеч, посебно процјеном потребе да се блокира сваки приступ одређеним
страницама190 и примијетио да су власти, међу осталим аспектима, требало да
узму у обзир чињеницу да је таква мјера, чинећи велике количине
информација неприступачним, била дужна да суштински ограничи права
корисника интернета и да има значајан колатерални ефекат.191
У случају Vladimir Kharitonov против Русије, који се тиче блокирања
интернет странице као аутоматске посљедице налога за блокирање другог
сајта са истом ИП адресом, Суд је примијетио да је ова мјера имала значајан
колатерални ефекат, чинећи велику количину информација неприступачним и
тиме суштински ограничила права корисника интернета. Суд је сматрао да
правни оквир на којем су надлежни органи засновали своју одлуку није био
довољно предвидљив за потребе члана 10. Конвенције. У случају Kablis
против Русије, Суд је пресудио да ли су претходна ограничења на интернет
објавама која подстичу учешће у неовлашћеном јавном догађају била у
складу са чланом 10. Конвенције. Сматрао је да је требало бити могуће
извршити судско преиспитивање мјера блокирања прије него што се догодио
предметни догађај. Информације садржане у постовима лишене су сваке
вриједности и интереса након тог датума, па би поништавање мјере
блокирања судске ревизије у тој фази било бесмислено.192 Једнако тако, у
овом случају и у случају Elvira Dmitriieva против Русије, Суд је сматрао да је
сама чињеница да су подносиоци представке прекршили законску забрану
објављивањем интернет позива за учешће на јавном догађају одржаном
кршењем утврђеног поступка недовољно само по себи да оправда мијешање у
њихову слободу изражавања.193
Ahmet Yıldırım v. Turkey, § 64; Cengiz and Others v. Turkey, § 62, OOO Flavus and
Others v. Russia, §§ 40-43. Подносиоцима пријава, у предмету OOO Flavus and Others
v. Russia, власницима интернетских медија који су објављивали чланке, коментаре и
истраживања опозиционих политичара, новинара и стручњака, од којих су многи
били критични према руској влади, блокиране су веб странице из разлога што су неке
од њихових веб страница имале незаконит садржај. Суд је једногласно донио одлуку
о повреди права на слободу изражавања.
190
Ahmet Yıldırım v. Turkey, § 66.
191
Ibid.; Cengiz and Others v. Turkey, § 64.
192
Kablis v. Russia, § 96. Случај се односи на жалбу на ограничења права на протест
и приступа интернету.
193
Elvira Dmitriyeva v. Russia, §§ 103 и 84. Овај предмет се односи на одбијање
власти да дозволе састанак опозиције након позива Алексеја Наваљног за протест
широм земље против корупције. У марту 2017. подносиља представке је покушала да
189
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Суд је у неколико случајева утврдио да је наредба о блокади веб странице
екстремна мјера, коју су Комитет УН-а за људска права и друга међународна
тијела упоређивали са забраном новина или емитера.194 У случају ООО Flavus
и други против Русије, у вези са неоправданим блокирањем опозиционих
интернетских медија на велико, Суд је сматрао да је ова мјера, која је
намјерно игнорисала разлику између легалних и нелегалних информација,
била произвољна и очигледно неразумна.195 У случају Bulgakov против
Русије, у вези са блокирањем, по налогу суда, цјелокупне веб странице због
присуства забрањеног материјала и њеним континуираним блокирањем чак и
након што је тај материјал уклоњен, Суд је закључио да није било правног
основа за налог за блокирање, у томе што законодавство на којем је наређење
било засновано није дозволило властима да блокирају приступ цијелој
интернет страници. Суд је такође сматрао да се утврђивање незаконитости
примјењивало а fortifiori на континуирано блокирање веб странице након
уклањања забрањеног материјала. И на крају, Суд је објаснио да, иако је
процедурални услов из члана 10. Конвенције споредан широј сврси да се
осигура поштовање материјалног права на слободу изражавања, право на
ефикасан правни лијек пружа процесну заштиту.196 У том смислу, Суд је
сматрао да, иако је подносилац представке могао формално да се жали на
предметну судску одлуку и да учествовује у расправи, није имао приступ
„ефикасном“ правном лијеку у смислу члана 13. Конвенције, у томе што
одржи састанак захтијевајући оставку премијера Дмитрија Медвиједева,
осумњиченог за корупцију великих размјера. Међутим, градска управа Казана одбила
је да одобри мјеста која је она предложила, јер су у њој планирани други јавни
догађаји исто мјесто. Неколико дана касније, објавила је поруку на веб страници за
друштвене мреже у којој критикује то одбијање, које је оспорила пред судовима, и
најављујући да ће се састанак одржати. Судови су дјелимично одобрили њен захтјев,
утврдивши да је пропуст Градске управе да предложи алтернативно мјесто
одржавања незаконит. Неколико дана касније је одржала састанак, али је ухапшена на
путу кући и одведена у полицијску станицу на четири сата. У марту и јулу 2017.
године проглашена је кривом за организовање и позивање на учешће у неовлашћеном
јавном догађају и одбијање да се повинује законитом полицијском наређењу да се
разиђе. Кажњена је и добила рад у заједници. Суд је донио одлуку у повреди
конвенцијских права.
194
OOO Flavus and Others v. Russia, (§ 34), Bulgakov v. Russia, (§ 34). У предмету
Bulgakov v. Russia подносиоцу представке, власнику и администратору веб странице,
блокиран је приступ цијелој страници од стране добављача интернет услуга, на
основу судске одлуке, јер је садржала е-књигу која је претходно била категорисана
као екстремистички материјал. Налог за блокирање није укинут ни након уклањања
е-књиге. Према ставу Суда, члан 10. Конвенције је повријеђен у овом случају.
195
OOO Flavus and Others v. Russia, § 37.
196
Bulgakov v. Russia, § 34, 38, 46.
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апелациони суд није разматрао меритум његове жалбе.197 И на крају, у
случају у којем је власник веб странице био обавезан да, како би избјегао
блокирање цјелокупне своје веб странице, уклони информације које су
забрањивали домаћи судови на алатима за заобилажење филтера, Суд је
сматрао да законски основ за налог није дао судовима или власницима
интернет страница било какве назнаке о природи или категоријама садржаја
који ће вјероватно бити забрањени, па самим тим није испунио захтјев
предвидљивости.198
2.1.11.8. Приступ интернету лица у притвору
Суд је имао прилику да донесе одлуку о одбијању, на основу заштите
права других и спречавања нереда и злочина, да се затвореницима омогући
приступ путем интернета информацијама објављеним на одређеним веб
страницама које су биле слободно доступне.199 Истичући да члан 10.
Конвенције не намеће општу обавезу да се затвореницима омогући приступ
интернету или одређеним интернет страницама, Суд је сматрао да је дошло
до мијешања у остваривање права подносилаца представке на добијање
информација и утврдио кршење члана 10. Конвенције. Притом је свој
закључак, посебно, засновао на природи и поријеклу релевантних
информација и пропусту државних власти да спроведу довољно детаљно
испитивање појединачних ситуација затвореника, напомињући, односно да је
подносиоцу представке био потребан приступ њему како би заштитио своја
права у контексту домаћег судског поступка200 и да није било неразумно
сматрати да су предметне информације директно релевантне за интерес
подносиоца представке да стекне образовање, што је заузврат значај за
његову рехабилитацију и каснију реинтеграцију у друштво.201
2.1.11.9. Говор мржње
Корисник интернета требало би да поштује углед других, укључујући
њихово право на приватност. Наиме, постоји битна разлика између свих
197
Engels v. Russia, §§ 27-28. У овом предмету подносилац представке, власник и
администратор веб странице посвећене заштити слободе изражавања на интернету и
дигиталне приватности, суочио се са избором уклањања наводно илегалног садржаја
и блокирањем приступа цијелој веб страници након одлуке руског суда, утврђујући
да дио његове веб странице садржи забрањене информације. Уклонио је спорни
садржај, али је Суд свакако донио једногласну одлуку о повреди члана 10.
Конвенције.
198
Engels v. Russia, §§ 41-44.
199
Jankovskis v. Lithuania, § 55; Kalda v. Estonia, § 45
200
Kalda v. Estonia, § 50
201
Jankovskis v. Lithuania, § 59
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говора и законски заштићеног говора која је пресудна, јер нико озбиљно не
тврди да слобода говора значи право да кажете или објавите шта год желите о
било коме или било чему без посљедица (Melkonian, 2012: 4). Дакле, ипак,
поједине ситуације у којима изражавање не испуњава услове за заштиту на
основу члана 10. ЕКЉП. Другим ријечима, постоје говори који се не
толеришу (Jones, 2007: 9). На првом мјесту, то је говор мржње.
Суд је утврдио да су одређени облици изражавања који представљају
говор мржње или који негирају основне вриједности ЕКЉП-а искључени из
заштите заштићене чланом 10. Суда.202 С тим у вези, Суд примјењује члан 17.
202

Féret v. Belgium No. 15615/07; Garaudy v. France No. 65831/01, 24.06.2003, Leroy
v. France No. 36109/03; Jersild v. Denmark No. 15890/89; Vejdeland and Others v. Sweden No. 1813/07. У одлуци о допустивости представке у предмету Garaudy v. France,
подносилац представке је филозоф и писац, а био је и политичар. Након објављивања
његовог дјела под насловом Митови у коријену израелске политике, низ жалби,
заједно са захтјевима за грађанску одштету, поднијела су различита удружења. Ове
жалбе довеле су до отварања четири судске истраге. Државно тужилаштво отворило
је пету истрагу због кривичног дјела негирање злочина против човјечности.
Подносилац представке је оглашен кривим за лакша кривична дјела порицања
злочина против човјечности, јавну клевету групе лица, у овом случају Јеврејске
заједнице, и провокације расне дискриминације и мржње. Изречене су му условне
затворске казне и новчана казна, а такође му је наложено да плати одштету
грађанским странкама. Суд се позвао на члан 17., у својој књизи подносилац
представке доводи у питање стварност, степен и тежину историјских чињеница које
се односе на Други свјетски рат које су јасно утврђени, попут прогона Јевреја од
стране нацистичког режима, холокауста и суђења у Нирнбергу. Порицање злочина
против човјечности један је од најоштријих облика расне клевете према Јеврејима и
изазивања мржње према њима. Порицање или ревизија историјских чињеница овог
типа доводе у питање вриједности које подупиру борбу против расизма и
антисемитизма и способне су да озбиљно наруше јавни ред. Таква дјела негативно
утичу на права других и неспојива су са демократијом и људским правима;
одговорни неспорно имају на уму циљеве врсте забрањене чланом 17. Суд сматра да
су највећи дио садржаја и општи тон дјела подносиоца представке, а самим тим и
његова сврха, изразито негативне природе и да су стога у супротности са основне
вредности Конвенције, изражене у Преамбули, а то су правда и мир. Суд сматра да је
подносилац представке покушавао да одврати члан 10. Конвенције од сврхе
користећи своје право на слободу изражавања у сврхе супротне слову и духу
Конвенције. Ако би се такви циљеви прихватили, они би допринијели уништавању
права и слобода загарантованих Конвенцијом. Сходно томе, према члану 17.
Конвенције, подносилац представке се не може ослонити на члан 10. у погледу
предмета који се односе на порицање злочина против човјечности: некомпатибилни
ratione materiae.
Предмет Leroy v. France се тиче одобравања тероризма. Дана 11. септембра 2001.,
на дан напада на куле близанце Свјетског трговинског центра, подносилац
представке, цртач, предао је уредништву баскијског недељника цртеж који
представља напад са натписом који је пародирао рекламни слоган познати бренд:
„Сви смо то сањали ... Хамас је то учинио“. Рекао је да му је циљ био да представи
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ЕКЉП, упркос појединим противљењима у теорији (Howard, 2018: 87).
Штавише, научници који су посљедњих година проучавали и анализирали
праксу Европског суда за људска права закључили су да се Суд у случајевима
који се тичу говора мржње и слободе изражавања често позива на принцип
поља слободне процјене, што даје државама могућност да саме дефинишу
које врсте говора мржње желе сматрати кажњивим, позивајући се на
историјски и друштвени контекст сваке државе (Bangstad, 2014: 11). Иако не
постоји универзално прихватљива дефиниција говора мржње, Одбор
министара Савјета Европе сматра да се под називом „говор мржње“
подразумијевају сви облици изражавања који шире, подстичу, промовишу
или оправдавају расну мржњу, ксенофобију, антисемитизам или друге облике
мржње засноване на нетолеранцији, укључујући: нетолеранцију изражену
агресивним национализмом и етноцентризмом, дискриминацијом и
непријатељством према мањинама, мигрантима и лицима имигрантског
поријекла.“203 У теорији се поставља питање да ли је сам термин говор мржње
адекватан, узевши у обзир да се иста састоји од трајније емоционалне
диспозиције према објекту мржње и повремених периода интензивирања
његовог емоционалног узбуђења, а у основи вршења овог облика криминалне
дјелатности се у ствари налази предрасуда (Димовски, 2020: 10).204 Наравно,
иако је онлајн говор мржње творевина модерног доба, јасно је да вуче
уништење америчког царства на дан напада на Њујорк. Цртеж је објављен у новинама
13. септембра 2001. године. Након жалбе префекта, јавни тужилац је покренуо
кривични поступак против подносиоца представке и директора издавања новина под
оптужбом за одобравање тероризма и саучесништво. Цијела страница у сљедећем
броју новина била је посвећена одломцима из писама и мејлова који су примљени као
реакција на цртеж и подршци директору издавачке куће, који је објаснио своје
разлоге за објављивање цртежа. Кривични суд осудио је подносиоца представке и
директора издавачке куће, наглашавајући изричито приказивање трагичног и
насилног уништавања кула близанаца и додавање натписа који се односи на сан, на
који начин је одобраван тероризам. Такође је сматрао да казна треба да одражава
штету која је нанесена јавном реду у региону који је био посебно осјетљив на питање
тероризма. Суд је такође сматрао да нема мјеста повреди члана 10. Конвенције.
У предмету Jersild v. Denmark, Суд је утврдио повреду члана 10. Конвенције због
осуде и казне изречене телевизијском новинару за помагање и подржавање ширења
расистичких изјава, по критеријуму потребе у демократском друштву. Подносиоци
представке у предмету Vejdeland and Others v. Sweden, су поднијели представку због
осуђујуће пресуде из 2005. године, јер су у средњој школи дистрибуирали приближно
100 летака које су судови сматрали увредљивима за хомосексуалце. Суд није нашао
повреду слободе изражавања.
203
Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on
“Hate Speech”
204
Иначе, професор Ћоровић наглашава да када се говори о злочинима тј.
кривичним дјелима учињеним из мржње, неопходно је прво утврдити појам мржње
како би се уочила differentia specifica ових кривичних дјела у односу на друга
(Ћоровић и сар., 2020: 13).
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коријене из пристрасности и предрасуда које су постојале много прије појаве
интернета, који, пак, обилује говором мржње, чет групама, блоговима и веб
страницама који наглашавају надмоћ бијелаца и тврдње о инфериорности
хомосексуалаца, црнаца, Јевреја, Латиноамериканаца, муслимана, странаца и
жена (Cassim, 2015: 310).
Прошло је више од 25 година откако се о питању говора мржње жустро
расправљало у јеку „културних ратова“, али се примјећује да то питање остаје
уочљиво, јер демократске нације постају хетерогеније и, суочавајући се са
овом све већом разноликошћу, етничке, расне и вјерске тензије и даље
представљају озбиљан проблем. Стога се поставља питање да ли лице има
морално право да не буде ограничено у употреби говора мржње или је
морално прихватљиво да влада ограничава говор мржње и, ако да, на основу
чега (Lee, 2010: 14)? Како то поједини аутори наглашавају, свака забрана
говора мржње је кршење слободе говора (Duy, 2020: 237). Шта је то говор
мржње некада зависи и од јурисдикције у питању (Cassim, 2015: 306).
Сједињене Америчке Државе изричито забрањују говор мржње (Sangsuvan,
2014: 720).205 Недостатак договорене дефиниције ствара потешкоће у
одређивању када тачно употребљени израз представља говор мржње. Неки
говор може бити толико увредљив да може потакнути климу предрасуда или
дискриминације мањинских група; ипак то можда не би представљало говор
мржње (Bakircioglu, 2008: 4). Слично томе, медији могу износити
омаловажавајуће вијести о мањинама или вјерским групама или могу
приказивати чланове вјерских или етичких мањинских група путем
клишеираних и стереотипних слика, које могу бити увредљиве, али не и
говор мржње. С тим у вези, широка дефиниција говора мржње може да
укључује групну клевету или напад на достојанство или углед дате групе или
појединца. Ово би обухватило говор који се сматра увредљивим без обзира да
ли би довео до штетних резултата. Ужа дефиниција говора мржње, међутим,
ограничила би говор „који треба да подстакне мржњу или насиље“ према
одређеним групама или појединцима. Тешкоћа због непостојања универзално
признатих критеријума за одређивање говора мржње могла би се отклонити
даљим развојем судске праксе на националном и међународном нивоу
(Bakircioglu, 2008: 4). Алмагор сматра да се приликом процјене узима у обзир
садржај говора, начин на који се говор изражава, намјере и мотиви говорника,
те околности у којима се говор одвија (Cohen-Almagor, 2001: 4). Посебно је
питање говора мржње на Твитеру (Aswad, 2018-2019).
2.1.12. Пракса Европског суда правде
На крају, навешћемо поједине ставове Европског суда правде који су
значајни за ова разматрања.
Погледати одлуке Врховног суда Сједињених Америчких Држава (Richards,
2013).
205

128

Вељко Турањанин & Александар Ивановић

У пресуди од 23. марта 2010. године (спојени предмети C-236/08 до
C-238/08 Google France и Google [2010] ECR I-2417), Суд правде Европске
уније сматрао је да је за утврђивање могућег ограничења одговорности
пружаоца услуге повезивања према члану 14. Директиве 2000/31 потребно
испитати да ли је улога тог пружаоца услуге била неутрална, у смислу да је
била чисто техничка, аутоматска и пасивна, што указује на непостојање
знања или контроле над подацима које чува. Члан 14. Директиве о
електронској трговини мора се тумачити на начин да се правило, које је овим
чланом прописано, примјењује на пружаоце услуга повезивања на интернету
у случају кад тај пружалац услуга нема активну улогу кроз коју би стекао
знање о или контролу над подацима које чува. Ако није имао такву улогу, тај
се пружалац услуге не може сматрати одговорним за податке које је сачувао
на захтјев оглашивача, осим ако је сазнао за незакониту природу тих података
или оглашивачевих активности, али је пропустио брзо дјеловати и уклонити,
односно онемогућити приступ таквим подацима.206
У пресуди од 12. јула 2011. године (предмет C-324/09 L’Oréal и
остали [2011]), Суд правде Европске уније пресудио је да је члан 14. (1)
Директиве 2000/31 требало тумачити на начин да се примјењује на оператера
на интернет-тржишту који није играо активну улогу која би му омогућила
стицање сазнања о или контроле над сачуваним подацима. Оператер је такву
улогу имао када је пружао помоћ која је обухватала, посебно, оптимизирање
и промоцију понуда које су се нудиле на продају. Ако оператер на интернеттржишту није имао такву активну улогу, на основу чега пружена услуга
потпада под опсег члана 14. (1) Директиве 2000/31, у случају који би могао
резултирати одштетним захтјевом оператер се, упркос томе, не би могао
позвати на изузеће од одговорности предвиђено тим чланом ако је био
упознат са чињеницама или околностима на основу којих би сваки вриједан
привредни субјект могао закључити да су одређене понуде које се нуде на
продају незаконите и, ако је упркос том сазнању пропустио да брзо дјелује у
складу са чланом 14. (1)(б) Директиве 2000/31.207
Коначно, у пресуди од 24. новембра 2011. године (предмет C-70/10 Scarlet
Extended [2011]), Суд правде Европске уније пресудио је да се пружаоцу
услуга на интернету не може судски забранити да угради систем за
филтрирање свих електронских комуникација које пролазе преко његовог
сервиса, нарочито оних које подразумијевају употребу peer-to-peer софтвера,
који се без разлике примјењује на све кориснике као превентивна мјера,
искључиво о сопственом трошку пружаоца и на ограничен период, а који је у
стању утврдити кретање електронских датотека на мрежи пружаоца услуге
које садрже музичка, кинематографска или аудиовизуелна дјела за која
подносилац захтјева тврди да има права интелектуалног власништва, с циљем
206
207

Google France и Google [2010] ECR I 2417, 2010.
L’Oréal and others [2011], 2011.
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блокирања преноса таквих датотека чија би размјена представљала кршење
ауторских права.208
2.2. Право на слободу изражавања на интернету у законодавству
Републике Српске
Чланом 25. Устава Републике Српске209 гарантује се слобода мисли и
опредјељења, савјести и увјерења, као и јавног изражавања мишљења. Но, ово
је само уставна одредба коју је нужно законски разрадити. За ова разматрања
је додатно проблематична чињеница да је одређен број закона донијет на
нивоу Босне и Херцеговине.
На првом мјесту, навешћемо да је чланом 101. Споразума о стабилизацији
и придруживању, Босна и Херцеговина обавезана да подигне ниво
међусобног разумијевања и поштовања међу појединцима, заједницама и
народима, при чему се мора радити на промоцији културне разноликости.
Прије него што пређемо на законодавство Републике Српске, важно је
истаћи да се Уставни суд Босне и Херцеговине у више предмета бавио
слободом изражавања. Одлуке које ћемо овдје навести су објављене у
прегледу судске праксе Уставног суда Босне и Херцеговине из 2020. године.
Тако, и према ставу Уставног суда Босне и Херцеговине слобода изражавања
није апсолутна и има своја ограничења, а у демократским и правним
државама, наиме, готово ниједно људско право и слобода, ма колико били
примарни или значајни, нису и не могу бити апсолутни и неограничени.
Будући да су апсолутна слобода и апсолутно право contradictio in adjecto,
пресудан, а истовремено и споран остаје начин на који се неко утврђено
правно начело тумачи и практично примјењује, те је стога кључна улога и
задатак независног судства да у сваком појединачном случају јасно утврди
границу између оправданих и потребних, те неоправданих и непотребних
ограничења, која неко начело потврђују као правило или га негирају као пуку
декларацију.210 Потом, Уставни суд сматра да члан 10. Конвенције не
дозвољава да изношење чињеничних тврдњи или коментара прође некажњено
чак и ако то раде новинари на рачун политичара и јавних личности, осим ако
постоји доказ који може разумно да подупре наведену тврдњу, или ако је ту
тврдњу новинар или уредник објавио с добром намјером и предузео разумне
кораке да провјери поузданост доказа онолико колико је то могуће.211
208
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Затим, пропуст судова да направе правилну дистинкцију између
вредносних оцјена и чињеница у начелу је могао имати утицај на утврђивање
висине штете јер ће о „опсегуˮ изнесене клевете зависити и тежина
посљедица по углед неког лица. С обзиром да редовни судови, према начелу
пропорционалности, нису успоставили правилну равнотежу између слободе
медија и права тужиоца на углед, таквим поступањем су изашли ван
допуштеног степена слободне процјене.212 Или, накнада штете у грађанској
парници додијељена као накнада за штету нанијету нечијем достојанству или
угледу представља јасно мијешање у остваривање права на слободу
изражавања.213 Према једној одлуци, повријеђено је право апеланта на
слободу изражавања у конкретном случају с обзиром да редовни судови нису
у довољној мјери извршили објективну анализу садржаја текста апеланта,
такође, и изрицање новчане казне апеланту је, без могућности саслушања,
значило лишавање апеланта не само могућности изношења чињеница и
доказа у своју корист, него и непропорционално уплитање у заштићену
слободу изражавања која је Уставом Босне и Херцеговине и Европском
конвенцијом апеланту загарантована.214 Имамо и став да општи интерес који
дозвољава покретање питања о евентуалним незаконитим понашањима
јавних службеника не може се бранити изношењем неспорно неистинитих
чињеница које представљају напад на њихов углед и које се, због тога, не
могу сматрати критиком коју су они дужни толерисати с обзиром на
функцију коју обављају.215
Потом, не може се говорити о пропорционалности између циља и
средства, у овом случају заштите права на „истинуˮ тужиоца, и средства
мијешања, у овом случају налога суда апелантима да плате одштету нанесену
угледу тужиоца, у случају у којем редовни судови нису изашли ван опсега
дозвољене слободне оцјене када је у питању оцјена јесу ли апеланти учинили
дјело изношења чињеница за које није утврђено да су истините, али нису
утврдили релевантне чињенице за доношење одлуке о досуђивању накнаде за
нематеријалну штету, околности случаја, а нарочито јачину душевних боли и
Одлука о допустивости и меритуму број АП 1203/05 од 14. марта 2006. године,
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њихово трајање као правну основу, него су произвољно закључили да постоје
штета и одговорност апеланата за њу.216
Повријеђено је апелантово право на слободу изражавања из Устава Босне
и Херцеговине и Европске конвенције када је одлуком суда у грађанској
парници наложено апеланту да плати накнаду нематеријалне штете нанесене
угледу тужиоца изношењем и преношењем неистинитих чињеница, када се
наметањем такве мјере не успоставља „пропорционалностˮ између права на
слободу изражавања и права на углед, нити се разлози дати у пресуди могу
сматрати релевантним и довољним у смислу члана 10. Европске конвенције,
због чега би се могло утврдити да је „мијешањеˮ било „неопходна мјера у
демократском друштвуˮ.217 Или, повријеђено је апелантово право на слободу
изражавања тиме што су, изрицањем новчане казне, редовни судови
квалификовали апелантово изражавање сумње у непристраност суда као
вријеђање суда и нарушавање ауторитета овог органа.218 Али зато, Уставни
суд је закључио да није дошло до кршења права на слободу изражавања када
је апеланткиња, због непримјереног понашања на рочишту новчано кажњена,
што је било сразмјерно оправданом циљу коме се тежило на очувању
дигнитета и ауторитета суда.219
У једном подужем изводу из пресуде Уставни суд указује, да у погледу
начина утврђивања висине штете као санкције која представља мијешање у
слободу изражавања, на властито стајалиште према којем је одмјеравање
новчане накнаде нематеријалне штете врло деликатан и сложен поступак с
обзиром на веома различиту морално-психичку конституцију сваког
појединца и све остале околности под којима се догодила штета која је за
посљедицу имала повреду нематеријалних добара оштећеног. ,,Насупрот
тврдњама апелације према којима се штета мора доказати у смислу
релевантних одредаба ЗОО у сваком појединачном случају, не постоји „листа
доказаˮ на темељу којих би домаћи судови процјењивали која би санкција
представљала мијешање које је пропорционално циљу који се жели постићи,
нити се може очекивати извођење доказа којим би се на егзактан начин
утврдио „интензитет и трајањеˮ настале нематеријалне штете. Стога, судови
нису ограничени посебним формалним доказним средствима, нарочито не
извођењем доказа вјештачењем у правцу утврђивања „јачине и трајања
Одлука о допустивости и меритуму број АП 1289/05 од 09. новембра 2006.
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душевног болаˮ. Дакле, приликом одмјеравања санкције, редовни судови
узимају у обзир низ чинилаца значајних за конкретан предмет и на основу
слободне процјене утврђују релевантне околности сваког конкретног случаја,
при чему не смије изостати прихватљива анализа релевантних начела. У
контексту наведеног, у конкретном случају, према оцјени Уставног суда,
таква анализа није изостала. Наиме, приликом одмјеравања новчане накнаде,
дакле санкције која представља мијешање у право на слободу изражавања, у
износу од 3.000,00 КМ, редовни судови нису поступали пуким аутоматизмом,
нити произвољно, на што апеланти предметном апелацијом неосновано
указују, већ су поступали у складу с праксом и дискреционим овлашћењем у
оквиру своје слободне процјене која је ограничена искључиво захтјевом
пропорционалности израженим у члану 10. Европске конвенције, при чему
није изостала прихватљива анализа свих релевантних начела, све до
чињенице да тужилац није предузео законом прописану радњу – захтјев за
демант како би смањио насталу штету. Уставни суд сматра да је мјера која је
предузета ради заштите угледа и части тужиоца, односно досуђивање накнаде
штете у износу од 3.000,00 КМ пропорционална тежини повреде његовог
угледа, као и тежини мијешања судова у слободу изражавања које је учињено
овом мјером, те сматра да су оспорене одлуке донесене у складу са чланом
10. Европске конвенције.220
Затим, имамо и одлуку у погледу права на слободу изражавања на
интернету. Тако, у односу на наводе који се тичу друготуженог, који је све
спорне чланке преузео са других портала и објавио их на порталу Poskok.ba,
Уставни суд сматра потребним нагласити да медији имају задатак преносити
информације и идеје које су од јавног интереса, а јавност има право добити те
информације. Да није тако, медији не би могли извршавати своју виталну
улогу „чувара јавног интереса”. Уставни суд запажа да је у конкретном
случају неспорно да друготужени није аутор спорних чланака, већ да је само
пренио оно што су други изјавили о мужу апеланткиње, те да нема ничег што
указује да је при томе поступао злонамјерно. С обзиром на то да је Уставни
суд већ закључио да су судови правилно успоставили равнотежу између
права првотуженог као аутора спорног чланка на слободу изражавања и права
на углед, исто се мора закључити и у односу на друготуженог који је пренио
тај и још два спорна чланка сличног садржаја.221
У односу на питање улази ли и у којој мјери право на приступ
информацијама под контролом јавне власти у конкретном случају у оквир
„слободе изражавањаˮ из члана 10. Конвенције, Уставни суд указује да је у
неколико предмета који су се тицали права на слободу приступа
Одлука о допустивости и меритуму број АП 3222/12 од 12. јануара 2016. године,
објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 12/16; Одлука о
допустивости и меритуму број АП 1428/13 од 20. априла 2016. године.
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информацијама заузимао стајалиште да „поступак у којем је утврђивано
постојање законских претпоставки за приступ информацијама не покреће
питања и не ужива заштиту апелантовог права на слободу изражавања, па је
такве апелације прогласио ratione materiae недопустивим. Међутим, имајући
у виду праксу Суда, као и то да је апелант у конкретном случају, такође,
невладина организација која би могла имати улогу „друштвеног контролора
властиˮ, Уставни суд сматра да право на слободу приступа информацијама у
околностима конкретног случаја улази у оквир чланка 10. Конвенције. [...]
Уставни суд закључује да нема кршења права на приступ информацијама као
дијела права на слободу изражавања када је апеланту ускраћен приступ
дијелу тражених информација зато што је надлежни орган те информације
изузео од објаве у складу са законом, а такво одбијање, с обзиром на
релевантне критеријуме, не представља мијешање у апелантово право из
члана 10. Европске конвенције.222
Затим, Уставни суд закључује да је прекршено апелантово право на
слободу изражавања у ситуацији када су редовни судови апеланта прогласили
кривим за кривично дјело изазивања народне, расне и вјерске мржње, раздора
или нетрпељивости из члана 163. став 2. у вези са ставом 1. КЗФБиХ, зато
што нису постигли правичну равнотежу између заштите апелантовог права на
слободу изражавања и заштите вјерских права других будући да у оспореним
одлукама нису дали релевантне и довољне разлоге којима би оправдали
мијешање у ово апелантово право.223
Уставни суд Босне и Херцеговине се и у више наврата бавио и
ограничењима права на слободу изражавања. Европском конвенцијом
предвиђено је да су, у обављању својих дужности, сви нивои државних
власти обавезни поштовати права и обавезе наведене у истој. У наведеном
контексту, ентитетски јавни радио-телевизијски емитери не уживају заштиту
члана 10. Европске конвенције. Надаље, конкретни случај не садржи
елементе због којих би се Европска конвенција морала тумачити на другачији
начин. Претходни став се, међутим, не односи и на право запослених у јавним
радио-телевизијским емитерима на слободу изражавања и информисања, па у
погледу тога, Уставни суд се позива и на стајалиште Европског суда за
људска права, према којем су начела из члана 10. Европске конвенције
примјењива и на државне службенике, јер, иако је оправдано да држава
наметне државним службеницима, с обзиром на њихов статус, дужност
дискреције, државни службеници су појединци и, као такви, потпадају под
Одлука о допустивости и меритуму број АП 461/16 од 06. јуна 2018. године,
објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 45/18.
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године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 4/19 - апелант
је проглашен кривим за кривично дјело због тога што је објавио спорну слику на
властитом Фејсбук профилу.
222

134

Вељко Турањанин & Александар Ивановић

заштиту члана 10. Европске конвенције.224 Постоји повреда права на слободу
изражавања у случају када редовни судови изађу ван дозвољеног степена
слободне процјене када закључе да спорни текст представља изношење
чињеница, иако он у цјелости изражава вредносне судове апеланата, чиме
долази до повреде начела пропорционалности у односу на равнотежу између
ограничавања слободе медија и угледа јавне личности.225 Или, нема повреде
права на слободу изражавања када је судском пресудом у грађанској парници
апеланту наложено да плати одштету нанијету угледу тужиоца изношењем и
преношењем неистинитих чињеница јер је „мијешањеˮ било у складу са
законом, имало за циљ „заштиту права другихˮ и било „неопходна мјера у
демократском друштвуˮ.226 Такође, нема кршења права на слободу
изражавања када су Кантонални суд и Врховни суд за своје одлуке, којима је
апелант обaвезан на накнаду материјалне штете тужиоцу у виду изгубљене
користи због кршења права на комерцијални углед, дали аргументовано и
јасно образложење, у ситуацији када је неспорно доказано да је тужиоцу
наступила материјална штета у виду изгубљене добити након што је апелант
у свом дневном листу објавио спорни чланак проносећи неистиниту
информацију о квалитету пшенице коју је тужилац увозио и због којег су
тужиочеви пословни партнери с њим отказали претходно закључене
купопродајне уговоре.227
Шире посматрано, на почетку ћемо рећи и да према посљедњим
извјештајима Human Rights Watch-a, власти у Босни и Херцеговини показују
мало занимања за рјешавање дугогодишњих проблема људских права у
земљи, не успијевају да заштите жене или ЛГБТ особе, укључујући дјецу, од
породичног насиља, уз злоупотребе погоршане ограничењима током
пандемије COVID-19. Тражиоци азила немају адекватно склониште и
заштиту. Медијски професионалци суочавају се са уплитањем у њихов рад.
Гоњења за ратне злочине, укључујући сексуално насиље повезано са
сукобима, одвијају се спорим темпом.228 У 2020. години новинари у БиХ
224
Одлука о допустивости и меритуму број У 42/03 од 17. децембра 2004. године,
објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 36/05.
225
Одлука о меритуму број АП 787/04 од 20. децембра 2005. године, објављена у
„Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 41/06.
226
Одлука о допустивости и меритуму број АП 913/04 од 20. децембра 2005.
године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 41/06; Одлука
о меритуму број АП 1005/04 од 02. децембра 2005. године, објављена у „Службеном
гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 45/06; Одлука о меритуму број АП 1145/04 од
02. децембра 2005. године, објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ,
број 45/06; Одлука о меритуму број АП 96/05 од 02. фебруара 2006. године,
објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 37/06.
227
Одлука о допустивости и меритуму број АП 2753/16 од 17. јула 2018. године,
објављена у „Службеном гласнику Босне и Херцеговинеˮ, број 55/18.
228
https://www.hrw.org/europe/central-asia/bosnia-and-herzegovina, јун 2021. године.
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наставили су се суочавати са уплитањем у њихов рад, укључујући тужбе за
клевету, вербалне пријетње и физичке нападе. Од јануара до августа 2020.
године удружење новинара БиХ, БиХ новинари, документовало је 51 кршење
слободе. Репортери без граница у свом Свјетском индексу слободе штампе за
2020. годину изјавили су да се тужбе за клевету редовно користе да ометају
рад новинара и утишавају критичаре.
У Републици Српској, неопходно је кренути од поновног увођења
вербалног деликта 2020. године, у јеку пандемије вируса корона. Заобилазећи
друге прописе кривичноправног карактера, Влада је донијела Уредбу о
прекршају изазивања панике и нереда. Уредбом је било забрањено изношење
или преношење лажних вијести или тврђења којима се изазива паника или
теже нарушава јавни ред или мир, или онемогућава или значајније омета
спровођење одлука и мјера државних органа, других институција или
организација које врше јавна овлашћења, а забрана се односила и на радње
учињене путем средстава јавног информисања, друштвених мрежа или
других сличних средстава. Уредбом су биле прописане новчане казне у
распону од 1.000,00 КМ до 9.000,00 КМ. Сличан пропис је покушала да уведе
и Влада Републике Србије. Будући да се ради о уредби, једно од питања које
се неминовно поставља јесте ко би уопште могао да одлучује о томе да ли је
нека вијест лажна или није, а истовремено, дјелује да је основна идеја водиља
била да се одлуке органа власти не смију доводити у питање и да је свака
вијест коју власт објави по дефиницији истинита. Након великог притиска
јавности, свега неколико дана након ступања уредбе на правну снагу, иста је
повучена, иако је образложење повлачења исцрпљено у грађанском
придржавању мјера и упутстава надлежних органа.
Када је ријеч о говору мржње, Кривичним законом Републике Српске229
одређено је у члану 123. тачка 21. да је кривично дјело из мржње, дјело
извршено у потпуности или дјелимично због расне, националне, или етничке
припадности, вјерског увјерења, боје коже, пола или сексуалног опредјељења,
здравственог статуса или родног идентитета неког лица. Иако постоји више
прописаних кривичних дјела у којима се мржња јавља као квалификаторна
околност, за ова разматрања су значајна два.
На првом мјесту, чланом 359. прописано је кривично дјело Јавно
изазивање и подстицање насиља и мржње. Прописан је основни и два тежа
облика кривичног дјела. Радња основног облика се састоји у јавном
позивању, изазивању, подстицању или чињењу доступним јавности летака,
слика или других материјала којима се позива на насиље или мржњу
усмјерену према одређеном лицу или групама због њихове националне,
расне, вјерске или етничке припадности, боје коже, пола, сексуалног
опредјељења инвалидитета, родног идентитета, поријекла или каквих других
особина, путем штампе, радија, телевизије, компјутерског система или
друштвене мреже, на јавном скупу или на неки други начин. На основни
229

,,Службени гласник Републике Српске”, број 64/2017, 104/2018 и 15/2021.
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облик кривичног дјела запријећене су алтернативно новчане казне или казна
затвора до три године. Тежи облик кривичног дјела постоји ако је радња
основног облика учињена принудом, злостављањем, угрожавањем
сигурности, излагањем порузи националних, етничких или вјерских симбола,
оштећењем туђих ствари, скрнављењем споменика, спомен-обиљежја или
гробова. Запријећена је казна затвора од једне до пет година. Најтежи облик
кривичног дјела постоји ако је усљед било које од наведених радњи из
основног или тежег облика дошло до нереда, насиља или других тешких
посљедица за заједнички живот народа и осталих који живе у Републици
Српској, а запријећена је казна затвора од двије до дванаест година. На крају,
прописано је обавезно одузимање материјала или предмета који носе овај тип
порука, као и средства за њихову израду, умножавање и растурање.
На другом мјесту, радња кривичног дјела Насилничко понашање на
спортској приредби или јавном скупу из члана 363. Кривичног закона састоји
се у физичком нападу или се физичком обрачуну са учесницима спортске
приредбе или јавног скупа, вршењу насиља или оштећивању имовине веће
вриједности приликом доласка или одласка са спортске приредбе или јавног
скупа, уношењу у спортски објекат или бацању на спортски терен, међу
гледаоце или учеснике јавног скупа предмета, пиротехничких средстава или
других експлозивних, запаљивих или шкодљивих супстанци које могу да
изазову тјелесне повреде или угрозе здравље учесника спортске приредбе или
јавног скупа, неовлашћеном улажењу у спортски терен или дио гледалишта
намијењен противничким навијачима и изазивању насиља, оштећењу
спортског објекта, његове опрему, уређаја и инсталација, својим понашањем
или паролама на спортској приредби или јавном скупу изазивању
националне, расне, вјерске или друге мржње или нетрпељивости засноване на
неком дискриминаторном основу усљед чега дође до насиља или физичког
обрачуна са учесницима. Запријећена је казном затвора од шест мјесеци до
пет година. Ако је основни облик дјела извршен од стране групе, облик је
запријећен казном затвора од једне до осам година. Коловођа групе из
основног облика може бити кажњен казном затвора од три до 12 година. Ако
је, пак, извршењем неког од претходна два облика дошло до нереда у које је
неком лицу нанесена тешка тјелесна повреда или је оштећена имовина веће
вриједности, запријећена је казна затвора од двије до десет година. Службено
или одговорно лице које при организовању спортске приредбе или јавног
скупа не предузме мјере обезбјеђења како би се онемогућио или спријечио
неред, те усљед тога буду угрожени живот или тијело већег броја људи или
имовина веће вриједности, може бити кажњен затворском казном до три
године и новчаном казном. Прописана је и обавезна мјера безбједности
забране присуствовања одређеним спортским приредбама. Кршење мјере
безбједности је посебан облик кривичног дјела, кажњив алтернативно
прописаном новчаном казном или казном затвора до шест мјесеци.
Поменућемо и кривично дјело Изазивање нереда из члана 358. Кривичног
закона, гдје се радња основног облика кривичног дјела исцрпљује у
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учествовању у групи већег броја лица који насиљем према другим лицима,
објектима или стварима или озбиљном пријетњом да ће извршити насиље
угрожава јавни ред и мир, а при чему се као квалификаторна околност код
првог тежег облика кривичног дјела јавља мржња.
Законом о заштити од клевете Републике Српске ограничава се слобода
изражавања у погледу грађанске одговорности за штету нанијету угледу
физичког или правног лица изношењем или проношењем нечег неистинитог.
Законом је у највећој мјери заштићена слобода изражавања, при чему је
одређено да термин изражавање подразумијева било какву изјаву, нарочито
укључујући сваки усмени, писани, аудио, визуелни или електронски
материјал, без обзира на садржај, форму или начин изношења или
проношења. Изузетак од одговорности за клевету постоји ако се ради о
изражавању мишљења или када је изражавања суштински истинито, потом
ако је лице које је наводно проузроковало штету било дужно да изнесе или
пронесе изјаву или износити или проносити изражавање током законодавног,
судског или управног поступка, те ако је изношење или проношење
изражавања било разумно. Оно што је позитивно јесте чињенице да
законодавац преупућује на Европску конвенцију о заштити људских права и
основних слобода и праксу Европског суда за људска права.
Законом о комуникацији регулише се област комуникација у Босни и
Херцеговини, као и успостављање и рад Регулаторне агенције за
комуникације Босне и Херцеговине у складу са Уставом БиХ, који предвиђа
успостављање
и
функционисање
заједничких
и
међународних
комуникационих средстава. Комуникације укључују телекомуникације,
радио, емитовање и услуге и средства која су с тим у вези. Међутим, питање
је да ли је оправдан назив закона, будући да не додирује ниједну тему која је
предмет расправе у овом дијелу рада. За ова разматрања важна је и Одлука о
усвајању политике сектора електронских комуникација Босне и Херцеговине
за период 2017-2021. године и Акционог плана за реализацију политике.
Важан је и Кодекс за штампу и онлајн медије Босне и Херцеговине који у
члану 3. регулише хушкање, а у коме је прописано да ће новинари у сваком
тренутку бити свјесни опасности која се јавља када медији говором мржње
подстичу на дискриминацију и нетолеранцију, те ће, имајући у виду такву
опасност, новинари дати све до себе како не би хушкали и/или подстицали на
мржњу и/или неједнакост на основу етничке припадности, националности,
расе, религије, пола, сексуалне орјентације, физичке неспособности или
психичког стања, те да новинари неће ни под каквим околностима
подстицати на кривична дјела или насиље.
Кодексом о аудиовизуелним медијским услугама и медијским услугама
радија је одређено да аудиовизуелне медијске услуге и медијске услуге радија
неће понижавати, застрашивати или подстицати на мржњу, насиље или
дискриминацију против лица или групе на основу пола, расе, етничке
припадности, националности, вјере или увјерења, инвалидитета, посебних
потреба, доби, сексуалне орјентације, друштвеног поријекла или на основу
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било које друге околности која има за сврху или посљедицу да било којем
лицу онемогући или угрожава признавање, уживање или остваривање на
равноправној основи, његових права и слобода. Аудиовизуелне медијске
услуге и медијске услуге радија неће стварати јасан и непосредан ризик од
подстицања мржње, насиља или дискриминације против лица или групе по
наведеним основама или који од стране публике може бити протумачен као
подстицање на мржњу, насиље, неред и немире, или који би могао изазвати
или подстицати кривична дјела. Изузетак су аудиовизуелне медијске услуге и
медијске услуге радија које су дио научног, ауторског или документарног
рада и/или представљају дио објективног новинарског извјештавања и
објављене су без намјере да се подстичу наведене радње, односно с намјером
да се критички укаже на такве радње.230
На нешто индиректнији начин, говор мржње је забрањен и Законом о
заштити од дискриминације, Законом о равноправности полова, ако и
Законом о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у
БиХ.
Потом, важно је и питање права притвореника на интернет. Наиме, чланом
209. Законика о кривичном поступку прописано је да након одобрења судије
за претходни поступак, односно судије за претходно саслушање и под
његовим надзором или надзором лица које он одреди, притвореника могу да
посјећују, у оквиру кућног реда, брачни, односно ванбрачни друг и његови
сродници, а на његов захтјев љекар и друга лица. Поједине посјете могу се
забранити ако би због тога могла настати штета за вођење поступка. Судија за
претходни поступак, односно судија за претходно саслушање ће одобрити
конзуларном службенику стране земље посјету притворенику који је
држављанин те земље, у складу са кућним редом притвора. Притвореник
смије одржавати повјерљиву преписку са било којим другим лицем.
Изузетно, ако то захтијевају интереси поступка, суд може донијети рјешење о
надзору такве повјерљиве преписке или рјешење којим се забрањује таква
повјерљива преписка. Против овог рјешења допуштена је жалба која не
задржава извршење рјешења. Притворенику се не може забранити слање
молби, притужби и жалби. Притвореник не може користити мобилни
телефон, али има право, у складу са кућним редом, а под надзором управе
притвора, о свом трошку обављати телефонске разговоре. Управа притвора у
ту сврху притвореницима обезбјеђује потребан број јавних телефонских
прикључака. Судија за претходни поступак, судија за претходно саслушање,
судија или предсједник виећа могу због сигурности или постојања неког од
прва три разлога за одређивање притвора231 рјешењем ограничити или
Члан 4. Кодекса о аудиовизуелним медијским услугама и медијским услугама
радија.
231
То су сљедећи разлози: ако се крије или ако постоје друге околности које указују
на опасност од бекства, ако постоји основана бојазан да ће уништити, сакрити,
изменити или фалсификовати доказе или трагове важне за кривични поступак или
230
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забранити притворенику коришћење телефона. Притвореник има право
слободне и неометане везе са браниоцем. Као што видимо, притворено лице
нема право на коришћење интернета.
Законом о извршењу кривичних и прекршајних санкција и мјера232
предвиђен је низ права затвореника. Међутим, такође није прописано право
на приступ интернету.
2.3. Анализа подударности стандарда Европске уније и законодавства
Републике Српске у погледу слободе изражавања на интернету
Анализирати подударност стандарда Европске уније са законодавством
Републике Српске на овом пољу није једноставно најмање из два разлога.
Један се односи на одређене законе који се доносе на нивоу државе Босне и
Херцеговине, те се самим недостаци огледају на државном, а не ентитетском
нивоу, а други на чињеницу да поједини закони и подзаконска правна акта
уопште не постоје, те је самим тим неопходно доношење истих. Када се ради
о регулисању интернета, ту је неопходно донијети низ законских и
подзаконских прописа, у којима право на приступ интернету треба да буде
признато као људско право. Конкретни предлози ће бити наведени у
закључку, при чему листа приједлога није исцрпна, него је, с једне стране,
потребно пратити сада већ бројне међународне акте у овој области, а са друге
континуирану праксу Европског суда за људска права. Само на тај начин,
слобода изражавања на интернету може бити адекватно заштићена. У
кривичном материјалном законодавству Републике Српске, кроз више
кривичних дјела инкриминисан је говор мржње, што је позитивно. У
кривичном процесном и кривичном извршном законодавству, пак, није
препознато право притвореног и осуђеног лица на интернет, што би требало
јасно прописати.
ако нарочите околности указују да ће ометати кривични поступак утицајем на
свједоке, саучеснике или прикриваче, те ако нарочите околности оправдавају бојазан
да ће поновити кривично дјело или да ће довршити покушано кривично дјело или да
ће учинити кривично дјело којим прети, а за та кривична дјела може се изрећи казна
затвора од три године или тежа казна.
232
,,Службени гласник Републике Српске”, број 63/2018.
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3. ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ПРАВО НА ЗАШТИТУ ПРИВАТНОСТИ НА
ИНТЕРНЕТУ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
3.1. Међународни стандарди о праву на заштиту приватности на
интернету
3.1.1. Европска конвенција за заштиту људских права и основних
слобода
Право на поштовање породичног и приватног живота предвиђено је
чланом 8. ЕКЉП. Наиме, према наведеном члану, свако има право на
поштовање свог приватног и породичног живота, дома и преписке. Јавне
власти се неће мијешати у вршење овог права сем ако то није у складу са
законом и неопходно у демократском друштву у интересу националне
безбједности, јавне безбједности или економске добробити земље, ради
спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала или ради
заштите права и слобода других. Ово право је даље разрађено кроз судску
праксу Суда и допуњено и појачано Конвенцијом Савјета Европе 108. Стога
је на овом мјесту неопходно укратко обрадити низ одредаба прописаних у ЕУ
и одлука Суда. Пошто смо о интернету на широко говорили у претходном
поглављу, овдје се нећемо понављати. Ипак, на овом мјесту треба скренути
пажњу на појам информатичке приватности, под којим се подразумијева
способност контролисања личних информација, при чему постоји нарастајућа
брига да различите интернетске платформе користе личне информације на
начин који компромитује њихово право на приватност (Mai, 2019: 95).
Члан 8. Конвенције је изузетно широк, те је самим тим судска пракса
свеобухватна (Hert, 2005: 73). Приватни живот је појам који не подлијеже
исцрпној дефиницији. Суд је нагласио да члан 8. обухвата широк спектар
интереса, наиме приватни и породични живот, дом и преписку, укључујући
пошту, телефонску комуникацију233 и мејлове на радном мјесту. Приватни
живот се односи и на ситуације поменуте у предмету Von Hannover v.
Germany (No. 2), или рецимо у предмету Sciacca v. Italy.234 Ово право се
такође односи и на идентитет и лични развој лица, те на право на
успостављање и развој односа са другим људским бићима. Обухваћене су и
активности професионалне или пословне природе.235 Многе активности
233

Klass and Others v. Germany, No. 5029/71, §41.
Von Hannover v. Germany (No. 2), nos. 40660/08 and 60641/08 §§ 108-113.Sciacca
v. Italy, No. 50774/99, § 29.
235
Rotaru v. Romania (No. 28341/95); P.G. and J.H. v. the UK (No. 44787/98); Peck v.
UK (No. 44647/98); Perry v. UK (No. 63737/00); Amann v. Switzerland (No. 27798/95). У
пресуди P.G. and J.H. v the UK Суд је заузео став да иако је доказ добијен
пресретањем комуникације подносиоца представке био незаконит, правично суђење
234
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корисника подразумијевају неки облик аутоматске обраде личних података;
примјери укључују употребу прегледача, е-поште, тренутних порука,
гласовних интернет протокола, друштвених мрежа (Jørgensen & Desai, 2017) и
претраживача као и услуге складиштења података у облаку. Конвенција 108.
обухвата све операције које се обављају на интернету, као што су
прикупљање, чување, измјена, брисање и преузимање или ширење личних
података.
Постоје принципи и правила које треба да поштују јавне власти и приватне
компаније које се баве обрадом личних података. Неопходно је да корисник
буде свјестан и да разумије шта и како се његови подаци обрађују и да ли у
том погледу може да предузме одређену радњу, на примјер, да затражи
исправку или брисање података. Према Конвенцији 108., лични подаци се
морају прикупљати и обрађивати поштено и законито, и чувати за одређене и
законите сврхе. Обрада мора да буде адекватна, релевантна и непретјерана у
односу на сврху у коју се подаци чувају, као и тачна и, ако је потребно,
ажурна, сачувана на начин који омогућава идентификацију лица чији се
лични подаци обрађују и не више него што је потребно због сврхе у којој се
ти подаци чувају. Акценат се ставља на два специфична принципа обраде
личних података: законитост обраде и корисникову сагласност. Корисник
мора бити информисан да се подаци могу обрађивати само онда када је то
прописано законом и када је пристао на то, на примјер тако што је прихватио
одредбе и услове коришћења интернет услуге.
3.1.2. Конвенција о заштити лица у односу на аутоматску обраду
личних података
Конвенцијом је одређено да се под личним подацима сматра свака
информација у вези са идентификованим лицем или лицем које се може
идентификовати. Лични подаци који се аутоматски обрађују: (а) лојално се и
законито добијају и обрађују, (б) унијети су за тачно утврђене и легитимне
сврхе и не користе се ненамијенски, (в) адекватни су, релевантни и
одговарајућег обима у односу на сврхе за које су и унијети, (г) брижљиво су
сложени и, када је потребно, благовремени, (д) похрањени су у облику који
омогућује идентификацију заинтересованих лица у периоду који не
премашује онај неопходан период за сврхе за које су и похрањени.236 Потом,
лични подаци у вези са расним поријеклом, политичким опредјељењем,
вјерским убјеђењем или неком другом врстом убјеђења, као и лични подаци у
вези са здравственим стањем или сексуалним животом могу се аутоматски
обрађивати само у случају да домаће законодавство за то предвиђа
није доведено у питање (Nash, 2002), држећи се начела да повреда члана 8.
Конвенције не води нужно повреди члана 6. Конвенције.
236
Члан 5. Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних
података.
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одговарајуће гаранције. Исти је случај и са личним подацима из казнене
евиденције.237
Одговарајуће безбједносне мјере предузимају се за заштиту личних
података похрањених у аутоматизованим збиркама од случајног или
неодобреног уништења или од случајног губитка, као и од неодобреног
коришћења, уношења измјена или дифузије.238 Свако лице мора бити у
могућности: (а) да буде обавијештено о постојању аутоматизоване збирке са
личним подацима, њеној основној сврси, као и о идентитету и сталној адреси
или пак адреси сједишта фирме у којој је запослен руковалац збирке, (б) да
добија у разумним интервалима и без претјераних рокова или трошкова
потврду о постојању или не, у аутоматизованој збирци личних података који
се на њега односе, као и да му се ти подаци доставе у разумљивом облику, (в)
да се, према потреби, избори за исправку тих података или за њихово
брисање кад су обрађени противно одредбама домаћег законодавства у којим
су садржана основна начела прописана у чл. 5. и 6. Конвенције, (г) да може
поднијети жалбу у случају да није добио одговор на захтјев да му се потврди
или, по потреби, достави, исправи или избрише неки податак као што је то
назначено под (б) и (в) овог члана.239 Не одобравају се никакви изузеци
одредаба из чл. 5, 6. и 8. Конвенције, осим у границама, тј. могуће је
одступити од одредаба из чл. 5, 6. и 8. кад такво одступање, предвиђено
законом односне стране уговорнице, представља неопходну мјеру у
демократском друштву: (а) за заштиту безбједности једне државе, за јавну
безбједност, за монетарне интересе државе или за сузбијање кривичних дјела;
(б) за заштиту субјекта података и права и слобода других. Ова ограничења
могу бити предвиђена законом за аутоматизоване збирке са личним подацима
које се користе у статистици или у научноистраживачком раду, кад ризик од
повређивања приватности заинтересованог лица очигледно не постоји.240
3.1.3. Уредбa (ЕУ) 2016/679 о заштити физичких лица у погледу обраде
личних података и слободном кретању таквих података
Директива 95/46/ЕС Европског парламента и Савјета од 24. октобра 1995.
године о заштити појединаца у погледу обраде личних података и слободном
кретању таквих података у својим релевантним дијеловима обезбјеђује бројна
Члан
података.
238
Члан
података.
239
Члан
података.
240
Члан
података.
237

6. Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних
7. Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних
8. Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних
9. Конвенције о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних
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права и обавезе.241 Ова Директива је стављена ван снаге Уредбом (ЕУ)
2016/679 Европског парламента и Савјета од 27. априла 2016. године о
заштити физичких лица у погледу обраде личних података и слободном
кретању таквих података, која се примјењује од 25. маја 2018. године. Она
садржи већину одредаба Директиве 95/46/ЕС и појачава неке од заштитних
мјера садржаних у њој. Према члану 4., лични подаци подразумијевају сваку
информацију која се односи на одређено или одредиво физичко лице;
физичко лице које се може одредити је оно које се може директно или
индиректно идентификовати, са акцентом на идентификаторе као што су име,
идентификациони број, подаци о локацији, мрежни идентификатор или један
или више фактора специфичних за физички, физиолошки, генетски,
ментални, економски, културни или друштвени идентитет тог физичког лица.
Снимци видео надзора често садрже слике људи и информације се могу
користити за идентификацију тих људи било директно или индиректно, док
препознатљиве слике лица увијек представљају личне податке.
Обрада ће бити у складу са законом само и у мјери у којој се примјењује
барем једно од сљедећег: (а) субјект података дао је сагласност на обраду
својих личних података у једну или више одређених сврха; (б) обрада је
потребна за извршење уговора чија је страна субјект података или ради
У члану 6. Директиве 95/46/EC прописано је да државе чланице осигуравају да
су лични подаци обрађени поштено и законито; прикупљени у посебне, изричите и
законите сврхе те да се даље не могу обрађивати на начин који би био неспојив с том
сврхом, при чему даља обрада у историјске, статистичке или научне сврхе се не
сматра неспојивом под условом да држава чланица осигура одговарајућу заштиту;
прикладни, релевантни и да нису претерани у односу на сврху ради које се
прикупљају или даље обрађују; тачни и по потреби, допуњени; потребно је предузети
све одговарајуће мјере да се подаци који су нетачни или непотпуни избришу или
исправе, узимајући у обзир сврху ради које се прикупљају или због које се даље
обрађују; чувани у облику који омогућава идентификацију лица чији се подаци
обрађују само током периода потребног за сврху због које се подаци прикупљају или
због које се даље обрађују. Државе чланице су дужне да предвиде одговарајућу
заштиту за чување личних података за дужа раздобља или за историјску, статистичку
или научну употребу. Затим, државе чланице осигуравају да се лични подаци могу
обрађивати само ако је лице чији се подаци обрађују недвосмислено дало своју
сагласност или је обрада потребна за извршавање уговора којем је лице чији се
подаци обрађују странка или како би се предузеле мјере на захтјев лица чији се
подаци обрађују прије склапања уговора или је обрада потребна за усклађивање са
законсоком обавезом којој надзорник подлијеже или је обрада потребна како би се
заштитили витални интереси лица чији је подаци обрађују или је обрада потребна
ради извршавања задатка који се спроводи због јавног интереса или при извршавању
јавног овлашћења коју има надзорник или трећа страна којој се подаци откривају или
је обрада потребна у сврхе законитог интереса који има надзорно лице или трећа
страна или стране којима се подаци откривају, осим када су ти подаци подређени
интересу за основна права и слободе лица чији се подаци обрађују (члан 7. Директиве
95/46/EC).
241
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предузимања корака на захтјев субјекта података прије склапања уговора; (в)
обрада је неопходна ради поштовања законске обавезе чији је субјект
контолор; (г) обрада је неопходна у циљу заштите виталних интереса субјекта
података или другог физичког лица; (д) обрада је потребна за извршавање
задатака у јавном интересу или за вршење службене дужности дате
контролору; (ђ) обрада је неопходна у сврху легитимних интереса које
слиједи контролор или трећа страна, осим ако су такви интереси надјачани
интересима или основним правима и слободама субјекта података који
захтијевају заштиту личних података, посебно ако је субјект података дијете
(члан 6. Уредбе (ЕУ) 2016/679). Ограничења су прописана чланом 23. у
случају: (а) националне сигурности; (б) одбране; (в) јавне сигурности; (г)
спречавања, истраге, откривања или кривичног гоњења кривичних дјела или
извршења кривичних санкција, укључујући заштиту и спречавање пријетњи
јавној безбједности; (д) других важних циљева од општег интереса Уније или
државе чланице, посебно важог економског или финансијског интереса Уније
или државе чланице, укључујући новчана, буџетска и пореска питања, јавно
здравство и социјално осигурање; (ђ) заштите независности судства и судских
поступака; (е) спречавања, истраге, откривања и кривичног гоњења кршења
етике за регулиране професије; (ж) надзорних, инспекцијских или
регулаторних функција повезаних, чак и повремено, са вршењем службених
овлашћења у случајевима из тачака (а) до (е) и (г); (и) заштите субјекта
података или права и слобода других; (з) извршења захтјева из грађанског
права (члан 23. Уредбе (ЕУ) 2016/679).
3.1.4. Директива 2002/58/ЕЗ о обради личних података и заштити
приватности у области електронских комуникација
Ова Директива усвојена је 12. јула 2002. године и у Преамбули се
наглашава да се ова Директива не бави питањима заштите основних права и
слобода повезаних са активностима које нису регулисане правом Заједнице,
те стога то не мијења постојећу равнотежу између права појединца на
приватност и могућности држава чланица да предузму мјере из члана 15(1)
Директиве, неопходне за заштиту јавне безбједности, одбране, државне
безбједности (укључујући економско благостање државе када се активности
односе на питања државне безбједности) и спровођење кривичног закона.
Сходно томе, Директива не утиче на способност држава чланица да изврше
законито пресретање електронских комуникација или предузму друге мјере,
ако је потребно у било којег од наведених циљева и у складу са Европском
конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода, кроз тумачења
Европског суда за људска права. Такве мјере морају бити одговарајуће,
строго пропорционалне предвиђеној сврси и неопходне у демократском
друштву и треба да подлијежу одговарајућим заштитним мјерама у складу са
Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.
Чланом 15. Директиве је предвиђено да државе чланице могу усвојити
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законодавне мјере за ограничавање обима права и обавеза предвиђених у
Директиви када такво ограничење представља неопходну, одговарајућу и
сразмјерну мјеру у демократском друштву за заштиту националне
безбједности (тј. државне безбједности), одбране, јавне безбједности и
спречавања, истраге, откривања и гоњења кривичних дјела или неовлашћене
употребе система електронске комуникације. У том циљу, државе чланице
могу, између осталог, да усвоје законодавне мјере које предвиђају чување
података у ограниченом периоду, а све мјере морају бити у складу са општим
принципима права Заједнице.
3.1.5. Мишљењa Венецијанске комисије
Сљедећи важан међународни документ је Мишљење Венецијанске
комисије о „видео надзору приватних оператера у јавној и приватној сфери и
јавним властима у приватној сфери и заштити људских права”, усвојено на
71. засиједању 2007. године. По њему, приватна сфера у физичком смислу, је
мјесто гдје они који је поседују могу да ограниче приступ. Приватне сфере у
принципу нису отворене за јавност и нису јој доступне неселективно.
Правила која регулишу приватну сферу углавном су она која се односе на
приватно право, тачније на право на приватност. Овлашћења државних
органа над овим областима су више ограничена него над јавним површинама
(тачка 15). Приватна сфера такође ће укључивати радна мјеста и употребу
видео надзора у просторијама радног мјеста, што поставља правна питања
која се тичу права приватности запослених (тачка 18.). Што се тиче радних
мјеста, увођење видео надзора захтијева поштовање права приватности
запослених (тачка 52.). Видео надзором би, уопштено, било дозвољено да се
спријече или открију превара или крађа запослених у случају основане
сумње. Међутим, осим у врло специфичним околностима, видео снимање не
би било дозвољено на мјестима као што су тоалети, тушеви, свлачионице или
простори за пушење и салони за запослене гдје особа може веровати да има
пуну приватност (тачка 53.). Штавише, и што је заиста важно за ова
разматрања, тајни надзор би требало да буде дозвољен само ако се докаже
неопходним због недостатка одговарајућих алтернатива (тачка 54.). Што се
тиче продавница, видео надзор може бити оправдан за заштиту имовине, ако
се таква мјера покаже неопходном и пропорционалном. На одређеним
локацијама у продавници такође може бити оправдано спречавање крађа под
пријетњом, али, опет, само ако је то неопходно, а не дуже него што је
потребно, а национално законодавство ће морати да јасно дефинише правну
основу надзора и неопходност повреда због заштићених интереса (тачке 5758.). У закључним одредбама, Венецијанска комисија нагласила је да видео
надзор мора поштовати захтјеве прописане чланом 8. Европске конвенције и
бар слиједити захтјеве прописане Директивом 95/46/ЕС, као и да људи морају
бити обавијештени о томе да се надзиру, осим ако систем надзора није
очигледан. То значи да ситуација мора бити таква да се за претпостављену
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особу може претпоставити да је свјесна надзора или је недвосмислено дала
свој пристанак.
Друго важно мишљење Венецијанске комисије датира из 2015. године и
односи се на демократски надзор над обавјештајним подацима агенција и
везује се за масовни надзор комуникација. Наиме, у овом Мишљењу,
Венецијанска комисија је на самом почетку примијетила вриједност коју би
масовно пресретање комуникација могло имати за безбједносне операције, јер
је омогућило безбједносним службама да усвоје проактивни приступ,
тражећи до сада непознате опасности, умјесто да истражују познате.
Међутим, примећује се да пресретање масовних података или захтјеви да
телекомуникационе компаније чувају а затим пруже телекомуникационе
податке или метаподатке агенцијама за спровођење закона или безбједности,
подразумијевају мијешање у приватност и друга људска права великог дијела
становништва свијета. С тим у вези, Венецијанска комисија је сматрала да се
главно мијешање у приватност догодило када су агенције приступале и/или
обрађивале ускладиштене личне податке. Из тог разлога, рачунарска анализа
била је једна од важних фаза за уравнотежење забринутости за лични
интегритет и других интереса. Према извјештају, двије најзначајније мјере
заштите биле су ауторизација (прикупљање и приступ) и надзор процеса. Из
судске праксе Суда било је јасно да потоње мора да обавља независно,
спољно тијело. Иако Суд преферира судско овлашћење, није утврдио да је
ово неопходан услов. Умјесто тога, систем треба процијенити у цјелини, а
тамо гдје су независне контроле изостале у фази одобрења, посебно јаке
заштитне мјере морале су постојати у фази надзора. У извјештају се
инсистира на унутрашњој контроли као примарној заштити. Запошљавање и
обука били су кључна питања; поред тога, за агенције је било важно да
приликом објављивања интерних правила граде поштовање приватности и
других људских права. Признаје се и да су новинари група која захтијева
посебну заштиту, јер би претрага њихових контаката могла открити њихове
изворе (а ризик од открића могао би бити моћан дестимулатор за
узбуњиваче), али ипак, не постоји апсолутна забрана претраживања контаката
новинара, под условом да за то постоје врло јаки разлози. Према извјештају,
новинарска професија се данас не може лако препознати, јер су се невладине
организације такође бавиле изградњом јавног мњења, а чак и блогери могу
тврдити да имају право на еквивалентну заштиту. Коначно, извјештај је
накратко размотрио питање размјене обавјештајних података, а посебно
ризик да би државе на тај начин могле да заобиђу јаче домаће поступке
надзора и/или било која законска ограничења којима би њихове агенције
могле бити подложне у погледу домаћих обавјештајних операција. Сматра се
да би прикладна заштитна мјера била обезбјеђивање да се пребачени
материјал може претраживати само ако су испуњени сви материјални
захтјеви националне претраге и то је прописно одобрено на исти начин као и
претресање материјала добијеног путем обавјештајне службе агенције.
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3.1.6. Препорука CM/Rec(2010)13 о заштити појединаца у погледу
аутоматске обраде личних података у контексту профилисања
На првом мјесту, важно је поменути Препоруку CM/Rec (2010)13 Комитета
министара државама чланицама о заштити појединаца у погледу аутоматске
обраде личних података у контексту профилисања. Наведено се посматра као
аутоматска техника обраде података која се састоји од примјене профила
појединца у циљу доношења одлука које се тичу њега/ње или у сврху анализе
или предвиђања личних преференција, понашања и ставова. На примјер,
лични подаци корисника интернета могу се прикупљати и обрађивати у
контексту његове интеракције на веб страницама или апликацијом или у
контексту активности претраживања интернета током времена и на
различитим веб страницама (нпр. прикупљањем информација на посјећеним
страницама, садржај, вријеме посјета). „Колачићи” су једно од средстава која
се користе за праћење активности прегледавања корисника; ово се постиже
тако што се информације чувају у корисничкој опреми и касније преузимају.
Препорука предвиђа право корисника интернета на пристанак на коришћење
личних података у сврху профилисања и право на повлачење такве
сагласности.242
Права корисника интернета на информације у вези са обрадом његових
личних података наводе се у различитим инструментима Савјета Европе.
Конвенција 108. предвиђа да субјекту треба омогућити да утврди постојање
обраде његових личних података од било ког физичког или правног лица,
главну сврху обраде као и идентитет и уобичајено пребивалиште или главно
мјесто пословања обрађивача и да у разумним интервалима и без претјераног
кашњења или трошка добије потврду да ли се лични подаци који се односе на
њега чувају, као и да му предоче такве податке у разумљивом облику.243
3.1.7. Препорука CM/Rec(2012)4 о заштити људских права у погледу
услуга друштвених мрежа
Информације о корисницима такође се спомињу у Препоруци
CM/Rec(2012)4 Комитета министара државама чланицама о заштити људских
права у погледу услуга друштвених мрежа. Корисници интернета на
друштвеним мрежама треба да буду јасно и разумљиво информисани о свакој
промјени извршеној условима услуге и условима коришћења провајдера. Ово,
такође, укључује и друге радње, попут инсталирања апликација трећих страна
које подразумијевају ризике по приватност корисника; закон који се
примјењује у извршавању услуга друштвеног умрежавања и с тим у вези
обради њихових личних података; посљедице отвореног приступа (временски
и географски) њиховим профилима и комуникацијама, посебно
242
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објашњавајући разлике између приватне и јавне комуникације, и посљедице
објављивања информација, укључујући неограничен приступ и прикупљање
података од трећих страна; и - потреба да се прибаве претходна сагласност
других прије објављивања њихових личних података, укључујући аудио и
видео садржај, у случајевима када су проширили приступ изван
самоодабраних контаката. Корисницима интернета требало би дати и
конкретне информације у вези са логиком на којој се темељи обрада личних
података која се користи за приписивање профила њему и сврха
профилисања. Корисници интернета требало би да буду у могућности да
врше контролу над својим личним подацима, како је то наведено у
Конвенцији 108., посебно право на добијање исправљања или брисање
података који су обрађени противно закону и право на правни лијек ако се
затражи потврда.
3.1.8. Препорука CM/Rec(2012)3 о заштити људских права у вези са
претраживачима
Препорука CM/Rec(2012)3 Комитета министара државама чланицама о
заштити људских права у вези са претраживачима односи се на низ мјера које
провајдери могу предузети како би заштитили приватност својих корисника.
Ово укључује заштиту личних података од незаконитог приступа од стране
трећих страна и шеме обавјештавања о кршењу података. Мјере би, такође,
требало да укључују шифровање комуникације између корисника и
провајдера претраживача. Узајамна корелација података који потичу из
различитих услуга са платформи које припадају пружаоцу претраживача
може се догодити само ако је корисник дао недвосмислену сагласност за ту
одређену услугу. Корисници би требало да имају могућност приступа,
исправљања и брисања података који су прикупљени током коришћења
таквих услуга, укључујући било који креиран профил, на примјер у сврху
директног маркетинга.
Друштвене мреже такође треба да помогну корисницима у управљању и
заштити њихових података, а на њима треба нарочито да постоје
подразумијевана подешавања за приватност, како би се ограничио приступ
контактима које је корисник одредио и одабрао (ово укључује прилагођавање
поставки приватности и избор нивоа јавног приступа подацима); побољшана
заштита осјетљивих података, као што су биометријски подаци или приступ
препознавању лица који се не би требало подразумијевано активирати;
сигурност података од стране незаконитих приступа личним подацима
корисника, укључујући трећу страну, подразумијевајући кодирање
комуникације између корисника и друштвених мрежа (корисници би требало
да буду обавијештени о кршењима сигурности својих личних података како
би могли да предузимају превентивне мјере као што су промјена лозинке и
пажња према њиховим финансијским трансакцијама (на примјер када
друштвене мреже посједују податке о банкарској или кредитној картици));
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заштита за некориснике друштвених мрежа суздржавањем од прикупљања и
обраде њихових личних података, на примјер адресе е-поште и
биометријских података (корисници би требало да буду свјесни обавеза које
имају према другим појединцима, а посебно да би објављивање личних
података повезаних са другим људима требало да поштује права тих
појединаца).
Прије него што се укине налог корисника друштвене мреже, корисник би
требало да буде у могућности да лако и слободно премијешта своје податке
на другу услугу или уређај, у употребљивом формату. По прекиду, сви
подаци о кориснику треба да буду трајно елиминисани из медија за
складиштење података на друштвеним мрежама. Поред тога, корисници
интернета би требало да буду у могућности да праве информисане изборе о
свом интернетском идентитету, укључујући употребу псеудонима. У случају
да услуга друштвених мрежа захтијева стварну регистрацију идентитета,
објављивање идентитета на интернету требало би да буде факултативно за
кориснике. То не спречава органе за спровођење закона да добију приступ
стварном идентитету корисника када је то потребно и да подлијежу
одговарајућим законским гаранцијама које обезбјеђују поштовање основних
права и слобода. У контексту профилисања, корисник би такође могао бити у
могућности да приговори на коришћење његових личних података у сврху
профилисања и да приговори на одлуку донесену искључиво на основу
профилисања, која има правна дејства или значајан утицај на њега, осим ако
је то предвиђено законом којим се утврђују мјере заштите легитимних
интереса корисника, нарочито дозвољавајући му да износи своје становиште
и уколико одлука није донесена током извршења уговора и под условом да
постоје мјере за заштиту легитимних интереса корисника интернета.244
Права корисника интернета нису апсолутна. Одступања су дозвољена када
је то предвиђено законом и представљају неопходну мјеру у демократском
друштву у интересу: (а) заштите државне безбједности, јавне безбједности,
новчаних интереса државе или сузбијања кривичних дјела; и (б) заштите
субјекта података или права и слобода других. Ограничења у остваривању
предвиђених права могу се предвидјети законом у вези с аутоматизованим
досијеима личних података који се користе у статистичке сврхе или у сврхе
научноистраживачког рада када очигледно не постоји ризик од повреде
приватности испитаника. Пресретање се односи на преслушавање,
надгледање или надзор над садржајем комуникација, осигурање садржаја
података путем приступа и употребе рачунарског система, или посредно
коришћењем електронских уређаја за праћење или прислушкивање.
Пресретање такође може укључивати снимање. Право на поштовање
повјерљивости преписке и комуникација предвиђено је чланом 8. ЕКЉП-а
244
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који је Суд тумачио и разрадио у богатој судској пракси. Концепт преписке
обухвата пошту и телекомуникације245 као и е-пошту.246 Очекује се да ће
интерпретација овог концепта еволуирати како би ишла у корак са развојем
технологије која може донијети друге облике комуникације на интернету,
попут е-порука (у ширем контексту), инстант порука или других из сфере
члана 8. Конвенције.
3.1.9. Препорука CM/Rec(2016)5 о слободи интернета
Према Препоруци CM/Rec(2016)5 о слободи интернета наглашава се
гаранција приватног и породичног живота у складу са чланом 8. Конвенције.
Свако ограничење овог права има један од легитимних циљева исцрпно
набројаних у члану 8. Конвенције, неопходно је у демократском друштву и
сразмјерно легитимном циљу који се тежи. Закон треба да гарантује да су сви
лични подаци заштићени у складу са чланом 8. Конвенције и Конвенцијом о
заштити појединаца у погледу аутоматске обраде личних података у
државама које су их ратификовале. Органи за заштиту података, која постоје
у великој већини држава чланица, треба да имају важну улогу у истраживању,
интервенцијама, подизању свијести или на други начин уклањању сметњи у
обради личних података. Наведено важи без обзира на примарну улогу
државе да обезбиједи заштиту личних података у ширем обиму њихове
обавезе очувања права на приватни и породични живот. Лични подаци смију
да се обрађују само законито (уз недвосмислену сагласност субјекта података
или на основу закона) и то у законите сврхе. Ови услови се односе и на
профилисање (технике аутоматске обраде личних података које прикупљају и
користе информације о појединцу у циљу идентификације, анализе или
предвиђања његових личних преференција, понашања и ставова). Појединци
се не подвргавају одлуци на основу аутоматизоване обраде података без
узимања у обзир њихових ставова. Треба да постоје ефикасни процеси који
омогућавају сваком појединцу да, на захтјев , добије информације о обради
својих личних података и о разлозима који су повезани са обрадом; приговор
на обраду; да на захтјев прибави исправку или брисање личних података; и да
пристане, уложи приговор или повуче сагласност на обраду или профилисање
личних података. За појединце мора да постоји ефикасан лијек када се та
права не поштују. Правни оквири за заштиту личних података треба да
пружају одговарајуће заштитне мјере за приступ информацијама и слободу
изражавања. Законом морају бити дефинисане дужности јавних и приватних
субјеката у погледу обраде личних података. Надзорни орган, који дјелује са
потпуном независношћу и непристрасношћу, треба да осигурава поштовање
245

Association for European Integration and Human Rights and Ekmidzhiev v. Bulgaria No. 62540/00 § 58; Klass and Others v. Germany No. 5029/71, Malone v. the United
Kingdom, No. 8691/79 and Weber and Saravia v. Germany, No. 54934/00.
246
Copland v. UK, No. 62617/00.

151

ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЉУДСКИХ ПРАВА НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ …

законских оквира заштите података. Држава не смије да забрањује, ни у
закону ни у пракси, анонимност, псеудонимитет, повјерљивост приватних
комуникација или употребу технологија за шифровање. Мијешање у
анонимност и повјерљивост комуникација подлијеже захтјевима законитости,
легитимности и пропорционалности члана 8. Конвенције.
Може у законодавству да постоји могућност надзора. Међутим, мјере
надзора које би предузеле јавне власти (попут безбједносних служби) морају
бити у складу са захтјевима члана 8. Конвенције и да подлијежу ефикасном,
независном и непристрасном надзору. Мјере надзора се спроводе у складу са
законом, који треба бити доступан, јасан, прецизан и предвидљив. Закон мора
да садржи заштитне мјере за вршење дискреционих права од стране јавних
власти и да на тај начин дефинише довољно јасно и прецизно: природу
кривичних дјела која могу проузроковати мјере надзора; надлежне органи
који спроводе мјере надзора, опсег сваке дискреционе власти дате таквим
органима и начин њиховог спровођења узимајући у обзир легитимни циљ
дотичне мјере; категорије лица која су подвргнута мјерама надзора;
временска ограничења за спровођење мјера надзора; поступке испитивања,
коришћења и чувања података добијених мјерама надзора; мјере
предострожности које треба предузети приликом саопштавања података
стечених мјерама надзора другим странама и мјере које се примјењују током
комуникације ради обезбјеђења података; околности уништавања и брисања
података добијених мјерама надзора; органе одговорне за надзор мјера. Мјере
надзора смију да имају искључиво један или више легитимних циљева који су
исцрпно набројани у члану 8. Конвенције, да су неопходне у демократском
друштву и пропорционалне легитимном циљу којем се тежи. Мјере надзора
које спроводе државне органи директно или кроз / у сарадњи са субјектима из
приватног сектора овлашћује независни и непристрасни суд основан законом
или неки други државни орган који је независан од власти које спроводе
такве мјере и од извршне власти. Мјере надзора које спроводе државне власти
директно или кроз / у сарадњи с ентитетима приватног сектора не укључују
активности које слабе системе шифровања и интегритет комуникацијске
инфраструктуре (на примјер, уграђени недостаци и позадина у
безбједносним, информационим и комуникацијским системима). Мјере
надзора морају да подлијежу ефикасном преиспитивању које обезбјеђује
правосудни орган или надзор другог државног органа који нуди најбоље
гаранције за непристрасност и независност од органа који врше надзор или од
извршне власти. Закон мора да гарантује право надзорном органу на приступ
свим информацијама које су од значаја за испуњење његовог задатка, без
обзира на ниво класификације информација. Приступ информацијама од
стране надзорног органа односи се на све релевантне информације које
посједују јавне власти, укључујући и информације које пружају страни
органи. Надзорни органи треба да врше своја овлашћења, укључујући
тражење и руковање тајним и личним подацима, професионално и строго у
сврхе које су им додијељене законом, истовремено обезбјеђујући да су
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подаци заштићени од употребе или откривања у било коју сврху која је изван
мандата таквих органа. Надзорни органи у оквиру својих надлежности
провјеравају усклађеност људских права с мјерама надзора које су предузеле
јавне власти, укључујући и оне предузете у сарадњи са страним органима
кроз размјену информација или заједничке операције. Правосудни органи и
надзорни органи треба да имају овлашћења укидања и прекидања мјера
надзора када се такве мјере сматрају незаконитим, и овлашћења да
захтијевају брисање било каквих података добијених употребом таквих мјера.
Јавне власти које спроводе мјере надзора и њихови надзорни органи нису
изузети из оквира законодавства о слободи информација. Одлуке да се не
доставе информације доносе се од случаја до случаја, морају бити правилно
оправдане и под надзором независног повјереника за информације или
заштиту података. Надзорни органи стављају на располагање јавности
информативне верзије својих периодичних и истражних извјештаја (одјељак
4).
3.1.10. Препорука CM/Rec(2015)6 о слободном, прекограничном протоку
информација на Интернету
Препоруком CM/Rec(2015)6 наглашава се заштита права на поштовање
приватног и породичног живота, утврђеног чланом 8. ЕКЉП, и обезбјеђивање
заштите личних података у складу са Конвенцијом о заштити појединаца у
погледу аутоматске обраде личних података подупире остваривање права на
слободу изражавања и доприноси слободном протоку информација на
интернету.
3.1.11. Препорука CM/Rec(2018)2 о улози и одговорности интернетских
посредника
Препорука CM/Rec(2018)2 о улози и одговорности интернетских
посредника усвојена је 7. марта 2018. године. Препоруком је предвиђено
више битних одредаба за ова разматрања. Сваки захтјев државних органа
упућен интернетским посредницима да приступе, прикупе или пресрећу
личне податке својих корисника, укључујући у кривичноправне сврхе, или
било коју другу мјеру која омета право на приватност, мора бити прописан
законом, да се спроведе један од легитимних циљева предвиђених у члану 8.
Конвенције и члану 9. Конвенције 108, и могу да се користе само када је то
неопходно и сразмјерно у демократском друштву. Заштита права на
приватност и заштиту података односи се и на уређаје који се користе за
приступ интернету или сачуваним подацима (1.4.1.). Државне власти би
требало да обезбиједе да њихови правни оквири и пратеће политике и праксе
посредника поштују принципе заштите података (законитост, правичност и
транспарентност, ограничавање сврхе, минимализација података, тачност,
ограничења времена складиштења и сигурност података, укључујући
интегритет и Повјерљивост) и гарантују права субјекта података у
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потпуности у складу са Конвенцијом 108 (1.4.2.). Државне власти треба да
заштите право на повјерљивост свих приватних комуникација које
омогућавају интернетски посредници, ширећи се на садржај комуникације и
метаподатака, и треба да обезбиједе да нивои заштите података и поштовања
приватности, у складу са Конвенцијом 108, буду загарантовани и у ситуације
прекограничних протока података (1.4.3.). Мјере надзора које предузимају
државе, било да су у сарадњи са интернетским посредницима или не, треба да
буду циљане, прецизно дефинисане, да подлијежу ефективном спољном
надзору и да буду у складу са чланом 8. Конвенције, као и чланом 9. и другим
релевантним одредбама Конвенције 108. Такође би требало да садрже
гаранције за остваривање права субјеката података и ефикасних механизама
заштите (1.4.4.). Државне власти треба да осигурају да се на аутоматску
обраду посебних категорија података како је одређено у члану 6. Конвенције
108 примјењују одговарајуће комплементарне заштитне мјере, попут
изричитог пристанка субјекта података (1.4.5.).
Посредници не би требало да откривају личне податке трећој страни, осим
ако се то захтијева законом или ако то захтијева правосудни орган или други
независни орган управе чије су одлуке подложне судском преиспитивању
који су утврдили да је објављивање у складу са важећим законима и
стандардима, потребним у демократском друштву и сразмјерним легитимном
циљу који се тежи (2.4.1.). Интернет посредници требало би да ограниче
обраду личних података корисника на оно што је неопходно у контексту јасно
дефинисане сврхе, која се свим корисницима изричито саопштава на
проактиван начин. Обрада, укључујући прикупљање, задржавање,
здруживање, складиштење, прилагођавање, измјену, повезивање или
дијељење личних података, засниваће се на слободном, специфичном,
информисаном и недвосмисленом пристанку корисника, с обзиром на
одређену сврху или на другом легитимном основу утврђеним законом, како је
прописано Конвенцијом 108. Комплементарне заштитне мјере, попут
изричитог пристанка, анонимности или шифровања, треба да се примјене на
аутоматску обраду посебних категорија података, како је одређено у члану 6.
Конвенције 108 (2.4.2.). Кориснички подаци треба да се обједињују и
пребацују на више уређаја или услуга на основу слободног, специфичног,
информисаног и недвосмисленог пристанка корисника. Корисници би
требало да имају могућност коришћења услуге без пристанка на такво
комбиновање њихових података. Принципи „приватност према заданим
поставкама“ и „приватност по дизајну“ требало би примјењивати у свим
фазама са циљем да се спријечи или минимализује ризик од мијешања у права
и основне слободе корисника (2.4.3.). Корисници имају право на приступ
њиховим личним подацима и на исправку, брисање и блокирање истих. Стога
би посредници требало да им обезбиједе релевантне информације у свим
фазама обраде, користећи јасан језик, посебно ако се такве информације
односе на дјецу. Штавише, посредници би требало да јасно информишу
кориснике о условима под којима могу да остваре право на брисање личних
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података, да приговоре на обраду података и да повуку пристанак предвиђен
за обраду личних података, након чега све обраде заснивају на сагласности
корисника треба укинути (2.4.4.). Свако праћење и профилисање корисника
од стране посредника требало би да буде у потпуности транспарентно за
кориснике. Како би заштитили интернетски идентитет својих корисника,
интернетски посредници не би требало да користе технике профилисања и
дигиталног праћења које нарушавају корисниково остваривање људских
права, укључујући право на слободу изражавања и право на приватност.
Посредници би требало да настоје заштитити своје кориснике од праћења и
профилисања од стране трећих страна. Адекватно обучено особље требало би
да надгледа сва питања која се односе на откривање корисничких података
трећим лицима, у складу с одговорностима и дужностима посредника према
међународним стандардима заштите личних података и приватности. Особа
на чија се људска права утичу у значајној мјери одлуком која се доноси на
основу профилисања или на коју утичу правне посљедице проистекле из те
одлуке требало би да буде у могућности да приговори тој одлуци (2.4.6.).
3.1.12. Препорука CM/Rec(2016)1 о заштити и промовисању права на
слободу изражавања и права на приватни живот у погледу
мрежне неутралности
Сљедећи важан акт је Препорука CM/Rec(2016)1 о заштити и промовисању
права на слободу изражавања и права на приватни живот у погледу мрежне
неутралности, која је усвојена 13. јануара 2016. године. Према члану 4., мјере
управљања интернетским прометом требало би да укључују обраду личних
података само у оној мјери која је неопходна и пропорционална за постизање
циљева утврђених у самој Препоруци. Такве мјере треба да буду у складу са
чланом 8. став 2. Конвенције о заштити појединаца у погледу аутоматске
обраде личних података (ЕТС бр. 108) и важећим законодавством о праву на
приватни живот и заштиту личних података. Употреба техника управљања
интернет саобраћајем која може да процјени садржај комуникације
представља ометање права на поштовање приватног и породичног живота.
Стога таква употреба мора бити у потпуности у складу са чланом 8.
Конвенције, бити тестирана кроз одговарајући закон о праву на приватни
живот и заштиту личних података од стране надлежног органа унутар сваке
државе чланице ради процјене поштовања законодавства.
3.1.13. Тајни надзор комуникације
Однос приватности и безбједности све више погађа човјечанство усљед
све бржег и софистициранијег развоја технологија с једне стране, док са друге
стране имамо бројне терористичке акте. Органи кривичног поступка данас
морају да користе модерне технологије у циљу борбе против нових и
софистицираних облика криминалне активности (Muharremi, 2015: 87). У јеку
расправа о балансирању приватности и безбједности, поједини политичари су
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предложили одрицање од права на приватност зарад безбједности (van den
Hoven van Genderen, 2017: 338; Czerniak, 2021: 126). Ипак, заиста стоји
чињеница да законски оквир често дозвољава превише дискреционе моћи
властима остављајући простор за арбитрерно вршење надзора (Graf, 2017:
446).
Број законских прописа на нивоу Европске уније којима су постављени
стандарди у области заштите личних података и надзора константно се
увећава, а у двије познате пресуде Суда (Роман Закхаров против Русије и
Szabó and Vissy против Мађарске) постављени су одређени принципи које
државе морају да поштују приликом доношења закона о надзору (Boehm,
2016: 179). Према Комитету за људска права, интегритет и повјерљивост
преписке треба да се гарантују de iure и de facto, која треба да се испоручује
без пресретања, отварања или читања на било који други начин (Комитет,
1988). Поред тога, надзор, пресретање телефонских, телеграфских и других
облика комуникације, прислушкивање и снимање разговора треба да буду
забрањени (Комитет, 1988). Међутим, у развоју софистициране технологије,
јавља се потреба за бољом борбом против тешких облика криминалне
дјелатности и многобројне државе су у национална законодавства увеле мјере
тајног надзора, најприје због чињенице да старе методе истраге у модерном
времену нису ефикасне за успјешно кривично гоњење (Fenyyvesi, 2006: 183).
Дакле, изазов је како уравнотежити право на приватност са потребом
пресретања комуникација ради спречавања вршења и истраге кривичних
дјела (Esen, 2012: 164; Moonen, 2010: 98). Прислушкивање и други облици
пресретања телефонских разговора представљају озбиљно ометање приватног
живота и преписке и сходно томе морају се заснивати на закону који је
посебно прецизан (Jayawickrama, 2002: 629). Ово је, поред тога, веома
осјетљиво подручје због заштите података (Norris, et al., 2017). Дакле,
друштва усмјерена према владавини права сматрају да владе треба да
прикупљају информације о нама само када је корисно постићи циљ важнији
од нашег личног права да будемо руководиоци онога што сазнаје о нама
(Moonen, 2010: 98).
Сада ћемо укратко да разрадимо принципе развијене у судској пракси
Суда у погледу пресретања и надзора комуникација у случајевима који нису
повезани с интернетом и случајевима који укључују интервенције државних
власти. Ови принципи дају опште смјернице и референце за могућу будућу
примјену
у
интернет
комуникацији.
Пресретање
преписке
и
телекомуникација ометање је права на приватни живот и под условима из
члана 8. став 2. ЕКЉП. Само постојање закона који дозвољава надзор над
телекомуникацијама може се сматрати ометањем права на приватни живот.
Закон који успоставља систем надзора, по којем се свим лицима у конкретној
држави потенцијално могу надгледати пошта и телекомуникације, директно
утиче на све кориснике или потенцијалне кориснике поштанских и
телекомуникационих услуга у тој земљи. Суд је, дакле, прихватио да неко
може, под одређеним условима, да тврди да је жртва повреде настале пуким
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постојањем тајних мјера или закона који им дозвољава, а да не мора да тврди
да су се такве мјере у ствари примјењивале на њега.247
Као што можемо да примијетимо из саме одредбе Конвенције очигледно је
да је борба против криминала препозната као легитимна основа за мијешање
у право на приватност. Тачније, граничне линије за ову врсту мијешања
дефинисане су у неколико препорука Савјета Европе. На примјер, према
Препоруци R(95)4, мијешање јавних власти у садржај комуникације,
укључујући употребу уређаја за преслушавање или прислушкивање или
других средстава за надзор или пресретање комуникација, мора се вршити
само када је то предвиђено законом и представља неопходну мјеру у
демократском друштву у интересу: а) заштите државне безбједности, јавне
безбједности, монетарних интереса државе или сузбијање кривичних дјела
или б) заштите субјекта података или права и слобода других. У случају
мијешања јавних власти у садржај комуникације, домаћи закон треба да
регулише: а) остваривање права на приступ и исправку података субјекта
података; б) у којим околностима одговорни јавни органи имају право да
одбију да пруже информације дотичном лицу или одлажу са пружањем
информација; в) чување или уништавање таквих података. Ако јавни орган
наложи мрежном оператеру или добављачу услуга да изврши конкретно
одређену радњу, тако прикупљени подаци треба да се саопште само органу
одређеном у овлашћењу за то ометање. Потом, Препорука R(95)13 у уводном
дијелу наглашава посљедице које развој информационих технологија има на
структуру и врсте кривичних дјела, али и на употребу ове врсте технологије у
истрази и доказивању извршених дјела. Препоруком R(96)8 у Преамбули се
наглашавају промјене у европској економији и тржишту које произилазе из
сламања тоталитарних режима, а које се такође одражавају у структури
криминала и врстама кривичних дјела и због тога захтијевају адекватну
реакцију појединих држава, али и нову европску политику сузбијање злочина.
Поред тога, у параграфима 1-2 инсистира се на реакцији на кривично дјело
која је у складу са владавином права и заштитом људских права, без обзира
на озбиљност ситуације у вези са криминалом у појединачном друштву. У
Одељку C, Препорука објашњава предуслове за успјешну борбу против
криминала и строго прописује да прислушкивање телефона директне
комуникације треба регулисати као средство борбе против организованог
криминала (пар. 26).
Пресретање комуникација је врло сложено питање, које такође потпада
под члан 8. Конвенције (Rona & Aarons, 2016: 512). Наиме, Суд се, од случаја
Leander увијек кретао ка прогресивном проширењу обима члана 8.
Конвенције (Sicurella and Scalia, 2013: 434-435). Као што Lagerwall истиче,
247 Klass and Others, No. 5029/71 §§ 30-38; Malone v. the United Kingdom No. 8691/79§ 64; Weber and Saravia v. Germany No. 54934/00, §§ 78 and
79, Association for European Integration and Human Rights and Ekmidzhiev v. Bulgaria No. 62540/00 § 58, § 69-70.
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судска пракса је релативно богата у погледу разматрања мјера тајног надзора,
као што су обавјештајни подаци о сигналима и појединачно прислушкивање
(Lagerwall, 2008: 19). Дакле, када говоримо о мјерама тајног надзора, кључни
члан је члан 8. Конвенције. Један од важних аспеката члана 8. Конвенције
није само заштита људи од срамоте од спољног надзора њихове личне
ситуације, већ и поштовање њиховог достојанства и осјећаја да буду
вредновани (Feldman, 2002: 702; Marshall, 2009: 70).
У теорији се сматра да постоје четири главна разлога због којих је надзор
комуникација сложено питање. Прво је да идентификација одређеног
предметног подручја није нимало лака. Друго, а што објашњава и сложеност
предмета, јесте чињеница да је пресретање телекомуникација посебно
интрузивна техника и самим тим изузетно осјетљива у контексту заштите
основних права. Треће, ситуација је утолико сложенија, јер се унутрашњи
правни системи различитих држава и даље у великој мјери разликују. И
четврто, узајамна правна помоћ далеко је од једноставне ствари (Weyembergh
and Biolley, 2007: 285-287). Као што видимо, ова одредба је подијељена у
четири категорије: приватни живот, породични живот, дом и преписка
(Schabas, 2015: 366). И иначе, чланови 8-11 Конвенције подлијежу
ограничењима због низа „легитимних циљева“ који се налазе, мада не и
једнообразно, у другим параграфима (Greer, 2006: 257). Права заштићена
чланом 8 могу се ограничити само у складу са законом и на основу потреба
демократског друштва (Јакшић, 2006: 261), а органи Конвенције развили су
флексибилну методологију за тумачење и примјену става 2. члана 8.
Конвенције (Schabas, 2015: 40).
Да бисмо надзор комуникације обрадили на задовољавајући начин,
потребно је поћи од општих принципа који су гарантовани Конвенцијом, а
који су детаљно разрађени у пракси Европског суда за људска права. Као што
смо нагласили, Суд је у бројним пресудама нагласио да су телефонски
разговори обухваћени појмовима „приватни живот“ и „преписка“ у смислу
члана 8.248 Такво ометање је оправдано само под условима из става 2. члана 8.
Конвенције и то ако је мијешање у складу са законом, слиједи један или више
легитимних циљева наведених и неопходно у демократском друштву за
постизање циља/циљева.249 Израз „у складу са законом“ подразумијева услове
који превазилазе постојање правног основа у домаћем закону и захтијева да
правни основ буде „доступан“ и „предвидљив” (Tурањанин, 2021).
Према мишљењу Суда, израз ”у складу са законом” подразумијева да
побијана мјера треба да има неку основу у домаћем закону, али се такође
односи на квалитет предметног закона, захтијевајући да она буде
компатибилна са владавином права и доступна дотичном лицу које мора,
штавише, бити у стању да предвиди његове посљедице по њега и да буде у
248

Klass and Others v. Germany, 1978: § 41; Malone v. The United Kingdom, 1984: §
64; Lambert and Others v. France, 2014: § 21.
249
Lüdi v. Switzerland, 1992: § 39; Kvasnica v. Slovakia, 2009: § 77.
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складу са владавином права.250 У домаћем закону мора постојати мјера
правне заштите од произвољног мијешања јавних власти у права заштићена
ставом 1. члана 8. Конвенције.251 Поред тога, Суд је нагласио чињеницу да су
ризици произвољности очигледни нарочито тамо гдје се извршна власт
извршава у тајности.252
Захтјеви Конвенције, посебно у погледу предвидљивости, не могу бити
потпуно исти у посебном контексту пресретања комуникација за сврхе
полицијских истрага, јер је циљ истих постављање ограничења у понашању
појединаца.253 Тако, Суд је пресуди у предмету Kvasnica заузео став да захтјев
правне „предвидљивости“ има посебно значење у контексту тајних мјера
надзора, као што је пресретање комуникација, и не може да значи да
појединац треба да буде у стању да предвиди када ће власти вјероватно
пресрести његову комуникацију тако да може своје понашање прилагодити
томе.254 Овај став је, између осталог, поновљен и у Weber and Saravia v.
Germany255 и, на сличан начин, у Leander v. Sweeden: „…захтјев
предвидљивости у посебном контексту тајних контрола особља у секторима
који утичу на националну безбједност не може бити исти као у многим
другим областима. Дакле, не може значити да би појединцу требало
омогућити да тачно предвиди које ће провјере у вези с њим вршити Шведска
специјална полицијска служба у својим напорима да заштити националну
безбједност.”256 Међутим, домаћи закон мора бити довољно јасан у својим
терминима да појединцима пружи адекватну назнаку у којим околностима и
условима под којима су јавни органи овлашћени да прибјегавају било каквим
мјерама (његовом тајном и потенцијално опасном мијешању права на
поштовање приватног живота и преписке).257 Суд је такође нагласио потребу
за заштитним мјерама у вези с тим. У својој судској пракси о тајним мјерама
надзора, он је описао преглед минималних заштитних мјера које би требало
да буду утврђене законом како би се избјегле злоупотребе овлашћења.258
250
Kruslin v. France, 1990: § 27; Lambert v. France, 1998: § 23 (France, 1999); Huvig v.
France 1990: § 26; Kopp v. Switzerland, 1998: § 55; Perry v. the United Kingdom, 2003: §
45; Dumitru Popescu v. Romania (No. 2), 2007: § 61; Liberty and Others v. the United
Kingdom, 2008: § 59 (у посљедњој пресуди се говори и у смислу инкорпорисања алата
за надзор од стране држава у инфраструктуру интернета (Ajayi, 2015: 127).
251
Malone v. The United Kingdom, 1984: § 67.
252
Klass and Others v. Germany, 1978: §§ 42, 49.
253
Malone v. The United Kingdom, 1984: § 67.
254
Kvasnica v. Slovakia, 2009: § 79.
255
Weber and Saravia v. Germany, 2006: § 93.
256
Leander v. Sweeden, 1987: § 51.
257
Kvasnica v. Slovakia, 2009: § 79; Huvig v. France, 1990: § 29; Malone v. The United
Kingdom, 1984: § 67; Kopp v. Switzerland, 1998: § 64; Valenzuela Contreras v. Spain,
1998: § 46.
258
Kvasnica v. Slovakia, 2009: § 79.
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У контексту тајних мјера надзора неопходно је имати јасна, детаљна
правила о пресретању телефонских разговора, посебно с обзиром на то да
технологија доступна за употребу постаје све софистициранија.259 Тако, у
случају када домаћи закон не регулише употребу тајних уређаја за
прислушкивање у релевантно вријеме, ометање није „у складу са законом“.260
Потом, у бројним пресудама Суд је стао на становиште да би, пошто
примјена у пракси мјера тајног надзора комуникације није подвргнута
надзору од стране заинтересованих појединаца из шире јавности, било
противно владавини права дати дискреционо право извршној власти или
евентуално судији у виду неспутане моћи. Сходно томе, закон мора довољно
јасно објаснити обим било којег таквог дискреционог права датог надлежним
органима и начин његовог примјене да појединцу пружи одговарајућу
заштиту од произвољног ометања.261
У пресуди Weber and Saravia Суд је подсјетио на минималне заштитне
мјере које би требало да буду прописане законом како би се избјегле
злоупотребе: дефиниција категорија људи којима би телефон требало
прислушкивати по судском налогу; природу кривичних дјела која могу
довести до таквог наређења; ограничење трајања прислушкивања телефона;
поступак састављања збирних извјештаја који садрже пресретнуте разговоре;
мјере предострожности које треба предузети како би се снимци саопштили
нетакнути и у цјелини ради могућег пресретања од стране судије и одбране и
околности у којима се снимак може или мора избрисати или траке уништити,
посебно ако је осумњичени ослобођен од оптужбе од стране суда или
истражног судије (видјети више у: Schweda, 2015).262 Недостатак у
утврђивању природе кривичних дјела која би могла да доведу до таквог
наређења, утврђивање ограничења трајања телефонског јављања и
одређивање поступка за састављање збирних извјештаја који садрже
пресретнуте комуникације доводе до кршења члана 8. Конвенције.263
Тајни надзор комуникације је генерално предвиђен као посебна доказна
радња (Турањанин, Воштинић и Жарковић, 2016).264 Суд такође наглашава да
ће у случају када обим мјере тајног надзора може обухватити практично
Valenzuela Contreras v. Spain, 1998: § 67; Kopp v. Switzerland, 1998: § 72. При том,
треба водити рачуна да се тајни надзор комуникација разликује од надзора праћењем
GPS-a (Evers, 2017: 552).
260
P. G. and J. H. v. The United Kingdom, 2001: § 39.
261
Weber and Saravia v. Germany, 2006: § 46; Malone v. The United Kingdom, 1984: §
68; Leander v. Sweeden, 1987: § 51; Huvig v. France, 1990: § 29; Bykov v. Russia, 2009: §
78.
262
Weber and Saravia v. Germany, 2006: § 46.
263
Prado Bugallo v. Spain, 2003.
264
Примјера ради, у Мађарској постоји тајни надзор у сврху кривичног поступка и
тајни надзор у циљу заштите националне безбједности (Hidvegi & Zagoni, 2016: 534).
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свакога, доћи до кршења члана 8. Конвенције.265 Потом, као што је Суд
нагласио, дужина трајања мјере је веома важна. Дакле, ако закон не регулише
трајање или разлоге који би то могли оправдати, нису задовољени захтјеви
члана 8. Конвенције.266 За постојање повреде неопходно је да закон који је на
снази у тренутку наводне повреде има недостатке. Без обзира на законодавне
промјене између момента повреде и пресуде, Суд ће цијенити напоре државе,
али такође ће утврдити и кршење члана 8. Конвенције. На примјер, Суд
сматра да током релевантног периода притвора подносиоца представке,
оспорени надзор мјере није удовољио захтјевима члана 8. Конвенције.267
Такође у пресуди Weber and Saravia Суд понавља да када је балансирао
интерес тужене државе да заштити своју националну безбједност путем мјера
тајног надзора са озбиљности мијешања у право подносиоца представке на
поштовање приватног живота, досљедно је признао да националне власти
уживају прилично широку слободну процјену у избору средстава за
постизање легитимног циља заштите националне безбједности.268 С обзиром
на ризик да систем тајног надзора ради заштите националне безбједности
може поткопати или чак уништити демократију под плаштом одбране исте,
Суд се мора увјерити да постоје адекватне и ефикасне гаранције против
злоупотребе, при чему ова процјена зависи од свих околности случаја, као
што су природа, обим и трајање могућих мјера, разлози потребни за њихово
наређивање, органи надлежни за њихово одобравање, спровођење и надзор и
врста правног лијека који пружа национално право.269 Потом, у предмету
Драгојевић против Хрватске, Суд је поново скренуо пажњу на питање да ли
је мијешање било „неопходно у демократском друштву“ у циљу постизања
легитимног циља, будући да је Суд сматрао да се овлашћења која упућују на
тајни надзор грађана толеришу само у члану 8. у мјери у којој су строго
неопходни за заштиту демократских институција.270 Процјењујући постојање
и обим такве потребе, државе уговорнице уживају одређену слободу
приступа, али та маргина подлијеже европском надзору. У предмету Барфод
против Данске, Суд је обухватио процјеном како законодавство тако и
донијету одлуку приликом примјене законодавства, чак и оне које је донио
независни суд.271 Затим, Суд мора да утврди да ли су поступци надзора над
наређивањем и спровођењем рестриктивних мјера такви да задрже
„мијешање“ у границама оног што је „неопходно у демократском друштву“.
Поред тога, вриједности демократског друштва морају се слиједити што је
265

Szabó and Vissy v. Hungary, 2016: § 89.
Domenichini v. Italy, 1996: § 30.
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R. E. v. The United Kingdom, 2015: § 142 (за више о пресуди видјети Galic, 2016).
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269
Weber and Saravia v. Germany, 2006: § 106.
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могуће вјерније у надзорним поступцима ако границе нису прекорачене преко
потребе, у смислу члана 8. став 2. Конвенције.
На крају, у предметима Klass и Malone, Суд је изјавио да појединац може,
под одређеним условима, да тврди да је жртва кршења члана 8. усљед самог
постојања тајних мјера, а да не мора да тврди да су такве мјере у ствари
примијењене на њега. Међутим, ова судска пракса не може се протумачити
тако широко да обухвати сваку особу која се плаши да је служба безбједности
можда саставила податке о њој. Довољно је да се утврди постојање праксе
која дозвољава тајни надзор и да постоји основана вјероватноћа да је служба
безбједности прикупила и задржала информације у вези са његовим
приватним животом.272
Сада је потребно анализирати поједине сегменте који имају утицај на
законодавство Републике Српске. На првом мјесту, Суд је у више наврата
разматрао питање наредбе за тајни надзор комуникација. Тако, једно од
основних питања у овој сфери јесте да ли је тајни надзор био неопходан. Суд
је у посљедњих неколико година донио више пресуда против Хрватске.
Најважнија је вјероватно Драгојевић против Хрватске, гдје је Суд нагласио
да је верификација од стране органа овлашћеног за употребу тајног надзора,
између осталог, да је употреба таквих мјера ограничена на случајеве у којима
постоје чињенични основи за сумњу лице које планира, врши или је учинило
одређена тешка кривична дјела и да се мјере могу наложити само ако нема
изгледа за успјешно утврђивање чињеница другим методама или би то било
знатно теже, представља гаранцију одговарајућег поступка осмишљеног како
би се осигурало да мјере нису наређиване случајно, неправилно или без
одговарајућег разматрања. Суштински, у овом предмету суштина није лежала
у недозвољеном тајном надзору, него у лошој пракси (Fuster, 2016: 439).
Стога је важно да орган за одобравање утврди да ли постоји нужно оправдање
за одобравање мјера тајног надзора. У овом предмету, четири налога за тајно
надгледање које је издао истражни судија Жупанијског суда у Загребу у
односу на подносиоца представке у основи се заснивају само на изјави која се
односи на постојање захтјева USKOK-а за коришћење тајног надзора и
законску фразу да „истрага не би могла да се води на други начин или да би
то било изузетно тешко“. Нису дати стварни детаљи засновани на конкретним
чињеницама случаја и одређеним околностима које указују на сумњу да су
кривична дјела учињена и да истрага не може бити спроведена другим, мање
интрузивним средствима.273 Суштински посматрано, оног момента када
наредба судије не садржи јасно образложење захтјева, фактички је немогуће
утврдити да ли је судија спровео било какву врсту испитивања конкретних
чињеница случаја и приложених материјала (Јелинић, 2020: 94; детаљније
видјети истраживање у Karas, 2020).
272
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У подручју осјетљивом попут употребе тајног надзора, које је према
Конвенцији подношљиво само у оној мјери која је строго неопходна за
заштиту демократских институција, ,,Суд има потешкоћа да прихвати ову
ситуацију коју су створили национални судови. Сугерише да се пракса
примјене закона, која сама по себи није довољно јасна с обзиром на два
контрадикторна става која су усвојили и Уставни суд и Врховни суд, у
супротности са јасном формулацијом закона која ограничава вршење
дискреционог права датог Уставном суду. Штавише, Суд сматра да у
ситуацији када је законодавац предвидио претходни детаљни судски надзор
сразмјерности употребе мјера тајног надзора, заобилажење овог захтјева
ретроактивним оправдањем, које су увели судови, тешко може пружити
адекватне и довољне заштитне мјере против потенцијалне злоупотребе јер
отвара врата самовољи омогућавањем спровођења тајног надзора противно
поступку предвиђеном релевантним законом. Ово је нарочито тачно у
случајевима када је једина ефикасна могућност за појединца који је под
тајним надзором у контексту кривичног поступка оспоравање законитости
употребе таквих мјера пред кривичним судовима током кривичног
поступка.”274
У случају Драгојевић против Хрватске, Суд је утврдио кршење члана 8.
Конвенције. Једноставно, није се показало да поступак за наређивање и
надзор спровођења пресретања телефонске комуникације подносиоца
представке у потпуности испуњава захтјев законитости, нити да ли је
постигнут адекватан баланс мијешања у право подносиоца представке на
поштовање његовог приватног живота и кореспонденцију са оним што је
„неопходно у демократском друштву“. То је била основа за сљедеће двије
пресуде против Хрватске, гдје је на овом пољу постојала идентична
ситуација,275 у којима се Суд само подсјећа на претходну пресуду. Ово је
посебно важно за домаће судије, јер није ријеткост да такви налози немају
образложење. Међутим, чини се да то не представља проблем само у земљама
западног Балкана. У пресуди Mustafa Sezgin Tanrikulu v. Turkey, Суд
примјећује да када побијана одлука није садржала никакво објашњење зашто
и на који начин би блаже мјере биле неефикасне за циљеве који се желе
постићи и када нису дати конкретни детаљи на основу чињеница случаја и у
посебним околностима које указују на вјероватни разлог за сумњу да циљеви
о којима се ради нису могли бити постигнути другим, мање наметљивим
средствима, доћи ће до кршења члана 8. Конвенције.276
Према јуриспруденцији Суда, под заштиту Конвенције спадају: списак
телефонских позива,277 факсимил, е-пошта, пренос података,278 па чак и
Dragojević v. Croatia, 2015: §§ 98-99. Сличну ситуацију можемо да пронађемо и у
предмету Goranova-Karaeneva v. Bulgaria.
275
Bašić v. Croatia, 2016; Matanović v. Croatia, 2017.
276
Mustafa Sezgin Tanrikulu v. Turkey, 2017: § 59.
277
Copland v. The United Kingdom, 2013.
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пејџер комуникација.279 Слично томе, у ову сферу би требало да потпадну све
врсте СМС порука, без обзира да ли су послате мобилном мрежом или путем
интернет и друштвених мрежа. Суд је заузео став да снимање приватних
(телефонских) разговора партнера и приватна употреба таквих снимака по
себи не представља увреду против члана 8. ако је то урађено приватно, али да
по својој природи треба да се разликују од тајног надзора и у корист
службене истраге - кривичне или друге - и уз сагласност и техничку помоћ
органа јавне истраге.280
Суд је у предмету Роман Закхаров против Русије нагласио да недостатак
одредбе која предвиђа укидање мјера тајног надзора када то више није
потребно, не пружа довољну гаранцију против произвољног мијешања.281
Наиме, у овом предмету, као и у Szabó and Vissy v. Hungary, Суд је признао да
заштита националне безбједности и јавног реда, као и спречавање криминала,
па чак и заштита економског благостања, спроведена системом тајних мјера
надзора, представља легитиман закон у смислу члана 8 (2) Европске
конвенције (Mark & Vandendriessche, 2016: 127). Такође је заузео став да је
веома важно постојање органа или службеног лица које је или ван служби
које примјењују средства за надзор или је бар потребно да посједује одређене
квалификације које осигуравају његову независност и придржавање
владавине права.282 Суд је, пак, постигао побољшања од Kennedy пресуде, јер
захтијева накнадну контролу (McIntryre, 2016: 154).
Сљедеће важно питање у овој области је обавјештавање о мјерама тајног
надзора и руковање непотребним материјалом. Наиме, веома важно питање у
овој области је питање обавјештавања о мјерама тајног надзора, које је
нераскидиво повезано са дјелотворношћу правних лијекова пред судом, а
тиме и са постојањем ефикасних заштитних мјера против злоупотребе
надзорних овлашћења, јер у принципу постоји мало простора за обраћање
дотичног појединца судовима, осим ако се он не Савјетује о мјерама
предузетим без његовог/њеног знања и ако на тај начин може ретроспективно
да оспори њихову законитост.283 Суд је генерално искористио Klass као
прилику да пропише основне принципе који балансирају право државе да
врше тајни надзор са правима циљаних појединаца, посебно када говоримо о
праву на обавјештавање о мјерама надзора и о могућности обраћања
судовима након престанка таквих мјера (Boehm, 2012: 34). У поменутој
пресуди Суд није директно тражио обавјештавање дотичног лица, али у
278
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недавним случајевима Суд све више инсистира на обавези обавјештавања
(Boehm and Hert, 2012), почев од пресуде у предмету Association for European
Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria.
Међутим, чињеница да лица која су била под тајним надзором нису
обавијештена о истом одмах након што надзор престане не може сама по себи
оправдати закључак да мијешање није било „неопходно у демократском
друштву“, јер управо недостатак знања о надзору обезбјеђује ефикасност
мијешања. Такво обавјештење може открити методе рада и поља дјеловања.
Чим се обавјештење може извршити без угрожавања сврхе ограничења након
укидања мјере надзора, информације би, међутим, требале бити достављене
дотичним лицима.284 У предмету Szabó and Vissy v. Hungary такође није
постојала обавеза обавјештавања, па је из тог разлога, између осталих, Суд
утврдио кршење члана 8. Конвенције. Румунски законодавац примјенио је,
пак, одредбу да ће тужилац писмено обавијестити што је прије могуће сваког
субјекта налога за мјере техничког надзора који је предузет у његовом
случају (Boroi, 2013: 59). Посљедњих година Суд је у више наврата доносио
одлуке и о заштити права на приватност када су у питању масовни надзори
комуникација (на примјер, Vogiatzoglou, 2018; van der Sloot & Kosta, 2019).
Дакле, пресретање мора имати законску основу и мора бити неопходно у
демократском друштву у интересу националне безбједности, јавне
сигурности или економског благостања земље, ради спречавања нереда или
криминала, заштите здравља или морала, или за заштиту права и слобода
других, како је предвиђено чланом 8. ЕКЉП. Суд је развио сљедећа општа
начела са посебним освртом на захтјеве које закон, који предвиђа тајне мјере
надзора над преписком и комуникацијама од стране државних органа, треба
да испуни:
- предвидљивост - закон мора бити доступан лицу, које мора бити у
могућности да предвиди посљедице примјене закона на њега. Закон се такође
мора формулисати с довољно јасноће и прецизности како би се грађанима
адекватно назначили услови и околности у којима су власти овлашћене да
прибјегну овом тајном и потенцијално опасном уплитању у право на
поштовање приватног живота и дописивања.285
- Минималне заштитне мјере за спровођење дискреционих овлашћења
државних органа - закон треба да садржи детаљна правила о (1) природи
кривичних дјела која могу довести до наредбе о пресретању; (2) дефинисање
категорија људи који могу да надгледају комуникацију; (3) ограничење
284
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трајања таквог праћења; (4) поступак који се користи за испитивање,
коришћење и чување добијених података; и (5) предострожности које треба
предузети приликом слања података другим странама и околности у којима
се добијени подаци могу или морају избрисати или се евиденција
уништити.286
- Надзор и ревизија од стране надлежних органа - Суд захтијева да постоје
адекватне и ефикасне гаранције против злоупотребе.287
3.1.14. Надзор на радном мјесту
Као што су судије De Gaetano, Yudkivska и Grozev у њиховом издвојеном
мишљењу истакле, случај Lopez Riblada and Others v. Spain288 показује
растући утицај и контролу коју технологија има у нашем свијету, односно
прецизније, прикупљање и употреба наших личних података у свакодневним
активностима, гдје Конвенција, као живи инструмент, и Суд, не само да треба
да препознају утицај модерне технологије, већ и да развију адекватније мјере
правне заштите како би обезбиједили поштовање приватног живота
појединца.
Судска пракса о приватности на радном мјесту утврдила је да телефонски
позиви запосленог у просторијама привредног друштва покривају појмове
приватног живота и преписке. Електронска пошта послана с посла, као и
информације проистекле из праћења личног коришћења интернета треба да
буду заштићени у складу с чланом 8. ЕКЉП. У недостатку упозорења да би
они могли бити надгледани, запослени оправдано очекују да се поштује њена
приватност с обзиром на телефонске позиве, е-пошту и коришћење интернета
на радном мјесту (Турањанин, 2020).289 Кориснику могу помоћи органи за
заштиту података или други надлежни органи у државама чланицама.
У овој области је важна и пресуда у предмету Bărbulescu v. Romania, која
је усмјерена на надгледање комуникације запослених. Наиме, подносилац
представке је у овом случају био запослен у приватној компанији у
Букурешту, као инжењер продаје. На захтјев послодавца, како би одговарао
на упите купаца, креирао је налог за тренутну размјену порука преко Yahoo
Messenger-а, интернетског сервиса за ћаскање који нуди пренос текста у
реалном времену путем интернета. Важно је напоменути да је он имао лични
налог, поред пословног. Подносиоца представке је послодавац позвао једном
286
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приликом да објасни чињеницу да је користио интернет у сопствене сврхе,
кршећи унутрашње прописе. Послодавац је доставио транскрипте порука које
је подносилац представке размијенио са својим братом и вјереницом током
времена надзора; поруке су се односиле на личне ствари и биле су интимне
природе. У транскрипту је такође било садржано и пет порука које је
подносилац представке размијенио са свог приватног налога; ове поруке нису
садржане никакве интимне информације. У поменутој пресуди, Суд је
сузио290 своје питање на „како су домаћи судови одлучили по жалби
апликанта којом је истакнуто да му је послодавац повредио право на
поштовање приватног живота и преписке у оквиру радног односа“. У овом
случају, апликант није био обавијештен о обиму и природи надзорних
активности свог послодавца унапријед, нити о могућности да послодавац има
приступ стварном садржају његових порука. Упозорење послодавца мора
бити упућено прије него што се покрену активности мониторинга, посебно
када оне подразумијевају приступ садржају комуникације запослених, а
међународни и европски стандарди указују на то, захтијевајући да се субјекат
података обавјештава прије него што се спроведу било какве активности
надзора. Дакле, дошло је до повреде члана 8. Конвенције у овом предмету.291
3.2. Право на заштиту приватности на интернету према законодавству
Републике Српске
На првом мјесту, чланом 13. Устава Републике Српске прописано је да су
људско достојанство, тјелесни и духовни интегритет, човјекова приватност,
те лични и породични живот неповредиви. Важно је рећи и да је Одлуком о
усвајању политике сектора електронских комуникација Босне и Херцеговине
за период 2017-2021. године и Акционог плана за реализацију политике
одређено да ће прописи бити максимално усклађени са важећим прописима
ЕУ у погледу заштите личних података и приватности, која не смије бити
нарушена примјеном технологија и процедура пружања електронске
комуникације.292 Такође, Кодексом за штампу и онлајн медије БиХ одређено
је да ће новинари избјегавати уплитање у нечији приватни живот, осим ако
таква уплитања нису у интересу јавности.293
Чланом 79. Споразума о стабилизацији и придруживању, Босна и
Херцеговина је преузела обавезу да усклади своје законодавство у вези са за
заштитом личних података с правом ЕУ и другим европским и међународним
законодавством о приватности. Босна и Херцеговина је требало да успостави
независне надзорне органе с довољним финансијским и људским
Неоправдано, судећи према издвојеном мишљењу судија Raimondi, Dedov,
Kjølbro, Mits, Mourou-Vikström и Eicke.
291
Bărbulescu v. Romania, §§ 140-141.
292
Одјељак 4.2. Одлуке.
293
Члан 9. Кодекса.
290
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потенцијалима с циљем ефикасног праћења и гарантовања спровођења
националног законодавства о заштити личних података.
Босна и Херцеговина је на државном нивоу дон ела Закон о заштити
личних података.294 Овим законским текстом успостављена је Агенција за
заштиту личних података у Босни и Херцеговини. Међутим, овај закон треба
прилагодити бројним прописима Европске уније. Примјера ради, а што је од
значаја за ова разматрања, чланом 28. прописано је да контролор података
није дужан да пружи информацију о обради личних података, нити да
омогући приступ личним подацима ако би се тиме могла нанијети значајна
штета легитимним интересима Сљедећих категорија у Босни и Херцеговини:
а) државној безбједности; б) одбрани; в) јавној безбједности; г) превентиви,
истрази, откривању кривичних дјела и гоњењу извршилаца, те повреди
етичких правила професије; д) важним привредним и финансијским
интересима, укључујући монетарна, буџетска и пореска питања; ђ)
инспекцијским и другим контролним дужностима; е) заштити носиоца
података или правима и слободи других. Оваква ограничења дозвољена су
само у мјери у којој су потребна у једном демократском друштву за једну од
наведених сврха. Контролор података мора да наведе разлог због којег је
одбијен захтјев за достављање информације носиоцу података о обради
његових личних података, те да поднесе Агенцији годишњи извјештај о
одбијеним захтјевима носиоца података. Као што видимо, законом је
предвиђен широк круг основа због којих контролор података није дужан да
пружи информацију о обради личних података.
На основу претходних излагања, неопходно је наставити Законом о
кривичном поступку Републике Српске. Овај законски текст донијет је 2012.
године,295 и у њему су садржане одредбе о тајном надзору комуникације, који,
као што смо видјели, према становишту Европског суда за људска права
једним делом потпада под заштиту на интернету према члану 8. Конвенције.
На првом мјесту, према члану 20. тачка п) ЗКП-а, телекомуникацијска адреса
је сваки телефонски број, линијски или мобилни или интернет адреса коју
посједује или користи одређено лице.
Чланом 234. ЗКП-а прописано је да против лица за које постоје основи
сумње да је само или заједно са другим лицима учествовало или учествује у
извршењу једног или више таксативно набројаних кривичних дјела могу се
одредити посебне истражне радње, ако се на други начин не могу прибавити
докази или би њихово прибављање било повезано са несразмјерним
тешкоћама. Постоји седам посебних истражних радњи: надзор и техничко
снимање телекомуникација, приступ компјутерским системима и
компјутерско сравњивање података, надзор и техничко снимање просторија,
тајно праћење и техничко снимање лица, тајно праћење и техничко снимање
,,Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 49/2006, 76/2011 и 89/2011.
,,Службени гласник Републике Српске”, број 53/2012, 91/2017, 66/2018 и
15/2021; у даљем тексту: ЗКП.
294
295
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лица, транспортних средстава и предмета који су у вези с њима, коришћење
прикривених истражилаца и коришћење информатора, симуловани и
контролисани откуп предмета и симуловано давање поткупнине и надзирани
предмет и испорука предмета (за више видјети: Пена, 2019; Бубаловић &
Пивић, 2016: 295-297).296 Наведене посебне истражне радње могу се одредити
и према лицу за које постоје основи сумње да учиниоцу, односно од учиниоца
кривичног дјела за које је могуће одредити посебне истражне радње преноси
информације у вези са кривичним дјелом, односно да учинилац користи
његово средство телекомуникације. На разговоре осумњиченог лица и
његовог браниоца сходно се примјењују одредбе о комуникацији
осумњиченог и браниоца.297 За овај дио рада је свакако најзначајнији надзор и
техничко снимање телекомуникација, који се односи на сва техничка
средства у ма ком облику и на све врсте комуникација, па тиме и преко
интернета (Симовић & Симовић, 2011: 268).
При извршавању мјера коришћења прикривених истражилаца и
информатора, те симулованих и контролисаних откупа предмета и
симулованог давања поткупнине полицијски органи или друга лица не смију
предузимати активности које представљају подстрекавање на извршење
кривичног дјела. Ако су преузете такве активности, то је околност која
искључује кривично гоњење подстрекаваног лица за кривично дјело учињено
у вези са овим радњама. Прикривени истражилац је посебно обучено
овлашћено службено лице које истражује под измијењеним идентитетом, које
има одговарајућа овлашћења унутар полицијских органа Републике Српске,
полицијских органа Босне и Херцеговине и полицијских органа других
држава. Прикривени истражилац смије под својим измијењеним идентитетом
учествовати у правном промету. Уколико је то неопходно за формирање и
одржавање тог идентитета, могу се израдити, изменити или користити
одговарајућа документа. Коначно, информатор је лице из реда грађана, које
може бити и страни држављанин, а за вријеме ангажовања поступа по
упутствима овлашћеног службеног лица и може, уз своју сагласност, бити
У Законику о кривичном поступку Црне Горе, мјере тајног надзора су бројније и
класификоване су у двије групе, према субјекту који их одређује – суд или државни
тужилац (за више о томе видјети Радуловић, 2009: 195-204), док у Србији постоји
шест посебних доказних радњи (видјети Илић, Мајић, Бељански, & Трешњев, 2013:
412-443, а прије овог законског рјешења било је предвиђено такође шест, донекле
другачијих посебних доказних радњи – видјети Шкулић, 2007: 475-544).
297
Комуникација осумњиченог, односно, оптуженог са браниоцем је регулисана на
два мјеста. Прво, чланом 56. ЗКП-а прописано је да ако се осумњичени, односно
оптужени налази у притвору, има право да одмах комуницира са браниоцем, и то
усмено или писано, а током разговора осумњичени, односно оптужени и бранилац
могу бити посматрани, али се не смије слушати њихов разговор. Друго, чланом 209.
ставом 5. ЗКП-а одређено је да притвореник има право слободне и неометане везе са
браниоцем.
296
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опремљен техничком опремом за аудио и видео снимање ради
документовања поступања.298
Посебне истражне радње могу да се одреде за кривична дјела а) против
уставног уређења и безбједности Републике Српске, б) против човечности и
вриједности заштићених међународним правом, в) тероризма и г) за која се
према Кривичном законику може изрећи казна затвора од пет година или
тежа казна.299
Посебне истражне радње одређује наредбом судија за претходни поступак,
на образложени приједлог тужиоца, који садржи: податке о лицу против кога
се радња предузима, основе сумње, разлоге за њено предузимање и остале
битне околности које захтијевају предузимање радњи, навођење радње која се
захтијева и начин њеног извођења, обим и трајање радње. Наредба садржи
исте податке као и приједлог тужиоца, као и утврђивање трајања наређене
радње. Изузетно, ако се писана наредба не може добити на вријеме и ако
постоји опасност од одгађања, може се почети са извршавањем посебне
истражне радње и на основу усмене наредбе судије за претходни поступак.
Писани налог судије за претходни поступак мора бити прибављен у року од
24 часа од издавања усмене наредбе. Све посебне истражне радње осим
коришћења прикривених истражилаца и коришћења информатора,
симулованог и контролисаног откупа предмета и симулованог давање
поткупнине могу трајати најдуже до мјесец дана, а ако оне дају резултате и
постоји разлог да се настави са њиховим спровођењем ради прикупљања
доказа могу се, на образложен приједлог тужиоца, продужити за још мјесец
дана, с тим да могу трајати укупно најдуже шест мјесеци. Захтјев за
симуловани и контролисани откуп предмета и симуловано давање
поткупнине може се односити само на једнократни акт, а захтјев за сваку
наредну радњу против истог лица мора садржавати разлоге који оправдавају
њену употребу. Наредба судије за претходни поступак, као и приједлог
тужиоца чувају се у посебном омоту. Тужилац и судија за претходни
поступак ће састављањем или преписом записника без навођења личних
података прикривеног истражиоца и информатора или на други одговарајући
начин спријечити да неовлашћена лица, осумњичени и његов бранилац
открију идентитет прикривеног истражиоца и информатора. Судија за
претходни поступак мора писаним налогом, без одгађања, обуставити
извршење предузетих радњи ако су престали разлози због којих су радње
биле одређене. Наредбу извршава полицијски орган. Предузећа која врше
пренос информација дужна су да тужиоцу и полицијским органима омогуће
спровођење надзора и техничког снимања телекомуникација.300
Након престанка примјене посебних истражних радњи полицијски органи
морају све информације, податке и предмете добијене предузетим радњама,
Члан 234. ЗКП-а.
Члан 235. ЗКП-а.
300
Члан 236. ЗКП-а.
298
299
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као и извјештај о томе предати тужиоцу. Тужилац је дужан да достави судији
за претходни поступак писани извјештај о предузетим радњама. На основу
поднесеног извјештаја судија за претходни поступак провјерава да ли је
поступљено по његовој наредби. Ако тужилац одустане од кривичног
гоњења, односно ако информације и подаци прибављени примјеном
наређених радњи нису потребни за кривични поступак, уништиће се под
надзором судије за претходни поступак, који ће о томе саставити посебни
записник. О предузимању радњи, разлозима за њихово предузимање,
информацији да добијени материјал није био основ за кривично гоњење и да
је уништен писано се обавјештава лице против којег је нека од посебних
истражних радњи била предузета. Судија за претходни поступак ће, без
одгађања, а након предузимања радњи, обавијестити лице против којег је
радња била предузета. Лице против којег је радња била предузета може од
суда затражити испитивање законитости наредбе и начина на који је
спроведена радња. Тужилац може од суда затражити да не обавјештава лице
против којег је била предузета радња, уколико би ово обавјештење угрозило
истрагу која се води против тог лица или других осумњичених лица. Лице
против којег је радња била предузета обавијестиће се најкасније до подизања
оптужнице против тог лица или других лица, или након обуставе истраге.
Подаци и информације добијени предузимањем посебних истражних радњи
чувају се док се чува судски спис.301
Посебно је регулисано питање случајног налаза. Наиме, не могу се
користити као доказ информације и подаци добијени предузимањем посебних
истражних радњи ако се не односе на кривично дјело за које се ове радње
могу одредити.302 Потом, ако су посебне истражне радње предузете без
налога судије за претходни поступак или у супротности са њом, суд на
прибављеним подацима или доказима не може заснивати своју одлуку. 303
Дакле, ради се о недозвољеним доказима који се морају издвојити из списа.
На крају, техничке снимке, исправе и предмети прибављени под условима и
на начин прописан ЗКП-ом могу се користити као докази у кривичном
поступку. Прикривени истражилац и информатор, као и лица која су спровела
посебне истражне радње симулованих послова могу се саслушати као
свједоци или као заштићени свједоци о току спровођења радњи или о другим
важним околностима.304
Члан 237. ЗКП-а.
Члан 238. ЗКП-а.
303
Члан 239. ЗКП-а.
304
Члан 240. ЗКП-а.
301
302
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3.3. Анализа подударности стандарда Европске уније и законодавства
Републике Српске у погледу права на приватност на интернету
Када говоримо о анализи усклађености прописа, на првом мјесту, треба
детаљано ускладити Закон о заштити личних података са законодавством
Европске уније. Сматрамо да су, примјера ради, разлози за необавјештавање о
обради личних података изузетно широко постављени, те су могућности
арбитрерног поступања велики.
Тајни надзор комуникације је релативно добро регулисан. Рецимо, једна
од одредаба које заслужују пажњу јесте обавјештење о предузетом тајном
надзору комуникације чим се може извршити без угрожавања сврхе
ограничења након укидања мјере надзора. Дакле, информације би требало да
буду достављене дотичним лицима. Али, оно што се поставља као питање
јесте да ли се тако заиста и ради. Наиме, веома је тешко утврдити да ли је
било тајног надзора комуникације, када лице које је било предмет мјере за то
и не зна, него евентуално добије обавјештење након предузетог надзора.
Питање је и на који начин органи кривичног гоњења процјењују да ли постоји
или не разлог за необавјештавање и до када постоји. Но, то су практична
питања и у вези с тим, органи кривичног гоњења морају бити крајње опрезни,
узимајући у обзир праксу Европског суда за људска права.
4. ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ И ПРАВО НА НЕДИСКРИМИНАТОРАН
ПРИСТУП У ОБЕЗБЈЕЂИВАЊУ ПРАВА НА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
4.1. Међународни стандарди о праву на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање
За адекватно разумијевање права на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање неопходно је, најприје, поћи од
самог људског права на образовање. Наиме, право на образовање је само по
себи људско право и незаобилазно средство за остваривање других људских
права. Образовање побољшава шансе појединца у животу и помаже у
сузбијању сиромаштва. Образовање оспособљава појединце да се извуку из
сиромаштва и унаприједе свој социјално-економски статус. Политички и
социјално, образовање нуди људима неопходне вјештине да идентификују
заједничке циљеве, заузму пуно и активно мјесто у животу заједнице,
препознају манипулативне медијске праксе и одупру се угњетавању (Brown,
2016:82). Сви инструменти за заштиту људских права углавном се ослањају
на знање и образовање о својим стандардима и циљевима. Преамбула
Универзалне декларације о људским правима препознала је то када је
примијетила да је заједничко разумијевање ових права и слобода од највеће
важности за потпуно остваривање овог обећања за промоцију универзалног
поштовања и поштовања људских права. То подразумијева да је образовање о
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људским правима од суштинске важности за стварање свијета у којем се
поштују људска права (Brander и др., 2012: 488). Право на образовање
артикулисано је у члану 26. Универзалне декларације о људским правима из
1948. године, који наглашава универзалност, једнак приступ и улогу
образовања у промоцији поштовања људских права и толеранције међу
народима и друштвеним групама. Универзална декларација о људским
правима дакле прописује да је образовање основно људско право за свакога, а
то право је детаљније објашњено у Конвенцији против дискриминације у
образовању (члан 26.).305 Затим у Међународном пакту о екомонским,
социјалним и културним правима (члан 13-14),306 Конвенцији о правима
дјетета (члан 28.)307 и Европској конвенцији о људским правима и основним
слободама, Први протокол (члан 2.).308
Право на образовање је засновано на неколико принципа: принципу
доступности, принципу приступачности, принципу прихватљивости и
принципу прилагодљивости, то јесте, флексибилности. Концепт права на
образовање, заснован на ова четири принципа, развила је Катарина
Томашевски, бивши специјални извозник УН-а за право на образовање.
Доступност подразумијева да је образовање бесплатно и да га плаћа влада,
као и да постоје одговарајуће инфраструктуре, укључујући и обучене
наставнике.
Приступачност подразумијева да је образовни систем недискриминаторан
и доступан свима, те да се предузимају све афирмативне мјере како би се у
образовни процес укључили и појединци који припадају маргинализованим
групама.
Прихватљивост као трећи принцип овог права подразумијева то да је
садржај образовања релевантан, недискриминаторан и културолошки
прикладан, као и гаранцију квалитета истог.
Прилагодљивост се односи на чињеницу да образовање треба развити у
складу са промјенљивим потребама друштва, као и на то да се образовни
систем може прилагодити локалном контексту (Brander и др., 2012: 489).
Образовање је институција која се обично успоставља путем колективне
друштвене жеље за грађанским и подржавајућим друштвима. Такође, овдје
треба указати и на једно општеприхваћено мишљење, да што више
образовања људи имају, то ће по њих бити боље. Имајући ово на уму, многа
друштва традиционално гледају на образовање (бар основно и средње
образовање) као истинско јавно добро које одрасли, наставници и образовни
UNESCO Convention against Discrimination in Education, Аrt. 4, Dec. 14, 1960, 429
U.N.T.S. 93.
306
UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, Vol. 999.
307
The United Nations (1989) Convention on the Rights of the Child Treaty Series, 1577.
308
Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950.
305
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систем обезбјеђују дјеци до тренутка када она прерасту њихове рањивости из
дјетињства и неискуство да постану сами доприносећи чланови друштва. Као
што је то већ истакнуто, многи постојећи међународни документи промовишу
и штите овакво схватање образовања, попут Универзалне декларације о
људским правима, Међународног пакта о економском, социјалном и
културном правима и Конвенције о правима дјетета (Lee, 2013: 2).
Захваљујућим овим међународним документима успостављени су одрживи
правни механизми који су подржани од стране националних држава и
примјењиви, и који омогућавају процјену ефикасне социјалне структуре
неопходне за обезбјеђивање одговарајућих образовних могућности. Тако на
примјер, члан 13. Међународног пакта о економским, социјалним и
културним правима представља најдужу одредбу Пакта и најшири и
најопсежнији члан о праву на образовање у међународном праву људских
права. У поменутом члану у ставу 1. и 2. стоји да:
,,1. Државе чланице овог пакта признају сваком лицу право на образовање.
Оне се слажу да образовање треба да има за циљ пун развој људске личности
и достојанства и да појача поштовање права човјека и основних слобода.
Оне су сагласне, осим тога, да образовање треба да омогући сваком лицу да
игра корисну улогу у слободном друштву, да потпомаже разумијевање,
толеранцију и пријатељство између свих народа и свих расних, етничких или
вјерских група и да подстиче развој дјелатности Уједињених нација на
очувању мира.
2. Државе чланице овог пакта признају да у циљу обезбјеђења пуног
коришћења овог права:
- основно школовање мора бити обавезно и доступно бесплатно свима;
- средње школовање, у својим разним видовима, укључујући ту и средње
техничко и стручно школовање, треба да буде опште и доступно свима кроз
одговарајуће мјере, а нарочито кроз поступно увођење бесплатног
школовања;
- високо образовање треба да буде доступно свима подједнако, у
зависности од способности свих, нарочито кроз постепено увођење
слободног школовања;
- основно образовање треба да буде подстицано или појачано што је
могуће више, за лица која нису добила основно образовање или која га нису
добила у потпуности;
- треба да се уради активан рад на развоју школске мреже на свим
нивоима, успостављању адекватног система стипендије и константно
унапређивање материјалних услова наставног особља...“
Ова одредба наглашава потребу да се, осим лабавих симболичких
сугестија, препозна не само основна природа права на образовање, већ и
инструментална и суштинска вриједност овог права (Lee, 2013: 2). Поред
овога члан 28. став 1. Конвенције о правима дјетета који се надовезује на
Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима, утврђује
да:
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,,Стране уговорнице признају право на образовање и да би постепено
оствариле то право, а на основу једнаких могућности, оне ће посебно:
- учинити основно образовање обавезним и бесплатним за све;
- подстицати развој различитих облика средњег образовања, укључујући
опште и стручно образовање, које би било на располагању и доступно
сваком дјетету и предузимати погодне мјере као што су увођење бесплатног
образовања и пружање финансијске помоћи када је то потребно;
- омогућити, свим одговарајућим средствима, да високо образовање буде
доступно свима у складу са својим способностима;
- омогућити да образовне и стручне информације и Савјети буду
доступни свој дјеци;
- предузимати мјере за обезбјеђење редовног похађања школе и смањење
стопе напуштања школе.”
На основу увида у наведене чланове међународних докумената о људским
правима, можемо видјети да право на основно образовање ужива велико
признање у међународним документима о људским правима, док људско
право на високо образовање није у тој мјери развијено. Наиме, право на
основно образовање је, апсолутно, према међународно признатим
стандардима и постоји широко прихваћен договор да оно буде обавезно и
бесплатно. Са друге стране, право на високо образовање је везано за
капацитет или заслуге, што у потпуности сматрамо исправним, док је обим
овог права врло оспораван, о чему ће нешто касније, у дијелу који се тиче
доктринарног тумачења овог права, бити више ријечи. Право на високо
образовање је и те како важно и саставни је дио права на образовање. Иако
право на високо образовање можда на први поглед звучи узвишено или као
луксуз, оно то није. Иако је право на високо образовање људско право, не би
сваки појединац требало да похађа високошколску установу, већ само они
који имају капацитет, способност и жељу за овим нивоом образовања. У том
смислу ускраћивање приступа онима који имају капацитете, способност и
жељу за овим нивоом образовања, представља кршење људских права, из
разлога што је образовање везано за људско достојанство (Gilchirst, 2018:
664). Достојанство као лични интегритет, који препознаје изразито људско
стање крхкости и рањивости на изазове, угрожавања, повреде, болести и
смрт, захтијева да људи буду заштићени од државних акција које могу имати
круцијалан значај на ограничавање ове способности или њено угрожавање
(Ivanović & Sopronov, 2020: 177). Наиме, ускратити некоме ко посједује
капацитете и способности приступ високом образовању, значи ускратити му
његово пуно достојанство и потенцијал као човјека. У том смислу у
супротности са остварењем права на високо образовање је мишљење да су
престижне високошколске установе доступне само богатима, већ да би
требало да оне буду подједнако доступне и онима који имају само капацитет
и способност, али не и новац за школарине. С тим у вези, а у духу овог
људског права, свако ко има капацитет да успјешно оконча студије би требао
бити у могућности да похађа високошколско образовање. Стога би право на
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високошколско образовање требало посматрати у контексту општег права на
образовање које се протеже кроз читав живот. Високо образовање на овај
начин је само један од низа могућности за организовано учење доступно
људима у одраслом добу, заједно са разним облицима стручног образовања,
обука специфичних, креативног и умјетничког бављења, личног развоја и сл.
(McCowan, 2012: 117). Узевши у обзир природу овог права, можемо
закључити да оно није загарантовано свима, самим чином рођења, као што је
то право на основно образовање, већ само онима који имају капацитете и
способности за стицање високог образовања. Дакле, ради се о хибридном
људском праву, које извире из права на образовање. Иако се у литератури за
ово право често користи израз људско право на високо образовање, мишљења
смо да је исправније користити израз људско право на недискриминаторан
приступ у обезбјеђивању права на високо образовање, јер се суштина овог
права, као што је то напријед објашњено, огледа у неускраћивању приступа
овом нивоу образовања онима који имају капацитет и способност и наравно
жељу да стекну високо образовање.
4.1.1. Универзални међународни споразуми и инструменти и право на
недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо
образовање
Када је у питању право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању
права на високо образовање, његове темеље проналазимо у члану 26. став 1.
Универзалне декларације о људским правима из 1948. године у коме је поред
осталог прописано сљедеће: ,,...високо образовање мора бити једнако
доступно свима на основу заслуга.” Када се узме у обзир гаранција права на
обавезно и бесплатно основно образовање, која је раније наведена у овом
члану, као значајан сегмент права на недискриминаторан приступ
обезбјеђивању права на високо образовање, овдје се као значајан сегмет овог
права јавља то што се не помиње ниво укупног приступа становништва овом
праву, већ се само гарантује да ће високо образовање бити приступачно, али
не и опште доступно (Beiter 2006: 97). Такође, ова формулација би могла да
се тумачи на начин да се никоме не смије забранити високо образовање из
било ког другог разлога осим због недостатка „заслуга“, а не због
финансијске немогућности и сличних разлога. (McCowan, 2012: 113). Иако
Декларација није обавезујућа, она је својим ауторитетом апеловала на
чланице да признају људска, грађанска, економска и социјална права својим
грађанима, јер је генерално прихваћена као темељ међународног права о
људским правима, а већи дио њених одредби је стекао статус међународног
обичајног права.
Надаље, Конвенцијом против дискриминације у образовању ОУН-а из
1960. године чланом 4. став 1. тачка а), између осталог, прописано је да
државе чланице ове Конвенције се обавезују да ће формулисати, развијати и
примјењивати националну политику која ће, методама прилагођеним
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околностима и националној употреби, тежити промовисању једнаких
могућности и третмана у образовању, а нарочито да ће:
,,...обезбиједити да високо образовање буде једнако доступно свима у
складу са индивидуалним способностима...“
Потом, ту је Међународна конвенција о уклањању свих облика расне
дискриминације из 1965. године која признаје „право на образовање и
стручно оспособљавање“. Наиме, у члану 5. став 1. тачка д) прописано је да
се државе уговорнице обавезују да забране и да укину расну дискриминацију
у свим њеним облицима и да гарантују право свакоме на једнакост пред
законом без разлике на расу, боју или национално или етничко поријекло,
нарочито у погледу уживања таксативно наведених права, а између осталог, и
осталих грађанских права, гдје је под алинејом в) наведно и право на
образовање и стручно оспособљавање.309
Затим, Међународним пактом о економским, социјалним и културним
правима из 1966. године, у члану 13. став 2. тачка ц) прописано је, између
осталог, да државе потписнице овог Пакта признају да, у циљу пуног
остваривања овог права: ,,...високо образовање мора бити једнако доступно
свима, на основу способности, свим одговарајућим средствима, а посебно
поступним увођењем бесплатног образовања.“ Овај међународни документ је
од изузетне важности за расправу о праву на обезбјеђивање
недискриминаторног приступа високом образовању, јер је правно обавезујући
документ за државе чланице и признат је од 167 држава чланице и четири
потписнице. Оно што се да примијетити, у односу на одредбе које ову
материју регулишу у Универзалној декларацији о људским правима је то да је
када је у питању Међународни пакт о економским, социјалном и културним
правима, дошло до терминолошке примјене, на начин да је умјесто израза
„заслуга“ (енг. merit), у Међународном пакту о економским, социјалним и
културним правима употребљен израз „способност“ (енг. capacity) како би се
укључили они са неповољним поријеклом (Beiter, 2006: 97). На способност се
мора гледати широко како би се обухватили они који можда нису имали
користи од јаког основног и средњег образовања, али без обзира на то имају
капацитет за даље студирање. Обим овог права није јасно дефинисан, јер су
трошкови образовања веома високи, па се од држава тражи само високо
У препоруци број 30. Комитета за укидање расне дискриминације стоји
препорука државама чланицама да, на основу ових општих начела и у складу са
својим могућностима предузму, између осталог, сљедеће мјере: отклонити препреке
усљед којих недржављани нису у могућности да уживају економска, социјална и
културна права, нарочито у области образовања, становања, запошљавања и
здравствене заштите; обезбиједити отвореност јавних образовних институција за
недржављане и дјецу досељеника без уредних исправа који бораве на територији
државе чланице; избјегавати сегрегацију у школама и примјену другачијих стандарда
на недржављане, када су ти стандарди засновани на раси, боји, поријеклу,
националној и етничкој припадности, у основним и средњим школама и
високошколским установама;
309
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образовање које је „подједнако доступно“, а циљ је бесплатно високо
образовање. Међутим, иако тачне контуре права нису у потпуности
дефинисане, то не умањује чињеницу да оно представља људско право
(Gilchirst, 2018: 649).
Конвенцијом о правима дјетета из 1989. године, у члану 28. став 1. тачка ц)
између осталог прописано је да државе потписнице признају право дјетета на
образовање, а с циљем постизања овог права поступно и на основу једнаких
могућности, посебно ће:
,,...учинити високо образовање доступним свима на основу способности
свим одговарајућим средствима...“. Ради се о најратификованијем уговору о
праву на образовање са 196 држава чланица и једном потписницом –
Сједињеним Америчким Државама.
Право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо
образовање је такође садржано у другим конвенцијама против
дискриминације. Тако је Међународном конвенцијом о уклањању свих
облика дискриминације жена, 310 у члану 10. став 1. тачка а) прописано да
државе чланице предузимају све одговарајуће мјере ради отклањања
дискриминације жена да би им осигурале једнака права као и мушкарцима у
погледу образовања, а посебно да би на основи равноправности мушкараца и
жена осигурале једнаке услови у погледу каријере и професионалног
усмјеравања, у погледу могућности за учење и стицање диплома у
образовним установама свих категорија, како у руралним тако и у градским
срединама; ова равноправност се осигурава у погледу предшколског, општег,
техничког и стручног образовања, као и вишег техничког образовања и свих
врста професионалног усмјеравања. Затим, ту је и Конвенција о правима
особа са инвалидитетом ,311 која у члану 24. став 5. захтијева од држава
потписница да осигурају да особе са инвалидитетом могу да имају приступ
општем терцијарном образовању, професионалном оспособљавању и
едукацију, образовању за одрасле и животном учењу на једнаким основама са
осталим лицима, те да ради остварења поменутог циља, државе осигурају да
се особама са инвалидитетом пруже разумне адаптације. Такође,
Међународна конвенција о заштити права свих радника миграната и чланова
њихових породица 312 у члану 30. предвиђа да ће радници мигранти имати
једнак третман са држављанима државе која је у питању у односу на приступ
образовним институцијама.
310
Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, Аrt.
10. Dec. 18 1979, 1249 U.N.T.S. 13.
311
G.A. Res. 61/106, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Dec. 13,
2006).
312
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and
Members of Their Families, Аrt. 43-1, opened for signature Dec. 18, 1990, 2220 U.N.T.S. 3
(entered into force July 1, 2003).
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Напослијетку, у смислу права на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање, овдје треба поменути и
Конвенцију о статусу избјеглица, која за разлику од другух, напријед
наведених, група којима је напријед поменутим конвенцијама експлицитно
признато ово право изузетно ограничено, прописује ово право избјеглицама.
Конвенција о статусу избјеглица,313 у члану 22. став 2. прописује да државе
уговорнице ће примјењивати према избјеглицама што је могуће повољнији
поступак, а у сваком случају поступак који није мање повољан од онога који
се под истим околностима примјењује према странцима уопште у погледу
других категорија наставе осим основне, а нарочито у погледу приступа на
студије, признавање свједочанстава о студијама, диплома и универзитетских
увјерења издатих у иностранству, плаћања дажбина и такса и додјељивања
стипендија за студије.
4.1.2. Документи европског система заштите људских права и право
на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо
образовање
Када је у питању простор Европе, најзначајнију улогу у промоцији и
заштити људских права имају двије институције, а то су: Савјет Европе и
Европска унија. Савјет Европе основан је 1949. године и има 47 држава
чланица. Европска унија има 28 држава чланица. Њиховим документима
загарантовано је прво на образовање, а како је право на недискриминаторан
приступ у обезбјеђивању права на високо образовање изведено из овог права,
на овом мјесту ћемо приказати инструменте ових двију институција које се
тичу овог права.
Када су у питању регионални документи о људском праву на
недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо образовање,
односно међународни документи који регулишу ову област људских права на
простору Европе, овдје најприје треба поменути Европску конвенцију о
људским правима и основним слободама. Европска конвенција о људским
правима и основним слободама, која је усвојена 1950. године, не гарантује
изричито право на образовање, већ је оно признато у члану 2. првог
Протокола уз Конвенцију. Наиме први Протокол ове Конвенције, 1952/1954,
у члану 2. прописује између осталог: ,,да нико не може бити лишен права на
образовање”. Циљ израде Конвенције био је тај да суштинске одредбе
Конвенције имају директан ефекат у државама уговорницама, након што
постану дио домаћег правног поретка, а исто се односи и на право на
образовање према члану 2. првог Протокола (Fawcett, 1987: 411).
313

Convention Relating to the Status of Refugees, July 28, 1951, 19 U.S.T. 6259, 189
U.N.T.S. 150.
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Европска социјална повеља Савјета Европе,314 усвојена 1961. године ради
заштите основних социјалних стандарда, признаје широк спектар
економских, социјалних и културних права, укључујући право на образовање.
Овај документ представља главни европски инструмент о социјалним
правима који, између осталог, осигурава право на образовање од основног до
високог образовања и право на стручно оспособљавање, кроз низ одредби.
Ревидирана је 3. маја 1996. године како би се проширила права артикулисана
у првобитној верзији Повеље. Европска социјална повеља допуњује Европску
конвенцију о људским правима у области економских и социјалних права.
Њоме се утврђују права и основне слободе и успоставља надзорни механизам
заснован на колективним жалбама и државним извјештајима, гарантујући
њихово поштовање од стране држава потписница. Члан 10. Повеље гарантује
право на стручно оспособљавање, члан 15. право на стручно оспособљавање
особа са инвалидитетом и члан 17. право дјеце на помоћ, образовање и обуку.
Дакле, напријед наведене одредбе гарантују доступан и ефикасан систем
основног и средњег образовања и стручног образовања, као и једнак приступ
високом образовању.
У члану 10. тачка 1. Повеље прописано је да у намјери да се обезбиједи
ефективно остваривање права на стручно оспособљавање, стране уговорнице
се обавезују: (1) да обезбиједе или унапређују, према потреби, техничко и
стручно оспособљавање свих лица, укључујући особе са инвалидитетом, у
консултацији са организацијама послодаваца и радника, и да обезбиједе
капацитете за приступ вишем техничком и универзитетском образовању у
зависности искључиво од индивидуалних способности.
Тумачења Европске социјалне повеље дао је Европски комитет за
социјална права (ЕКСП), а сами чланови који гарантују право на образовање,
односно високо образовање, тумачени су кроз бројне одлуке. С тим у вези,
цитирајући Информативни документ који је припремио ЕКСП 17. новембра
2006. године под називом ,,ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ ПОД ЕВРОПСКОМ
СОЦИЈАЛНОМ ПОВЕЉОМ”, представићемо неке од закључака, односно
тумачења, који се односе на тему права на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање.315
С обзиром на тренутну еволуцију националних система, која се састоји у
елиминисању граница између образовања и обуке на свим нивоима у оквиру
концепта цјеложивотног учења, појам стручног оспособљавања из члана
десет Европске социјалне повеље обухвата: почетну обуку - тј. опште и
314

Council of Europe, European Social Charter, 18 October 1961, ETS 35.
Information Document Prepared by the Secretariat of the ESC, “THE RIGHT TO
EDUCATION UNDER THE EUROPEAN SOCIAL CHARTER”, from 17 November
2006,
доступан
на:
https://www.right-to-education.org/sites/right-toeducation.org/files/resourceattachments/ESC_The_Right_to_Education_under_the_European_Social_Charter_2006_
en.pdf
315
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средње стручно образовање - универзитетско и неуниверзитетско високо
образовање и организовано стручно образовање од других јавних или
приватних актера, укључујући и континуирану обуку - која је обрађена
чланом 10. став 3. Повеље. Универзитетско и неуниверзитетско високо
образовање сматрају се стручним оспособљавањем уколико пружају
студентима знање и вјештине неопходне за бављење неком професијом.316
Према члану 10. тачка 1. Повеље, мора се гарантовати право на стручно
оспособљавање свима. Државе морају да обезбиједе317 стручно
оспособљавање путем:318
- обезбјеђивања општег и средњег стручног образовања, универзитетског
и неуниверзитетског високог образовања, и других облика стручног
оспособљавања;
- изградње веза између средњег стручног образовања и универзитетског и
неуниверзитетског високог образовања;
- увођења механизама за препознавање/потврђивање знања и искуства
стеченог у контексту обуке/радне активности како би се стекла
квалификација или приступ општем, техничком и универзитетском високом
образовању;
- предузимања мјера са циљем да опште средње и опште високо
образовање, квалификације буду релевантни са аспекта професионалне
интеграције на тржишту рада;
- увођење механизама за признавање квалификација додијељених у оквиру
непрекидног вокалног образовања и обуке.
Садржаји које не представљају новчану помоћ студентима одобравају се
ради олакшавања приступа техничком или универзитетском високом
образовању искључиво на бази индивидуалних способности.319 Ова обавеза
може бити постигнута:320
- избјегавајући да накнаде за регистрацију или други трошкови образовања
представљају финансијске препреке за неке кандидате;
- успостављањем образовних структура које олакшавају препознавање
знања и искуства, као и могућност преноса од једне врсте или нивоа
образовања до другог.
Главни индикатори усклађености укључују постојање система образовања
и обуке, његов укупан капацитет (посебно однос између мјеста за обуку и
кандидата), укупну потрошњу на образовање и обуку као проценат БДП-а;
стопа завршетка младих уписаних на курсеве321 стручног оспособљавања и
студената уписаних на високо образовање; стопа запослености људи који
Закључци ЕКСП-а из 2003. године, Француска, стр. 131.
Закључци ЕКСП-а I, стр. 55.
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Закључци ЕКСП-а из 2003, Француска, стр. 131.
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Закључци ЕКСП-а I, стр. 55.
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Закључци ЕКСП-а из 2003, Француска, стр. 132.
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Закључци XIV-2, Изјава о тумачењу члана 10, стр. 60 и Закључци 2003.
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имају високошколску квалификацију и вријеме чекања да ови људи добију
први квалификовани посао.
Једнаки третман у погледу приступа стручном оспособљавању мора бити
загарантован и недржављанима. Према Додатку Повеље, држављанима
других уговорница које законито бораве или редовно раде на територији
дотичне државе уговорнице обезбиједиће се једнак третман. То
подразумијева да се као услов не тражи дужина боравка на територији
дотичне државе уговорнице, код студената и приправника који бораве у било
ком својству или који имају овлашћење да бораве на територији дотичне
државе уговорнице. Ово се не односи на студенте и приправнике који су, без
горе поменутих основа, ушли на територију дотичне државе уговорнице са
једином сврхом да похађају обуку. Сходно наведеном, услови у смислу
дужине боравка или захтјеви за запослењем и/или примјена клаузуле о
реципроцитету су у супротности са одредбама Повеље.322,323
Стручно оспособљавање особа са инвалидитетом уређено је чланом 15.
Повеље државе које су прихватиле члан 15.324
Иако се тачка 1. члана 10. Повеље углавном бави правом приступа
стручном оспособљавању и континуираном стручном оспособљавању, тачка
5. је усредсређена на допунске мјере које су ипак кључне да би приступ био
ефикасан у пракси. Списак тих мјера није потпун и обухвата:
а) смањење или укидање свих такси и других надокнада. Државе морају
осигурати да се стручно оспособљавање, како је дефинисано у тачки 1. члана
10. Повеље, пружа бесплатно или да се накнаде смањују. Накнаде и
доприноси се, међутим, неће другачије примјењивати на недржављане и
државе су дужне да гарантују једнак третман на основу услова поменутих у
тачки 1. члана 10. Повеље.325
б) пружање финансијске помоћи у одговарајућим случајевима. Приступ
стручном оспособљавању такође обухвата давање новчане помоћи, чији је
значај толико велик да само постојање права на стручно оспособљавање може
зависити од тога.326 Сва питања која се тичу финансијске помоћи за стручно
оспособљавање до високог образовања, укључујући додатке за програме
обуке у контексту политике тржишта рада,327 обрађена су у члану 10. тачка 4.
Повеље.328 Државе морају да пруже финансијску помоћ универзално, или на
основу провјере имовинског стања, или додјељивања на основу заслуга. У
сваком случају, помоћ би требала бити доступна барем онима којима је
Закључци XIV-2, Изјава о тумачењу члана 10., стр. 62.
Закључци ЕКСП-а из 2003, Словенија, стр. 473.
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Закључци XIV-2, Изјава о тумачењу члана 10., стр. 62.
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Закључци XVI-2, Уједињено Краљевство, стр. 941.
326
Закључци VIII, стр. 136.
327
Закључци XVI-2, Република Словачка, стр. 773.
328
Закључци XIV-2, Изјава о тумачењу члана 10., стр. 62.
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потребна329 и мора бити одговарајућа.330 Може се састојати од стипендија или
кредита по преференцијалним каматним стопама. Број корисника и износ
финансијске помоћи такође се узимају у обзир за процјену усаглашености са
овом одредбом.331 Једнаки третман у погледу новчане помоћи мора се
загарантовати недржављанима на основу услова поменутих у тачки 1. члана
10. Повеље.332
Сљедећи документ од значаја за ово право је Европска повеља о
регионалним и мањинским језицима Савјета Европе333 из 1992. године. Циљ
овог споразума је заштита и промоција историјских, регионалних и
мањинских језика у Европи. Усвојен је, с једне стране, да би се одржале и
развијале европске културне традиције и насљеђе, а са друге, да би се
поштовало неотуђиво и општепризнато право на употребу регионалног или
мањинског језика у приватном и јавном животу. Ова повеља у члану 8. став 1.
тачка е) прописује да, што се тиче образовања, државе потписнице се
обавезују, на територији на којој се такви језици користе, у складу са
ситуацијом сваког од ових језика, и не доводећи у питање наставу
службеног/их језика државе да: (а) учине доступним универзитетско и друго
високо образовање на регионалним или мањинским језицима; или (б) да
обезбиједе услове за изучавање ових језика као универзитетских и
високошколских предмета; или (в) уколико се према улози државе коју она
има у односу на високошколске установе не могу примијенити подставови а)
и б), да охрабре и/или дозволе пружање универзитетског или другог облика
високог образовања на регионалном или мањинском језику, или да омогуће
услове за изучавање ових језика као универзитетских или високошколских
предмета. Наведена одредба, дакле, прописује право на употребу регионалног
или мањинског језика у образовању.
Наредни документ у вези овог права на нивоу Европе је Оквирна
конвенција о заштити националних мањина334 Савјета Европе из 1995. године.
Ова конвенција посвећена је заштити националних мањина уопште. Њен циљ
је да прецизира правне принципе које државе предузимају да поштују како би
осигурале заштиту националних мањина. Сходно наведеном циљу члан 12.
признаје принцип једнаких могућности за приступ образовању на свим
нивоима за припаднике националних мањина. Члан 13. гарантује им право на
оснивање приватних образовних институција. Члан 14. односи се на њихово
Закључци XIII-1, Турска, стр. 242.
Закључци XVI-2, Република Словачка, стр. 772.
331
Закључци XVII-2, Ирска, стр. 406.
332
Закључци ЕКСП-а из 2003., Словенија, стр. 473.
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Council of Europe, European Charter for Regional or Minority Languages, 4 November 1992, ETS 148
334
Council of Europe, Framework Convention for the Protection of National Minorities,
1 February 1995, ETS 157.
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право да уче сопствени (мањински) језик и, колико је то могуће, да буду
поучавани на језику њихове мањине или да добијају наставу на овом језику.
Затим, за ово право је од значаја и Европска конвенција о правном статусу
радника миграната335 Савјета Европе из 1977. године. Ова Конвенција се бави
главним аспектима правне ситуације радника миграната. Члан 14. Конвенције
штити право радника миграната на образовање и стручно оспособљавање, на
истој основи као и националних радника. Наиме, поменути члан прописује
сљедеће: ,,Радници мигранти и чланови њихових породица који су званично
примљени на територију уговорне стране имају право, на истој основи и под
истим условима као и национални радници, на опште образовање и стручно
оспособљавање и преквалификацију и биће им омогућен приступ високом
образовању према општим прописима који регулишу пријем у одговарајуће
институције у држави пријема (став 1.). Да би промовисала приступ општим
и стручним школама и центрима за стручно оспособљавање, држава пријема
ће олакшати наставу свог језика или, ако их има више, једног од својих
језика, радницима мигрантима и члановима њихових породица (став 2.). За
примјену става 1. и 2. овог члана, додјељивање стипендија биће препуштено
дискрецији сваке уговорне стране која ће се потрудити да додијели дјеци
раднике мигранте који живе са породицама у држави пријема - у складу са
одредбом члана 12. ове конвенције - у том погледу исте олакшице као и
држављанима државе пријема (став 3.). Пређашња достигнућа радника, као и
дипломе и стручне квалификације стечене у држави поријекла, признаће
свака уговорна страна у складу са аранжманима утврђеним билатералним и
мултилатералним споразумима (став 4.). Дотичне стране уговорнице,
дјелујући у блиској сарадњи, настојаће да обезбиједе да шеме стручног
оспособљавања и преквалификације, у смислу овог члана, што је могуће више
задовоље потребе радника миграната у циљу њиховог повратка у њихову
државу поријекла (став 5.).
Сљедећи документ, или боље речено документи, пошто их има више, од
значаја за људско право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању
права на високо образовање на простору Европе су Препоруке Савјета
Европе. Наиме, периодично усваја препоруке, за државе чланице, које се тичу
образовања. Ове препоруке нису обавезујуће за државе чланице, али
представљају Смјернице у спровођењу образовних политика. Сходно
предмету овог поглавља, на овом мјесту ћемо истаћи неке које се односе на
право које је у фокусу овог поглавља публикације.
Препорука о приступу високом образовању из 1998. године 336 у свом
дијелу који се тиче дефинисања појмова, под тачком 1., наводи да се под
,,Политиком приступа” сматра: ,,политика која има за циљ проширење
335

Council of Europe, European Convention on the Legal Status of Migrant Workers, 24
November 1977, ETS 93.
336
Препорука CM/Rec(1998)3 Комитета министара државама чланицама о приступу
високом образовању. Комитет министара усвојио дана 17.03.1998. године
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учешћа у високом образовању на све дијелове друштва и на осигурање да је
ово учешће ефикасно (то јест, у условима који осигуравају да лични напор
доведе до успјешног завршетка).“ Надаље, под ,,Политиком једнаких
могућности (једнаке шансе)”, сматра се: ,,она која је дизајнирана да удовољи
свим захтјевима принципа једнакости, а не само формална или de jure
једнакост и одсуство дискриминације, већ и пуна и ефикасна једнакост у
смислу омогућавања свим појединцима да се развијају и остварују свој
потенцијал. Промоција ефикасне једнакости може захтијевати усвајање
посебних мјера тамо гдје је то неопходно и у складу са принципом
недискриминације узимајући у обзир специфичне услове појединаца или
група у друштву”. Поред овога у дијелу препорука који се тиче циљева и
задатака, тачка 2., између осталог, владама држава чланица се препоручије да:
,,сви који могу и желе да успјешно учествују у високом образовању требају
да имају поштене и једнаке могућности за то, као и да системи пријема и
окружење за учење у високошколским установама треба да буду једнаких
могућности за све појединце и групе у друштву.” Тачка 3. посвећена је
активностима против дискиминације, и у склопу ње се владама држава
чланица препоручује да: размотре потребу да националним законодавством
забрани дискриминацију у високом образовању на основу пола, сексуалне
орјентације, старости, етничког поријекла, религије, политичког или другог
мишљења и инвалидитета. С тим у вези, пажња треба бити посвећена на:
- пожељност укључивања високог образовања у обим свеобухватнијих
мјера за борбу дискриминација свих чланова одређене групе или група;
- релевантне инструменте Савјета Европе које су државе чланице усвојиле
у вези са равноправношћу жена и мушкараца, политике за особе са
инвалидитетом, националне мањине, против нетолеранције и расизма, као и
Европске конвенције о људским правима и њеним протоколима;
- потреба за уравнотеженом комбинацијом мјера које оснажују појединце
да добију обештећење у случајевима доказане дискриминације са онима који
се баве структурним узроцима и промоцијом институционалних промјена;
- чињеницу да законодавство против дискриминације у оквиру политике
једнаких могућности треба допунити позитивним дјеловањем у корист
недовољно заступљених група.
Такође, у склопу ове тачке наведено је да сви становници и сви носиоци
националних квалификација треба да буду подједнако третирани у сврху
приступања високом образовању, без обзира на њихов правни статус
држављана или недржављана. Особама са инвалидитетом треба пружити
једнаке могућности да учествују у студијама, истраживањима и запошљавању
у високом образовању и физичке и системске препреке њиховом учешћу
треба постепено уклањати.
У тачки 6. која се бави финансирањем високог образовања владама држава
чланица је препоручено да јавно финансирање високог образовања треба да
подржава циљеве политике недискриминаторног приступа високом
образовању, са крајњим циљем да сви грађани треба да имају фер и једнаке
185
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могућности за високо образовање. Надаље, препоручује се да механизми
јавног финансирања високошколских установа и студената треба да
подржавају спровођење политике приступа. Ово је посебно релевантно када
систем финансирања институција укључује подстицаје за квалитет и учинак
или се заснива на различитој процјени потреба. Овај став се не може
тумачити као препорука у корист одређених приступа финансирању. Такође,
да би се смањиле финансијске препреке ширем приступу високом
образовању, препоручује се владама држава чланица да треба да обезбиједе
финансијску подршку за издржавање студената, узимајући у обзир трошкове
издржаваних лица. Приоритет треба дати задовољавању потреба оних
студената из група са нижим приходима. Подстицајне стипендије студентима
са високим академским оцјенама могу играти комплементарну улогу. Такође,
финансијски аранжмани треба да препознају додатне потребе студената са
инвалидитетом и оних са дјецом. Надаље, тамо гдје се уводе школарине или
регистрације, пожељно је:
- третирати накнаде као ограничени студентски допринос трошковима
високог образовања у партнерству са пореским обвезником, умјесто као
замјену за јавно финансирање;
- да плаћање студентског доприноса буде зависно од прихода, на примјер,
свеобухватном шемом финансијске помоћи која покрива трошкове накнада за
студенте са ниским примањима;
- да регулишу накнаде на упоредивом нивоу у свим јавним институцијама;
- да се сваки приход од накнада посвети додатној потрошњи.
Ова позиција се не може протумачити као препорука у корист накнада. На
самом крају ове тачке, наводе се да владина политика према приватним
институцијама високог образовања треба адекватно да узме у обзир циљеве
приступа високом образовању.
У тачки 9. владама држава чланица и институцијама високог образовања
препоручено је успостављање система за праћење напретка ка једнаким
могућностима. У склопу ове тачке је препоручено да треба успоставити
систем праћења учешћа у високом образовању, у складу са законодавством о
заштити података, те да институционално праћење треба посматрати као
саставни дио политика за једнаке могућности и кључно професионално
средство за управљање и планирање, мониторинг треба да има за циљ да
обухвати профиле студената, квалификације за упис, учинак, напредовање и
стопу задржавања (укључујући разлоге за незадржавање), према старости,
полу, инвалидитету, етничком или културном идентитету и социјалноекономском поријеклу. Треба размотрити праћење профила и позиција
особља као дио свеукупне политике за једнаке могућности.
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Препорука о осигурању квалитетног образовања из 2012. године,337 наводи
да право на образовање као основно људско право ,,може бити у потпуности
остварено само ако је образовање одговарајућег квалитета“ и у пасусу 6
дефинише се шта се подразумијева под квалитетним образовањем. У том
смислу кључно је да земље чланице обезбиједе квалитетно образовање, док
је, када је у питању недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање у пасусу 18 наведено да: ,,Студентима треба омогућити
ефикасан и равноправан приступ високошколским установама и програмима
на основу њихових тежњи и способности. Њихове квалификације треба да
буду прилагођене главним циљевима високог образовања како су дефинисани
у пасусу 6 ове препоруке. Штавише, студенти треба да имају право да у
потпуности дају допринос и учествују у управљању институцијом као
одговорни чланови академске заједнице.” Такође, у пасусу број 19 прописано
је да: ,,Јавне власти имају водећу одговорност за успостављање кохерентног
оквира који осигурава једнаке могућности приступа високом образовању и
високом образовању за све грађане и који се заснива на принципу
институционалне аутономије. Развој критеријума за осигурање квалитета,
иако заснован на стандардима и Смјерницама за осигурање квалитета у
европском простору високог образовања, требало би да узме у обзир концепт
квалитета образовања како је дефинисан у овој препоруци.”
Препорука о образовању Рома и путника у Европи из 2009. године,338 у
пасусу 12 наводи да: ,,Приступ Рома и путника стручном оспособљавању
треба прилагодити и подржати циљаним мјерама и примијенити културно
осјетљиве програме образовања одраслих. Даље, у недостатку диплома, треба
подстицати потврђивање знања стеченог искуством.” Поред овога у пасусу 12
препоруке наведено је да: ,,Ромима и путницима треба олакшати приступ
вишем средњем и универзитетском образовању.”
Препорука о јавној одговорности за високо образовање и истраживање из
2007. године,339 између осталог, у пасусу 14 под насловом Одговорност за
обезбјеђивање једнаких могућности у високом образовању, наводи да: ,,Јавне
власти треба да преузму водећу одговорност за осигуравање да сви
квалификовани кандидати уживају ефикасне једнаке могућности за похађање
и завршавање високог образовања, без обзира на њихово социјално и
економско поријекло. Нарочито, јавне власти треба да настоје да створе
ефикасне могућности за припаднике сиромашних и недовољно заступљених
337
Препорука CM/Rec(2012)13 Комитета министара државама чланицама о
осигуравању квалитетног образовања. Комитет министара усвојио дана 12.12.2012.
године.
338
Препорука CM/Rec(2009)4 Комитета министара државама чланицама о
образовању Рома и путника у Европи. Комитет министара усвојио 17.06.2009. године.
339
Препорука CM/Rec(2007)6 Комитета министара државама чланицама о јавној
одговорности за високо образовање и истраживање. Комитет министара усвојио
16.05.2007. године.
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група да приступе и заврше високо образовање у пуној мјери својих тежњи и
способности. Једнаке могућности требале би се проширити на све аспекте
високог образовања, укључујући интернационализацију, на примјер кроз
академску мобилност студената и особља.”
Препорука о родној равноправности у образовању из 2007. године,340 која
експлицитно не помиње високо образовање али, између осталог, препоручује
владама држава чланица да: ,,...(II) промовишу и подстичу мјере усмјерене
посебно на спровођење родне равноправности на свим нивоима образовног
система и у образовању наставника у циљу постизања de facto родне
равноправности и побољшања квалитета образовања...”
Препорука о Повељи Савјета Европе о образовању за демократско
грађанство и образовању за људска права из 2010. године341 о питању високог
образовања, препоручује да државе чланице треба да промовишу, уз дужно
поштовање принципа академске слободе, укључивање образовања за
демократско грађанство и образовање о људским правима у високошколске
установе, посебно за будуће образовне професионалце. Поред овога у пасусу
45 ове препоруке се наводи да разлика у ситуацији високошколских установа,
у односу на ниже нивое образовања, се огледа у уводним глаголима, „треба
да промовише инклузију“, прије него „треба да укључи“. Ово одражава
чињеницу да у већини, ако не и свим државама, институције високог
образовања углавном имају аутономију над својим наставним планом и
програмом. На исту тачку упућује и позивање на академску слободу, која је
била главна тема која је забрињавала Управни одбор за високо образовање
када је разматрао приједлог новог документа о оквирној политици 2007.
године. „Институције високог образовања“, наравно укључују, али нису
ограничене на универзитете.
Повеља Европске уније о темељним правима342 обједињује постојећа права
која су претходно била расута на низ извора, укључујући Европску
конвенцију о људским правима и основним слободама и друге споразуме
Савјета Европе, Уједињених нација и Међународне организације рада. Њена
одредба о праву на образовање (члан 14.), између осталог, укључује право на
једнак приступ образовању и стручном оспособљавању. Повеља Европске
уније о темељним правима односи се само на институције и тијела Европске
уније и државе чланице Европске уније када дјелују у оквиру права Европске
уније. То значи да директиве/ политике/акције Европске уније морају бити
компатибилне са Повељом и да државе чланице морају поштовати Повељу
када имплементирају право Европске уније у домаће законодавство, тј.
Препорука CM/Rec(2007)13 Комитета министара државама чланицама о родној
равноправности у образовању. Комитет министара усвојио 10.10.2007. године.
341
Препорука CM/Rec(2010)7 Комитета министара државама чланицама о Повељи
Савјета Европе о образовању за образовање демократског грађанства и људска права.
Комитет министара усвојио 11.05.2010. године.
342
Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012.
340
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доносе своје националне законе. Суд правде Европске Уније тумачи Повељу.
Повеља је у складу са Европском конвенцијом о људским правима усвојеном
у оквиру Савјета Европе: када Повеља садржи права која проистичу из ове
конвенције, њихово значење и дјелокруг су исти. Европска конвенција о
људским правима је минимални стандард за тумачење.
На овом мјесту, заслужују да буду поменута и два документа који се, прије
свега, тичу квалитета високог образовања по мјери тржишта рада и олакшаној
мобилности студената на читавом простору Европе, а што посредно утиче и
на остварење права на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање. Ради се о Конвенцији о признавању квалификација из
области високог образовања Европе из 1997. године343 (тзв. Лисабонска
декларација), Заједничкој декларацији о хармонизацији структуре европског
система високошколског образовања из 1998. године344 (тзв. Сорбонској
декларацији) и Заједничкој декларацији европских министара образовања
којом је створена основа за успостављање Европског подручја високог
образовања из 1999. године (тзв. Болоњска декларација). Главни циљ овог
заједничког система, и уопште Болоњског процеса, јесте олакшавање
мобилности у високом образовању и побољшање запошљивости дипломаца.
Стандардизоване дипломе треба да буду признате у земљама учесницама и у
ту сврху је Лисабонска конвенција Савјета Европе интегрисана у тзв.
болоњски процес чинећи његову ратификацију експлицитним болоњским
„захтјевом“, као продужетак заједничке трослојне структуре и посвећености
признавању диплома, са фокусом на успостављање механизама и стандарда
за осигурање квалитета, у оквиру којих „запошљивост“ игра важну улогу
(Garben, 2020: 336).
Лисабонска декларација у својој преамбули наводи да су земље
потписнице ове конвенције: ,,свјесне чињеница да је право на образовање
елементарно људско право и да високо образовање, које служи као средство
стицања и унапређења знања, представља изузетно велико културно и научно
благо како појединаца тако и друштва, сматрајући да високо образовање
треба да игра виталну улогу у промовисању мира, међународног
разумијевања и толеранције и стварању узајамног повјерења међу народима и
нацијама. Као и да у жељи да омогуће становништву читавог региона да у
потпуности искористи велику вриједност разноврсности тако што ће
житељима сваке државе и студентима образовних институција сваке од
земаља потписница олакшати приступ образовним ресурсима других земаља
потписница, тачније тако што ће олакшати њихова настојања да наставе своје
образовање или доврше одређени период студија у институцијама високог
образовања других земаља потписница.” Надаље, у члану 1. ове Конвенције
343

Council of Europe/UNESCO (1997): Convention on the Recognition of Qualifications
Concerning Higher Education in the Europe Region (Lisbon Recognition Convention).
344
“Joint declaration on harmonisation of the architecture of the European higher education system“ (PDF). DAAD. 25 May 1998. (Sorbonne Joint Declaration).
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прописано је значење одређених појмова, па је тако, између осталог, одређено
и значење приступа (високом образовању345), као право квалификованих
кандидата да конкуришу и буду узети у обзир за пријем у институције
високог образовања.346 Док се пријем (у институције и програме високог
образовања347) дефинише као акт омогућавања квалификованим кандидатима
да похађају високошколске студије у датој институцији и/или у оквиру датог
програма, или систем којим се то омогућује. Сорбонска декларација, између
осталог, прописује да студенти на додипломском нивоу би требало да имају
приступ
разноврсним
програмима,
укључујући
прилике
за
мултидисциплинарне студије, развој знања језика и способности за
кориштење информацијских технологија. Болоњска декларација промовише
механизме за успостављање најраширеније студентске мобилности унутар
Европског високошколског образовног простора.
Узевши у обзир изложене универзалне и европске стандарде по питању
гаранције права на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање, у наредном дијелу рада ћемо кроз упоредноправну
анализу представити законодавне и институционалне моделе заштите овог
права кроз национално законодавство пет држава (три чланице Европске
уније и два кандидата за чланство у Европској унији).
4.1.3. Упоредноправна анализа легислативних и инстиуционалних
модела заштите правa на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање у правним системима
држава чланица и кандидата за чланство у Европској унији
У циљу упоредноправне анализе легислативних и институционалних
модела заштите права на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права
на високо образовање у правним ситемима држава чланица и кандидата за
чланство у Европској унији, а затим и упоређивања са законодавством и
институционалним механизмима заштите овог права у Републици Српској,
као и давања препорука за унапређење истих у смислу боље заштите овог
права, опредијелили смо се за сљедеће земље: Савезну Републику Њемачку,
Републику Словенију, Републику Хрватску, Републику Србију и Црну Гору.
345
У смислу ове Конвенције високо образовање обухвата све врсте студијских
курсева или групе студијских курсева, обуке или обучавања за научна истраживања
на нивоу вишем од средњег, који одговарајуће надлежне установе земље потписнице
признају као дио свог система високог образовања.
346
У смислу ове Конвенције под институцијом високог образовања се
подразумијева установа за стицање високог образовања коју надлежна установа
земље признаје као дио свог система високог образовања.
347
У смислу ове Конвенције под програмом високог образовања подразумијева се
студијски курс који надлежна установа земље потписнице признаје као дио свог
система високог образовања и чије завршавање обезбјеђује студенту квалификацију
високог образовања.
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Разлог зашто смо одабрали Њемачку налази се у чињеници да се ради о једној
од земаља оснивача Европске економске заједнице, данашње Европске уније,
земљи са најјачом привредом у Европи, земљи са високом стопом имиграција
и веома развијеним системом високошколског образовања. Са друге стране за
Републику Словенију и Републику Хрватску смо се опредијелили из разлога
што су обjе земље бивше југословенске републике, а данашње чланице
Европске уније и што имају заједнички историјат развоја високог обрзовања,
као и неке сличне изазове у смислу права на једнак приступ у обезбјеђивању
права на високо образовање. Напослијетку, када су у питању државе
кандидати за чланство, у смислу анализе националног законодавства кроз
призму овог права, опредијелили смо се за Републику Србију и Црну Гору,
опет зато што се ради о бившим југословенским републикама, као и о
земљама које дијеле сличну традицију висoког образовања, као и сличне
изазове када је у питању реформа истог, као и Република Српска.
4.1.3.1. Право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање у правном систему Савезне Републике Њемачке
Савезна Република Њемачка (њем. Bundesrepublik Deutschland) је
федерална, парламентарна република у средишњој и западној Европи. Чини
је 16 конститутивних држава (њем. Länder), са око 82 милиона становника и
површином од 357.021 км2 представља најнасељенију државу чланицу
Европске уније, а након САД-а је друга најпопуларнија имиграциона
дестинација на свијету. Савезна Република Њемачка је у своје национално
законодавство имплементирала право на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање.
У Основном закону (Уставу) Савезне Републике Њемачке (њем. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland),348 право на образовање није изричито
наведено, већ се оно изводи тумачењем појединих чланова Основног закона.
У складу са наведеним, Уставни суд Савезне Републике Њемачке је заузео
став да члан 2. (слободан развој личности) укључује право на образовање.
Члан 7. њемачког Основног закона предвиђа да је „цјелокупан школски
систем у земљи под надзором државе“.
Основни закон који у Савезној Републици Њемачкој уређује ову област је
Оквирни закон о високом образовању,349 (њем. Hochschulrahmengesetz - HRG)
који је усвојен 1976. године, и дефинише обим обавеза савезне владе према
међународним уговорима, док свака земља има свој Закон о високом
образовању (њем. Hochschulgesetz), који посебно уређује све аспекте
универзитетског живота. Дакле, у Савезној Републици Њемачкој постоји
348

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Vom 23.05.1949 (BGBl. 1949,1, S.
1 ff.), zul. geänd. durch Gesetz vom 28.03.2019 (BGBl. I 2019,11, S. 404 f.).
349
Hochschulrahmengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999
(BGBl. I S. 18).
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прерасподијељени образовни систем, у коме су обавезе подијељене између
Федерације, земаља и локалних власти. Главне одлуке се доносе на нивоу
земаља, док је стручно образовање и обука обавеза Федерације и земаља.
Уставом је успостављена подијела власти на пољу управљања високим
образовањем између федерације и њених земаља. Одговорност за тренутно
функционисање државних универзитета је готово искључиво на нивоу влада
земаља.
Када су у питању јавне политике и право на недискриминаторан приступ
обезбјеђивању права на високо образовање, Савезна Република Њемачка се у
оквиру Болоњског процеса обавезала да ће социјални захтјеви, да студенти
који улазе у високо образовање учествују у високом образовању и завршавају
студије на свим нивоима, одражавати састав становништва у цјелини. С
обзиром на растућу потребу за висококвалификованим дипломцима високог
образовања и њиховим тржиштем рада и могућностима за каријеру бољу од
просјека, постоји потреба за превазилажењем социјалних препрека и
омогућавањем једнаког учешћа претходно недовољно заступљеним групама.
До сада недовољно заступљене групе у њемачком систему високог
образовања укључују жене (у одређеним групама предмета и међу научним
особљем), студенте са дјецом, студенте са инвалидитетом и хроничним
болестима, дјецу из поријекла са ниским приходима или у образовно
угроженом поријеклу и студенте са мигрантским поријеклом.
По питању специфичних мјера подршке, како би се осигурало
равноправно учешће полова, мора се пратити расподјела у различитим
предметним групама и њене посљедице по друштвени развој (школски
сектор, предмети из групе математичких, рачунарских, природних и
техничких наука). У ту сврху на многим институцијама високог образовања
повјереници или канцеларије за род подржавају промоцију родне
равноправности. За студенте са дјецом, високошколске установе нуде мјеста
за бригу о дјеци, било кроз сопствене услуге његе дјетета или уз подршку
других пружалаца услуга. Више од половине доступних мјеста је за дјецу
млађу од три године. Многе организације за подршку студентима (њем. Studentenverke) допуњују класичне понуде његе пружањем његе изван
уобичајеног радног времена, током викенда и током празника, и
флексибилним краткорочним аранжманима. За питања у вези са
компатибилношћу и финансирањем студија и породичног живота,
организације за подршку студентима успоставиле су Савјетодавне и
информативне службе (нпр. породичне канцеларије). Остале мјере подршке
укључују обезбјеђивање посебног смјештаја за студенте са дјецом, играонице,
свлачионице и старалачке собе, као и дјечију опрему и трпезарије у
студентским кафетеријама. Приликом успостављања услова за студије по
мјери породице (енг. family-friendly study), високошколске установе сарађују
са локалним властима и другим високошколским институцијама, између
осталог, у оквиру ревизије универзитета по мјери породице (њем. familiengerechte hochschule). Према Оквирном закону о високом образовању и
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законодавству земаља о високом образовању, институције високог
образовања у Савезној Републици Њемачкој одговорне су за осигурање да
студенти са инвалидитетом не буду у неповољном положају и да могу
похађати курсеве без помоћи кад год је то могуће. Прописи о испитима
морају узети у обзир посебне захтјеве ученика са инвалидитетом како би се
обезбиједиле једнаке могућности. Адвокати који заступају потребе студената
са инвалидитетом и лобији за студенте са инвалидитетом имају важну
функцију посредника између студената и управних одбора високошколске
установе. Већина организација за подршку студентима такође нуде Савјете
студентима са инвалидитетом или хроничном болешћу. Информације о
мјерама подршке студентима из породица са ниским приходима могу се наћи
у одјељку о финансирању терцијарног сектора (високог образовања).
Посљедњих година проширене су посебне могућности за промоцију
страних студената у програмима обуке и програма за надарене студенте. На
основном нивоу, страним студентима који у Њемачкој живе само са
привременим дозволама боравка из хуманитарних разлога или са
самопристајањем, приступ грантовима помоћи у оспособљавању је омогућен
након само 15 мјесеци боравка на територији Савезне Републике Њемачке без
прекида (умјесто четири године као раније) измјенама Савезног закона о
помоћи у оспособљавању350 (њем. Bundesausbildungsforderungsgesetz BAfoG). Недостаци образовања за стране студенте увијек су били врућа тема
и о њима се још увијек расправља у Њемачкој у свакој од фаза њемачког
образовног система уопште, а посебно у сектору високог образовања. Страни
студенти (њем. Bildungsinlander) су страни студенти, који су своју
квалификацију за упис на универзитет стекли у Њемачкој, па нису страни
студенти у ужем смислу те ријечи, који у Њемачку долазе да би студирали на
Њемачкој институцији високог образовања попут нпр. размјене студента.
Наиме, више пута је доказано са неколико различитих студија да њемачки
образовни систем и даље има дискриминаторни однос према странцима и
Њемцима са миграцијским поријеклом, али такође и према студентима који
су у социјално угроженом положају, што се понекад назива
„институционалном дискриминацијом.” Овдје треба поменути да Њемци са
миграцијским поријеклом нису исто што и „Bildungsinlander“, јер „Bildungsinlander“ нису њемачки држављани, док су Њемци са имиграцијским
поријеклом њемачки држављани који су и сами мигрирали у Њемачку или
имају родитеље (или само једног родитеља ) који су мигрирали у Њемачку
послије 1949. године. Много је разлога за ову „институционалну
дискриминацију“, а политичари и научници се већ годинама расправљају због
ове теме (Başkaya, 2014: 3). Приватне фондације такође све више укључују
пружање подршке младима са мигрантским поријеклом. Промоција
350

Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezember 2010 (BGBl. I
1952; 2012 I S. 197), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Juli 2019 (BGB).
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недовољно заступљених друштвених група у образовном систему постиже се
низом мјера којима је циљ превазилажење социјалних препрека и
омогућавање равноправног учешћа. На нивоу система у цјелини, они
укључују, између осталог, напоре да се обезбиједи успјех у школи за све
друштвене групе или спровођење Националног плана интеграције (њем. Nationaler Integrationsplan) усвојеног 2007. године, који садржи мјере за
промоцију младих са мигрантским поријеклом у свим фазама образовања и
обуке и поткријепљено је у јануару 2012. године Националним акционим
планом за интеграцију (њем. Nationaler Aktionsplan Integration). Такође у вези
са овим треба сагледати одредбе донијете у контексту Националног акционог
плана савезне владе за спровођење Конвенције УН-а о правима особа са
инвалидитетом (њем. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung).
У сектору високог образовања Савезне Републике Њемачке, мјере за
промоцију недовољно заступљених друштвених група укључују сљедеће:
- програм за професоре (њем. Professorinnenprogramm) из Федерације и
земаља који доприноси повећању броја професора на високошколским
институцијама; централни циљ програма је такође јачање структура једнаких
могућности на институцијама високог образовања кроз посебне мјере;
истовремено програм дјелује и као структурна мјера за већу родну
равноправност на институцијама високог образовања;
- у оквиру Националног пакта за жене у МИНТ професијама (математика,
информатика, природне науке и технологија), (њем. Nationaler Pakt für Frauen
in MINT-Berufen), удио нових жена које су приступиле студирању и које су
дипломирале у области природних наука и техничких професија треба
повећати;
- мрежа ,,Стазе до студирања“ (њем. Netzverk „Vege ins Studium“) спроводи
информативну кампању како би повећала склоност ка студирању;
- потребе студената у посебним околностима треба узети у обзир у смислу
пријема на студије, оптерећења и испита, укључујући, између осталог, као
дио акредитације студијских курсева и системску акредитацију читавих
високошколских установа;
- на препоруку Сталне конференције Савезно министарство образовања и
истраживања (њем. Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF) од
1982. године промовише Информативно-савјетодавну службу за студије и
инвалидност (њем. Informationsstelle Studium und Behinderung – IBS) у
Њемачком удружењу студентских послова (њем. Deutsches Studentenwerk).
Информативно -савјетодавна служба већ дужи низ година служи као центар
компетенција за студенте са здравственим проблемима, и од стране свих
стејкхолдера у њемачком високом образовању сматра се компетентним
органом са специјалистичком стручношћу;
- финансирање додатних трошкова који настају за студенте са
инвалидитетом у вези са трошковима студија и живота („потребе за додатним
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студијем у вези са инвалидитетом“) треба да се обезбиједи прилагођавањем
прописа о социјалном осигурању савременим образовним путевима;
- институције високог образовања треба да буду упознате са специфичним
потребама студената у посебним околностима;
- организацију студија треба учинити флексибилнијом и проширити
ванредне студијске програме.
4.1.3.2. Право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање у правном систему Републике Словеније
Република Словенија, је унитарна парламентарна демократска република
средишње Европе. Чини је 211 општина, са око 2 милиона становника и
површином од 20.273 км². Чланица је Европске уније од 2004. године. Устав
Републике Словеније351 (сло. Ustava Republike Slovenije) у члану 14. прописује
да су у Словенији свима загарантована једнака људска права и основне
слободе, без обзира на националност, расу, пол, језик, вјеру, политичка или
друга увјерења, финансијски статус, рођење, образовање, социјални статус,
инвалидитет или било које друге личне околности. Такође, члан 57.
(Образовање и школовање) Устава прописује да је образовање слободно (став
1.), да је основно образовање обавезно и финансира се из јавних средстава
(став 2.), те да држава ствара могућности грађанима да стекну одговарајуће
образовање (став 3.). Чланом 52. Устава регулисана су права особа са
инвалидитетом, гдје је, између осталог, прописано да дјеца са физичким или
менталним инвалидитетом и друга тешка лица имају право на образовање и
обуку за активан живот у друштву, као и да ће се такво образовање и обука
финансирати из јавних средстава. Сходно наведеном, можемо рећи да је
право на образовање експлицитно одређено у Уставу Републике Словеније.
Устав Републике Словеније утврђује једнака права и могућности у
образовању за све без обзира на расу, пол, националност, социјално или
културно поријекло, религију, политичка и друга убјеђења, образовање,
социјални статус, инвалидност или било које друге личне околности. Високо
образовање у Словенији укључује високо стручно образовање и високо
образовање кратког циклуса. Од 2012. године оба домена су у одговорности
Министарства образовања, науке и спорта (сло. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport). Област високог образовања у Републици Словенији уређена
је Законом о високом образовању (сло. Zakon o visokem šolstvu).352 Кључни
документ о јавној политици у вези са образовањем је план за реформу
351
Устав Републике Словеније (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).
352
Zakon o visokem školstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečišćeno besjedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP 2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 –
ZIUOPDVE in 57/21 – odl. US).
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образовног система такозваног ,,образовног система“. Бијела књига о
образовању у Републици Словенији од 1996. године (сло. Bela knjiga o vzgoji
in izobraževanju v Republiki Sloveniji), која између осталог предвиђа „једнаке
могућности и недискриминацију“ под принципима јавног образовног
система. Бијела књига из 1996. године заснована је на тадашњим стандардима
дјечијих и људских права и дефинисала је основна полазишта, принципе и
циљеве образовања у Републици Словенији. Након овог стратешког
документа из области образовања донијета је још једна Бијела књига о
образовању у Републици Словенији 2011. године, чији је циљ био да се након
реформе образовања из деведесетих година пружи системски преглед
структуре и функционисања образовног система државе, и уједно предложе
реформе које би осигурале пружање квалитетног образовања у будућности
(Kрек & Maтљак, 2011: 6). Основни принципи, основа јавног система
образовања Бијеле књиге о образовању у Републици Словенији из 2011.
године, укључују праведност и пружање једнаких образовних могућности у
дјелокругу овог принципа. Штавише, усвојено је неколико релевантних
прописа о образовању, здравству, уклањању препрека и препрека у
постављању, социјалној и финансијској помоћи, запошљавању и социјалној
инклузији. Национални и развојни програми укључују рјешења релевантна за
једнаке могућности. Кључни циљеви Националног програма високог
образовања 2011–2020 (сло. Nacionalnega programa visokega šolstva 2011–
2020), који је усвојила Народна скупштина Републике Словеније у мају 2011.
године, су квалитет и изврсност, разноликост и доступност,
интернационализација, диверзификација структуре студија и значајно
финансирање високог образовања. Закон о заштити од дискриминације353
(сло. Zakon o varstvu pred diskriminacijo) садржи додатне одредбе о једнаким
могућностима. Тако је у члану 2. овог закона, између осталог, прописана
обавеза за државне органе, локалне заједнице, носиоце јавних овлашћења,
правна и физичка лица, да осигурају заштиту од дискриминације или једнак
третман свих лица у свим областима одлучивања, правних послова и других
операција или поступања, а између осталог посебно с обзиром на приступ
свим облицима и свим нивоима каријерне орјентације и консалтинга,
стручног и професионалног образовања и обуке, даљег стручног
усавршавања и преквалификације, укључујући стажирање. Када је у питању
законска регулатива у вези остварења права на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање у Републици Словенији, овдје
треба истаћи да Закон о високом образовању Републике Словеније препознаје
двије групе студената који имају право на посебне мјере подршке. То су
студенти са посебним потребама и студенти са посебним статусом. Наиме,
Законом о регулисању студентског статуса из 2017. године (сло. Zakon za
353

Zakon o varstvu pred diskriminacijo, Uradni list: 33/2016, 21/2018-ZNOrg.
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urejanje položaja študentov)354 чланом 7. прописане су измјене и допуне Закона
о високом образовању, на начин да је Закону о високом образовњу послије
члана 69. (друга права и бенефиције студената) додат нови члан 69a (студенти
са посебним потребама и посебним статусом) који гласи: ,,Студенти са
посебним потребама су слијепи и слабовиди студенти или студенти
оштећеног вида, глуви и наглуви студенти, студенти са говорно-језичким
поремећајима, физички ометени студенти, студенти са дуготрајном болешћу,
студенти са аутистичним поремећајима и студенти са емоционалним и
поремећајима у понашању (став 1.). Студенти са посебним статусом према
овом закону су врхунски спортисти, студенти реномираних умјетника и други
студенти који учествују на (теренским) међународним такмичењима.
Студенти са посебним статусом су такође студенти који постају родитељи
током студија (став 2.). Студенти са посебним потребама и студенти са
посебним статусом имају право на: повољнији третман у селекционом
поступку у случају ограниченог уписа и прилагођавање реализацији
студијских програма и додатну стручну помоћ на студијама, при чему могу
напредовати и довршавати студије дужи период него што је предвиђено
студијским програмом, уз задржавање осталих права и погодности студената
из става 1. члана 69. овог закона. Поступке и ближи начин остваривања права
из претходног става утврђује министар надлежан за високо образовање.“
Из овога можемо закључити да Закон о високом образовању Републике
Словеније познаје сљедеће категорије студента који ће уживати посебну
подршку у смислу остварења права на приступ високом образовању:
- студенти са посебним потребама (по закону: слијепи и слабовиди
студенти, студенти са поремећајем вида, глуви и студенти са оштећењима
слуха, говора и језика, са физичким инвалидитетом, хроничним обољењима
или поремећајима аутистичног спектра и студенти са поремећајима
емоционалног понашања);
- Словенци без словеначког држављанства и странци;
- врхунски спортисти и умјетници;
- студенти који учествују на међународним такмичењима из знања;
- студенти високог образовања кратког циклуса студирају паралелно;
- студенти који постану родитељи током студија;
- студенти који живе у ванредним породичним приликама, или социјално
угрожени студенти.
Када су у питању специјалне мјере подршке, овдје треба напоменути да у
Републици Словенији високе струковне школе и високошколске установе су
аутономне у приступу студентима са посебним потребама и студентима са
посебним статусом. Они самостално прилагођавају појединачне активности и
тим ученицима пружају једнаке могућности унутар свог система, док правила
дефинишу статутом институције и другим инструментима. У већини
354
Zakon za urejanje položaja študentov, Uradni list RS, številko 61/2017 z dne
2.11.2017.
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високошколских установа постоје надлежни координатори који су на
располагању тим студентима. Све образовне институције које уписују стране
студенте именовале су особу или имају службу за међународну сарадњу.
Када су у питању врсте посебних мјера подршке, оне укључују:
- приоритет у процесу селекције, у случају ограничавања мјеста на
појединачне студије;
- приоритет у процесу одабира студентских спаваоница;
- прилагођавање примјене студијских програма гдје студенти могу да
напредују и заврше студије ван временског распореда који је обезбијеђен у
студијском програму, уз истовремено одржавање других права студената;
- пружање додатне опреме и професионалне помоћи студентима са
посебним потребама;
- права глувих и студената са оштећењем слуха на додатне лекције које
пружају преводиоци језика знакова (100 сати годишње) и право да тумаче
језик знакова за практично учење, предавања и друге студијске обавезе у
јавним институцијама;
- високе струковне школе и високошколске установе заказују до 10%
мјеста за Словенце без словеначког држављанства и странце у позиву за
пријаву и организују учење словеначког за њих;
- лична помоћ;
- процјена знања за лица под међународном заштитом која не могу да
пруже доказ о претходно стеченој образовној квалификацији; кандидати који
пролазе могу се уписати у прву годину високих или додипломских студија
кратког циклуса. Кандидати морају да покажу довољно знања на нивоу
општег вишег средњег образовања из математике и енглеског језика, и
стипендије: државне стипендије за студенте социјално слабијег поријекла;
студенти са посебним потребама добијају додатну погодност.
Студенти са инвалидитетом су организовани у оквиру Удружења
студената са инвалидитетом Словеније (сло. Društvo studentov invalidov Slovenije). Циљ удружења је да заступа студенте са инвалидитетом и врши
заговарање спровођења програма помоћи и других активности за ову
категорију студената. Чланови удружења су студенти са физичким
инвалидитетом, студенти са оштећењем вида, слуха или говора и студенти са
хроничним или прогресивним болестима или специфичним потешкоћама у
учењу.
4.1.3.3. Право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање у правном систему Републике Хрватске
Република Хрватска је унитарна парламентарна демократска република
централне и југоисточне Европе. Састоји се од 20 земаља и града Загреба као
специјалне територијалне јединице, са око 4,28 милиона становника и
површином од 56.594 км². Чланица је Европске уније од 2013. године. Правна
регулатива права на образовање заступљена је у свим релевантним правним
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оквирима Републике Хрватске (Бошковић & Ринчић, 2014: 496). Тако, Устав
Републике Хрватске,355 у члану 14. прописује да у Репблици Хрватској свако
има права и слободе, независно од његове расе, боје коже, пола, језика, вјере,
политичког или другог увјерења, националног или социјалногп поријекла,
имовине, рођења, образовања, друштвеног положаја или других особина, те
да су пред законом сви једнаки. Чланом 15. Устава прописана је
равноправност припадницима свих националних мањина. Чланом 66. Устава
прописано је да је образовање у Републици Хрватској свакоме доступно, под
једнаким условима, у складу са његовим способностима. Хрватско
национално законодавство и национална стратегија образовања, науке и
технологије препознају високо образовање као подручје од посебног интереса
за земљу. Његови стратешки циљеви укључују квалитетно високо образовање
које је доступно свима под једнаким условима и науци, проширујући
глобални корпус знања, истовремено доприносећи општој добробити
друштва у Хрватској. Академска слобода и институционална аутономија;
отвореност за јавни приступ и заједницу; друштвена одговорност студената и
друштвена одговорност осталих чланова академске заједнице; нераздвојивост
наставе и научног и умјетничког истраживања и стварања; хуманистичка и
демократска традиција; поштовање људских права; усклађеност са европским
системом високог образовања; оспособљавање за посебна професионална
знања и вјештине, те цјеложивотно учење, принципи су у основи високог
образовања у Хрватској. Хрватска се придружила Болоњском процесу 2001.
године покретањем реформи за интегрисање националног система високог
образовања у Европски простор високог образовања. Кључни закон у области
високог образовања у Републици Хрватској је Закон о знанственој
дјелатности у високом образовању356 из 2003. године са измјенама и
допунама, којим сви универзитетски програми су реструктурирани у складу
са принципима Болоњског процеса. Члан 77. став 2. овог закона предвиђа да:
,,Универзитет, факултет или висока школа утврђују поступак одабира
кандидата за упис на начин који гарантује равноправност свих кандидата без
обзира на расу, боју коже, пол, језик, вјеру, политичко или друго увјерење,
национално или социјанло поријекло, имовину, рођење, друштвени положај,
инвалидитет, сексуалну орјентацију и доб.”
Законом о сузбијању дискриминације 357 у члану 1. прописано је да се овим
Законом осигурава заштита и промоција једнакости као највише вриједности
уставног поретка Републике Хрватске, стварају се претпоставке за
остваривање једнаких могућности и уређује зашита од дискриминације на
Устав Републике Хрватске, Народне новине бр. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00,
124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14.
356
Закон о знанственој дјелатности и високом образовању, Народне новине бр.
123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15,
131/17.
357
Закон о сузбијању дискриминације (Народне новине, бр. 85/08).
355
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основу расе или етничке припадности или боји коже, пола, језика, вјере,
политичког или другог увјерења, националног или социјалног поријекла,
имовинског стања, чланства у синдикату, образовања друштвеног положаја
или брачног или породичног статуса, доби, здравственог стања,
инвалидитета, генетског насљеђа, родног идентитета, изражавања или
сексуалне орјентације. Такође, у члану 8. овог Закона прописано је да се овај
Закон примјењује на поступање свих државних тијела, тијела јединица
локалне самоуправе и подручне (регионале) самоуправе, правна лица са
јавним овлашћењима те поступање свих правних и физичких лица, између
осталог и у подручју образовања. Хрватско национално законодавство, у
смислу обезбјеђивања права на недискриминаторан приступ високом
образовању, посебну пажњу посвећује дјеци ветеранима Домовинског рата.
Наиме, члан 18. Закона о хрватским бранитељима из Домовинског рата и
члановима њихових породица, прописује да хрватски бранитељи из
Домовинског рата и чланови њихових породица под условима одређеним
овим Законом могу остварити, између осталог, и право на подршку у
образовању, и право на предност при смјештају у ученичке односно,
студентске домове. У члану 124. овог Закона детаљније је регулисано право
на подршку у образовању, на начин да ово право током редовног
средњошколског образовања, редовног преддипломског и дипломског
универзитетског студија односно интерисаног преддипломског и дипломског
универзитетског студија, кратког стручног студија, преддипломског стручног
студија и специјалистичког дипломског стручног студија те право на накнаду
дијела трошкова школарине послиједипломских студија на високим школама
(универзитетских и специјалистичких) имају: а) дјеца смртно страдалог
хрватског бранитеља из Домовинског рата и дјеца несталог хрватског
бранитеља из Домовинског рата, б) хрватски ратни војни инвалид из
Домовинског рата, в) добровољац из Домовинског рата, г) хрватски бранитељ
из Домовинског рата, ђ) дјеца хрватског ратног и војног инвалида из
Домовинског рата, дјеца добровољци из Домовинско рата и е) дјеца
хрватских бранитеља из Домовинског рата који су у одбрани суверенитета
Републике Хрватске учествовали најмање 100 дана у борбеном сектору. У
члану 127. овог закона детаљније је регулисано право на предност при
смјештају у ученичке и студентске домове на начин да дјеца смртно
страдалог хрватског бранитеља из Домовинског рата, дјеца несталог
хрватског бранитеља из Домовинског рата и дјеца хрватског ратног војног
инвалида из Домовинског рата имају право на директан смјештај у ученичке
и студентске домове ако им приход по члану домаћинства не прелази 60%
прорачунске основице и под другим условима одређеним посебним
прописима којима се уређују услови и начин смјештаја у ученичким и
студентским домовима. Такође, у ставу два овог члана прописано је да
наведене категорије лица, ако не удовољавају услове за директан смјештај у
ученичке и студентске домове и дјеца хрватских бранитеља из Домовинског
рата који су у одбрани суверенитета Републике Хрватске учествовали
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најмање 100 дана у борбеном сектору имају предност при смјештају у
ученичке и студентске домове тако да им се додијели додатни број бодова
одређен посебним прописима којима се уређују услови и начин смјештаја у
ученичким и студентским домовима.
Иако национално законодавство о високом образовању не дефинише
посебно циљне групе, новим измјенама и допунама Закона о научној
дјелатности и високом образовању предвиђени су подзаконски акти који ће
редефинисати тренутни систем студентског стандарда за редовне студенте
који субвенционише храну и становање, превоз за студенте са
инвалидитетом, државне стипендије, студентске зајмове и друге врсте
студентске подршке. Редовни студенти уписани у Хрватску имају право на
директну студентску новчану подршку у облику стипендија и индиректну
новчану подршку студентима у облику смјештаја, оброка, здравствене
заштите, превоза, пореских олакшица за запослене студенте и пореских
олакшица за породице студената. Ванредни студенти нису подобни за било
који облик финансијске подршке студентима. Министарство науке,
образовања и спорта управља највећим стипендијским програмом у држави,
Државним стипендијама, које се додјељују на основу изврсности и
финансијских потреба, као и одређеним специфичним групама, као што су
студенти са инвалидитетом, дјеца ветерана Домовинског рата и питомци
хрватске војске.
Када је у питању право на недискриминаторани приступ у обезбјеђивању
права на високо образовање у Републици Хрватској, поред напријед
наведених закона, треба поменути да постоје и бројне стратегије и програми
Владе Републике Хрватске или појединих министарстава који укључују мјере
за право на недискриминаторани приступ у обезбјеђивању права на високо
образовање. Национална стратегија за изједначавање могућности за особе с
инвалидитетом од 2007. до 2015. године358 и Стратешки план Министарства
социјалне политике и младих од 2014. до 2016. године,359 такође су усклађени
с релевантним међународним документима, посебно у оном дијелу који се
односи на васпитање и образовање, истичући важност квалитетног
образовања на свим нивоима. Наводи се и нужност осигуравања услова за
повећање приступа особама с инвалидитетом квалитетном високом
образовању (Бошковић & Ринчић, 2014: 496).
Министарство науке, образовања и спорта је на бази Закона о научној
дјелатности и високом образовању и Споразума о подстицајним мјерама за
упис у установе високог образовања из 2007. године, омогућило упис на
студије без плаћања за све студенте с 60% и више посто инвалидитета
(уколико пређу класификациони праг). Од 2003. године уведена је посебна
Национална стратегија за изједначавање могућности за особе са инвалидитетом
од 2007. дo 2015. године (НН, 63/07).
359
Стратешки план за раздобље од 2013. дo 2015. године Министарсства социјалне
политике и младих (2012).
358
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категорија ,,И” за студенте с инвалидитетом у којој сви студенти с
инвалидитетом остварују право на стипендију (хрв. Osiguravanje minimalnih
standarda pristupačnosti visokog obrazovanja za studente s invaliditetom na
sveučilištima članicama, 2013.). На овај начин су створени позитивни законски
предуслови који имају за циљ повећање броја студената са инвалидитетом на
високим школама, а тиме осигуравање наставака школовања младих људи са
инвалидитетом (Бошковић & Ринчић, 2014: 497).
Редовни студенти са физичким инвалидитетом добијају финансијску
подршку за трошкове превоза. Институције су законом обавезне да
обезбиједе приступ особама са инвалидитетом. Високошколске установе могу
пружити услуге студентима са инвалидитетом у виду Савјетовалишта,
прилагођених поступака тестирања, приступа прилагођеним наставним и
педагошким материјалима. У складу са тим, студенти с инвалидитетом имају
право на индивидуално прилагођен начин полагања испита, додатне провјере
за упис на факултет те испите током студија ако остварују права као студент
са инвалидитетом. Студенти са инвалидитетом имају право ослобођења од
плаћања трошкова студија ако су уписани у прву годину студирања у статусу
редовног студента. Уједно, остварују право на директно добијање мјеста у
студентском дому, право на надокнаду дијела трошкова које суфинансира
Министарство науке, образовања и спорта Републике Хрватске, могућност
добијања стипендије на основу инвалидитета коју додјељује Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu (Бошковић & Ринчић, 24:
40).
4.1.3.4. Право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање у правном систему Републике Србије
Република Србија је унитарна парламентарна демократска република
југоисточне Европе. Састоји се од 174 јединице локалне самоуправе и двије
аутономне покрајине, са око 7 милиона становника и површином од 88.361
км2. Статус кандидата за чланство у Европској унији стекла је 2012. године.
Устав Републике Србије360 у члану 21. прописује забрану од
дискриминације на начин да прописује да су пред Уставом и законом сви
једнаки, те да свако има право на једнаку законску заштиту без
дискриминације. Такође, Уставом је забрањена свака дискриминација,
непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе,
пола,
националне
припадности,
друштеног
поријекла,
рођења,
вјероисповијести, политичког или другог увјерења, имовног стања, културе,
језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Надаље, у члану 71.
Устав прописује право на образовање, у чијем ставу 1. стоји да свако има
право на образовање, док у ставу 3. стоји да сви грађани имају, под једнаким
условима, приступ високом образовању (Ivanović, 2019:50). Република Србија
360

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006).
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омогућује успјешним и надареним ученицима слабијег имовног стања
бесплатно вискошколско образовање, у складу са законом. Србија се
придружила Болоњском процесу 2003. године. Усвајањем Закона о високом
образовању361 2005. започето је са имплементацијом Болоњског процеса у
национални систем високог образовања. Између осталог, у члану 3. овог
закона као један од циљева високог образовања у Републици Србији
дефинисано је пружање могућности појединцима да под једнаким условима
стекну високо образовање и да се образују током читавог живота, док је у
члану 86. истог Закона одређено да студент има право, између осталог, на
подједнако квалитетне услове студија за све студенте. Стратегијом за развој
образовања у Србији до 2020. предвиђено је да ће високо образовање
наставити да непрекидно укључује у свој рад, развој и понашање, принципе
на којима се формира Европски простор високог образовања и Европски
истраживачки простор и слиједиће те принципе. Наставак реформе система
високог образовања одвијаће се уз пуно учешће студената, наставног особља,
високошколских установа, научне и стручне јавности и послодаваца те уз
поштовање институционалне аутономије, академских слобода и једнаких
услова за приступ високом образовању без обзира на социјалне неједнакости.
У дијелу који се тиче стратегије достизања визије – политике, акције и мјере,
предвиђено је да сваком појединцу је омогућен приступ процесу учења на
свим нивоима и облицима образовања, под једнаким условима и на начин
који најбоље одговара његовим могућностима и потребама. У дијелу који се
тиче визије система јавног финансирања образовања предвиђено је да у
средњошколском и високом образовању систем финансирања мора кроз
додатно финансирање и систем стипендирања и кредитирања ученика и
студената нижег социоекономског поријекла обезбиједити квалитет и
једнакоправност. Систем финансирања академских и докторских студија
мора да обезбиједи покривање свих трошкова научно-образовног процеса
чиме се обезбјеђује универзална доступност и примјена начела изузетности
на највишем нивоу формалног образовања. Овдје треба поменути и Закон о
забрани дискриминације362 који у свом члану 19. (Дискриминација у области
образовања и стручног оспособљавања) став 1. прописује да свако има право
на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно
оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом. Такође, ставом
2. овог члана забрањено је лицу или групи лица на основу њиховог личног
својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу, или
искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења
наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима,
разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин
неоправдано правити разлику и неједнако поступати према њима.
Закон о високом образовању Републике Србије (,,Службени гласник РС”, бр.
76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).
362
Закон о забрани дискриминације (,,Службени гласник РС”, бр. 22/2009).
361
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Напослијетку у ставу 3. овог члана забрањена је дискриминација васпитних и
образованих установа које обављају дјелатност у складу са законом и другим
прописом, као и лица која користе или су користили услуге ових установа у
складу са законом.
На основу наведеног можемо закључити да је Законом о високом
образовању општим формулацијама загарантовано право на једнак приступ
високом образовању, док су мјере подршке угроженим групама у смислу
остварења права на једнак приступ високом образовању детаљније
предвиђене Законом о ученичком и студентском стандарду.363 С тим у вези,
национално законодавство Републике Србије као угрожене групе, у смислу
права на недискриминаторан приступ високом образовању препознаје, лица
са инвалидитетом која студирају на високошколским установама у Србији и
која имају могућност добијања финансијске подршке за своје студирање, као
и студенте из социјално угрожених породица, за које је предвиђена могућност
добијања социјалне стипендије. Законом о ученичком и студентском
стандарду као мјере подршке предвиђено је:
- обезбјеђивање смјештаја, субвенционисани оброци;
- студентске позајмице;
- стипендије за талентоване студенте.
Када је у питању обезбјеђивање смјештаја и субвенционисање оброка,
Република Србија субвенционише смјештај и исхрану за све студенте у
јавним установама који се финансирају из државног буџета. Поред тога,
субвенционисани смјештај у студентским домовима додјељује се онима који
студирају ван мјеста пребивалишта. У Србији постоји осам студентских
центара који пружају субвенционисани смјештај и исхрану (Београд, Нови
Сад, Ниш, Крагујевац, Суботица, Чачак, Бор и Ужице). Студенти са
приватних универзитета и они који се не финансирају из државног буџета
имају могућност добијања смјештаја у студентском дому само под условом да
има слободних мјеста и то право могу да остваре по економичним цијенама.
По питању студентских кредита, њих обезбјеђује Влада, а бенефиције су
намијењене студентима који студирају на државним универзитетима и
финансирају се из државног буџета, док студенти приватних универзитета
немају ово право. Студентски зајмови су бесповратни за оне који
дипломирају на вријеме са просечном оценом 8.50 или већом (просечном
оценом 10). У супротном, студенти су дужни да врате кредит са припадајућом
каматом. Да би се квалификовали за кредит, осим што имају статус
„финансираног из буџета“ на државном универзитету као почетни услов,
студенти се даље рангирају према успјеху у студирању (број ЕСПБ стечених
током претходног нивоа студија, или алтернативно средњошколско
постигнуће за студенте прве године), а према њиховом социјално-економском
статусу.
363
Закон о ученичком и студентском стандарду (,,Службени гласник РС”, бр.
18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019).
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Када су у питању стипендије за студенте, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја додјељује студентске стипендије студентима државних
универзитета „финансираним из буџета“ са одличним успјехом (просечна
оцјена мора бити 9.00 или више на скали оцјењивања 5-10). Постоје додатне
афирмативне мјере за добијање студентских стипендија за студенте из
осјетљивих група. Ови грантови су дио општег надметања, а рангирање
ученика из осјетљивих група и даље се заснива на заслугама, уз додатне
критеријуме засноване на потребама, попут доказа о инвалидности,
потврде/доказа о социјално-економском статусу итд.
Када су у питању стипендије за талентоване студенте, оне се преко
државног буџета и преко Министарства омладине и спорта додјељују у виду
посебних грантова за изузетна достигнућа студентима из Фонда за младе
таленте. Студенти који се финансирају из овог програма дужни су да остану у
земљи одређени број година након дипломирања. Државни универзитети,
покрајинске владе и локалне самоуправе универзитетских градова обезбјеђују
средства за подршку талентованим и најбољим студентима. Студенти који се
пријаве за ову врсту грантова немају право да добијају друге грантове из
државног буџета (попут државних грантова и државних зајмова описаних у
наставку). Поредак се стриктно заснива на заслугама. Многе локалне
самоуправе које нису универзитетски центри пружају студентима из својих
општина/ локалне грантове и зајмове за студирање у другом граду, као и
друге врсте накнада, али не постоје систематски подаци о опсегу и врсти
грантова/зајмова/стипендија. Поред горе поменутих механизама подршке
дефинисаних Законом о високом образовању, сви студенти имају право на
субвенционисани превоз у свим градовима у Србији, као и на попусте за
међуградска путовања. Неке локалне самоуправе увеле су бесплатан превоз за
студенте у својим општинама. Право на субвенционисани превоз имају сви
студенти у јавним и приватним институцијама.
Школарине на државним универзитетима су бесплатне за сљедеће
категорије студената:
- из породица са нижим социјално-економским поријеклом;
- без родитељског старања;
- породице самохраних родитеља;
- припадника ромске националне мањине;
- са инвалидитетом, они са хроничним болестима и реконвалесценти;
- избјеглице и расељена лица;
- повратнике по Споразуму о ремисији и депортовани студенти;
- из породица са нижим социјално-економским поријеклом и дјеца без
родитељског старања.
Поред овога, студенти са инвалидитетом, ромски студенти и студенти који
су завршили средњу школу у другој земљи могли би да поднесу захтјев за
ослобађање од школарине афирмативним мјерама у оквиру званичног позива
за упис. Када су у питању приватни универзитети, политика подршке
рањивим групама у смислу обезбјеђивања бесплатне школарине или попуста
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у плаћању школарине је шаренолика и разликује се од једне до друге
високошколске установе.
4.1.3.5. Право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање у правном систему Црне Горе
Црна Гора је унитарна, парламентарна, демократска, грађанска, еколошка
и држава социјалне правде југоисточне Европе. Административно је
подијељена на главни град (Подгорицу) у чијем се саставу налазе двије
градске општине (Голубовци и Тузи), пријестоница (Цетиње) и 19 општина,
са нешто више од 600.000 становника и површином од 13.812 км2. Статус
кандидата за чланство у Европској унији стекла је 2010. године. Устав Црне
Горе364 у члану 8. (Забрана дискриминације) прописује забрану сваке
непосредне или посредне дискриминације, по било ком основу, док у члану
75. Устава (Школовање) прописано је да се јемчи право на школовање под
једнаким условима. Закон о високом образовању365 је главни документ који
уређује област високог образовања у Црној Гори. Чланом 2. овог Закона
једним од циљева прописано је обезбјеђивање услова за несметан приступ
високом образовању, док је у члану 10. (Значење израза) под тачком 9. дата
дефиниција афирмативне акције, која у смислу закона подразумијева увођење
посебних мјера које су усмјерене на стварање услова за остваривање
равноправности и заштите права лица која су по било ком основу у
неједнаком положају у образовању, а у тачки 10. дата је дефиниција лица
односно студента са инвалидитетом, према којој се под истим сматра лице
које има дугорочно физичко, ментално, интелектуално, сензорно или
комбиновано оштећење које са различитим баријерама у високом образовању
може отежати њихово пуно и ефективно учешће на основу једнакости са
другима. Такође, у члану 23. којим су прописано услови за оснивање и
обављање дјелатности високошколских установа, прописано је да се установа
може основати и обављати дјелатност, између осталог, ако има обезбијеђене
услове и несметан приступ за лица са инвалидитетом. Потом , у члану 64.
(Нормативи и стандарди за финансирање) прописано је да оснивач
обезбјеђује средства јавној установи за, између осталог, успостављање
једнаких услова за студирање за све студенте (несметан приступ, боравак и
рад). Напослијетку, у члану 103. (Права студената) прописано је да студент
има право, између осталог, и на једнакост и заштиту од дискриминације.
364
Устав Црне Горе (,,Службени лист ЦГ“, бр. 1/2007 и 38/2013 - Амандмани IXVI).
365
Закон о високом образовању Црне Горе (,,Службени лист ЦГ”, бр. 44/2014,
52/2014 - испр., 47/2015, 40/2016, 42/2017, 71/2017, 55/2018, 3/2019, 17/2019 – др.
закон, 47/2019, 72/2019 i 74/2020).
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Законом о забрани дискриминације366 Црне Горе у члану 15. (Дисриминација
у области васпитања, образовања и стручног оспособљавања) прописано је да
се под дискриминацијом у области образовања и васпитања, односно
стручног оспособљавања сматра отежавање или онемогућавање уписа у
образовно-васпитну установу и установу високог образовања и избора
програма на свим нивоима образовања и васпитања, искључивање из ових
установа супротно прописима из области образовања и васпитања, отежавање
или ускраћивање могућности праћења наставе и учешћа у другим образовноваспитним активностима, разврставања дјеце, ученика/ца и студената/киња
или на други начин прављена разлика или неједнако поступање према њима,
по основу расе, боје коже, националне припадности, друштвеног или
етничког поријекла, веза са неким мањинским народом или мањинском
националном заједницом, језиком, вјером или увјерењем, политичком или
другом мишљењу, полу, промјени пола, родном идентитету, сексуалној
орјентацији и/или интерсексуалним карактеристикама, здравственом стању,
инвалидитету, старосној доби, имовном стању, брачном или породичном
стању, припадности групи или претпоставци о припадности групи,
политичкој партији или другој организацији, као и другим личним
својствима. Закон о мањинским правима и слободама Црне Горе367 у члану
19. прописује да ради пуног уживања права мањинских народа и других
мањинских националних заједница, установе високог образовања у Црној
Гори, на приједлог Савјета мањинских народа и других мањинских
националних заједница, могу сваке школске године уписати одређени број
студената, припадника мањинских народа и других мањинских националних
заједница, у складу са својим актима.
На основу наведеног можемо видјети да законодавство Црне Горе
нарочито препознаје особе са инвалидитетом као категорију студената који су
у неповољном положају. Законом је предвиђена дужност високообразовних
институција да обезбиједе одговарајуће услове за студирање особама са
инвалидитетом, што подразумијева несметан приступ згради, право полагања
испита на мјесту и на начин прилагођен њиховим могућностима, као и
примјену принципа афирмативне акције при упису. У складу са Законом о
високом образовању и Законом о правима и слободама мањина, Универзитет
Црне Горе повећао је укупан број мјеста на сваком студијском програму за
1% за особе са инвалидитетом и припаднике ромске и египћанске заједнице.
Студенти са инвалидитетом ослобођени су плаћања школарине на свим
високошколским установама, без обзира да ли имају статус јавне или
Закон о забрани дискриминације Црне Горе (,,Службени лист ЦГ”, бр. 46/2010,
40/2011 – др. закон, 18/2014 и 42/2017).
367
Закон о мањинским правима и слободама Црне Горе (,,Службени лист
Републике Црне Горе”, бр. 031/06 од 12.05.2006, 051/06 од 04.08.2006, 038/07 од
22.06.2007. (,,Службени лист Црне Горе”, бр. 002/11 од 12.01.2011, 008/11 од
04.02.2011, 031/17 од 12.05.2017).
366
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приватне институције и имају право на смјештај у студентском дому, право
на студентске зајмове и стипендије. Овдје такође треба поменути и
Стратегију за социјалну инклузију Рома и Египћана у Црној Гори 2016-2020 и
Акциони план за споровођење стратегије. Према овим документима студенти
ромске популације имају прилику да остваре своје право на стипендију путем
Ромског образовног фонда. Једна од мјера у Акционом плану за 2018. годину
је повећана стопа уписа припадника ромске и египћанске популације на
високошколским установама у Црној Гори, са посебним нагласком на
девојке/жене, пружањем стипендија и бесплатног смјештаја у студентским
домовима за ове студенте. Такође, од значаја за недискриминаторан приступ
праву на високо образовање је и Правилник о критеријумима, начину,
условима и висини накнаде за остваривање права на смјештај и исхрану у
дому, студентски кредит, стипендију и партиципацију превоза,368 који у свом
члану 16. прописује да студенти високог образовања који су први пут
уписали семестар релевантне године и који нису промијенили студијски
програм имају право на студентски зајам. Критеријум за одобравање кредита
је учинак постигнут у претходној години студија. Под једнаким условима у
погледу учинка, предност се даје ученицима чији родитељи или старатељи
остварују право на социјално заштиту у складу са прописима о социјалној
заштити. Кредит се даје у мјесечним уплатама, не нижим од износа
студентског додатка за смјештај у студентском дому и пансиона увећаног за
25%. Одлуку о висини зајма доноси министар за сваку студијску годину.
Корисник кредита дужан је да отплату кредита започне у року од годину дана
од дана када је, према статуту високошколске установе, студент био дужан да
заврши студије, а најкасније 18 мјесеци. Студенту који заврши студије у
редовном трајању студијског програма, како је дефинисано Статутом
високошколске установе, са просечном оцјеном у распону од 9.00 до 10,
одобрава се пуно ослобађање враћања кредита. Студентима са
инвалидитетом, без обзира на њихов учинак и дужину студија, одобрава се
пуна позајмица. Чланом 32. овог Правилника предвиђено је и стипендирање
студената. Право на стипендију имају студенти који су:
- најбољи на другој и каснијим годинама студија;
- први пут уписали семестар студијске године;
- нису губили ниједну годину током студија;
- према наставном плану установе високог образовања на којој студирају,
положили све испите из претходних година студија и постигли индекс
успјеха од најмање 9.00.
Поред услова из става 1. овог члана, најбољим студентима сматрају се
студенти који у одређеним научним дисциплинама посједују особите
Правилник о критеријумима, начину, условима и висини накнаде за остваривање
права на смјештај и исхрану у дому, студентски кредит, стипендију и партиципацију
превоза (,,Службени лист ЦГ”, бр. 12/2007, 16/2007 и ,,Службеном листу ЦГ”, бр.
25/2011, 54/2011 и 39/2015).
368
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склоности за научни или умјетнички рад и награде стечене на међународним
и државним такмичењима. У члану 33. Правилника прописано је да се
стипендија најбољим студентима додјељује без обавезе враћања. Стипендија
се додјељује на основу конкурса којег расписује Министарство, најмање
мјесец дана прије почетка студијске године. Стипендија се не додјељује
студентима који су корисници студентског кредита. Чланом 2. Правилника
прописано је право студената на смјештај и исхрану, на начин да смјештај у
дому могу остварити студенти који се школују ван мјеста становања, који су
по први пут уписали семестер одговарајуће године студија и нису мијењали
студијски програм. Уколико након расподјеле мјеста студентима напријед
наведене категорије студената, у дому остане слободних мјеста, право на
смјештај по економској цијени могу остварити и студенти постдипломских
магистарских и докторских студија, који нису у рандом односу, школују се
ван мјеста становања, а који су по први пут уписали семестер одговарајуће
године студија и нису мијењали студијски програм. Студент са посебним
образовним потребама остварује право на смјештај у складу са законом,
односно његовим посебним потребама.
4.1.4. Доктринарно тумачење права на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање
Сада када смо видјели како је ово право уређено универзалним и
европским међународним документима, као и како су стандарди предвиђени
овим документима имплементирани у национална законодавства појединих
земаља, вријеме је да видимо шта теорија, односно доктрина каже о овом
праву. Разумијевање приступа високог образовања захтијева сагледавање
историјског контекста у коме је право на приступ високом образовању
настало, као и његов историјски развој до данашњих дана. Наиме, историјски
гледано, високо образовање се од самог његовог настанка се пружало „елити“
односно мањем броју чланова друштва, који су сматрани богатијим дијелом
друштва тог доба. Међутим, седамдесетих година прошлог вијека, започео је
тренд омасовљавања високог образовања, на начин да је све више људи
наставило своје даље школовање по завршетку средњошколског образовања.
Овај тренд био је повезан са све већим истицањем идеологије државе
благостања и концепата социјалне мобилности. У том контексту, високо
образовање је често субвенционисала држава. У новије вријеме, концепти
економије знања довели су до виђења високог образовања као интегритета
економског раста и конкурентности. Надаље, све већи утицај неолибералне
идеологије, заједно са потребом да се финансира омасовљавање високог
образовања, подстакао је тренд ка тржишној орјентацији високог образовања.
Наиме, умјесто да високо образовање субвенционише држава, многе земље су
спровеле реформе које су конципиране тако да трошак школовања пребацују
на студента, односно конзумента овог нивоа образовања (Kotzmann, 2018: 4).
Наравно, такве реформе изазвале су критике због негативног утицаја на
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приступ
образовању,
односно
непоштовњу
хибридног
права
недискриминаторног приступа обезбјеђивању права на високо образовање.
Гледано са аспекта данашњице, иако већина земаља дијели
општеприхваћен став да основно и средње образовање треба да буде
обезбијеђено свима бесплатно од стране државе, када је у питању приступ
високом образовању, наставља се расправа о томе како најбоље реализовати
високо образовање. У разумијевању различитих гледишта на овај проблем, од
изузетне важности је да узмемо у обрзир сврху због које се високо
образовање пружа у једном друштву, а тиме и ко би требало да буде
одговоран за финансирање његовог реализовања. Сходно томе, у земљама
гдје се високо образовање првенствено сматра јавним добром, јачи су
аргументи да држава треба да покрије трошкове високог образовања.
Наравно, онда се јавља проблем како то остварити у контексту тренда
омасовљавања студирања. Са друге стране, тамо гдје се високо образовање
првенствено сматра приватним добром, сасвим се оправдано истиче
становиште по коме се очекује да ће појединци сами платити своје
образовање. У погледу усаглашавања ова два гледишта, међутим, креатори
јавних политика морају да размотре утицај на приступ високом образовању,
неједнакост, угроженост, и на крају утицај ових фактора на цјелокупно
друштво.
Национално правни системи, јавне политике као и механизми помоћу
којих државе спроводе дефинисање политике у сфери високог образовања су
од изузетног значаја за право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању
права на високо образовање. Сходно томе, сагледавање искустава других
државно-правних оквира који уређују област високог образовања и
сагледавање добре, али и лоше праксе, може да буде и те како корисно за
креирање националног правног система и националне јавне политике за
заштиту и остварење овог права.
Као што је то наглашено на почетку рада политике, које државе спроводе,
у оквирима пружања техничке подршке и учења у сфери високог образовања
су вишеструко значајне. Прије свега зато што политикама које за резултат
имају бољи приступ високом образовању, по правилу доводе до тога да
приступ високом образовању повлачи за собом побољшање животних шанси
за већи ниво животног стандарда. Насупрот томе, негативнији приступ
високом образовању има негативан утицај на животне шансе одређених
појединаца који се суочавају са препрекама за приступ овом нивоу
образовања. Оваква ситуација доводи до повећања нивоа неједнакости у
друштву а као резултат тога долази до подривања кохезивности датог
друштва. Систем високог образовања који искључује или онемогућава
приступ на основу пола, расе, националности и сл., створиће друштво у којем
ће те искључене групе бити даље маргинализоване и вјероватно ће створити
напетост између разлитичих друштвених група. Поред овога потребно је
сагледати посљедице заштите овог права и изван самог приступа високом
образовању. Наиме, широко постављено бесплатно пружање високог
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образовања ће засигурно довести до општеприхваћеног става да је високо
образовање јавно добро, тј. оно које се субвенционише јавним средствима и
које ће доприносити функционисању јавних служби, установа и сл. Са друге
стране, тамо гдје прописи налажу да се високо образовање обезбјеђује
бесплатно, можда неће дјеловати довољно подстицајно за студенте да раде
напорно, а јавни буџет ће бити значајно оптерећен. Насупрот овоме, правни
системи који високошколским установама сугеришу да уведу накнаде на
пружање ових услуга могу допринијети перцепцији да је високо образовање
инвијестиција која ће првенствено донијети корист појединцу и за коју
појединац треба да плати. Међутим, и овај систем може имати своје
негативне стране. Наиме, наметање накнада за високообразовне може код
студената изазвати осјећај да себе виде као потрошаче, конзументе који
купују образовање, односно потврде тог образовања (тј. диплома), а не као
студенте који треба да се активно укључе у процес учења (студирања) те да
тако дођу до знања и заслужене дипломе.
Високо образовање такође даје важан допринос друштвеним
вриједностима. У том контексту, високо образовање има важан утицај на
развој индивидуалних личности, вриједности и понашања. Искуства, знања и
вјештине из образовног процеса са нивоа високог образовања користе
појединцима да дефинишу свој начин гледања на друштво у коме живе и свој
начин понашања у истом (Kotzmann, 2018: 5). Сходно наведеном, високо
образовање требало би посматрати као један микрокосмос друштва.
Политике које се примјењују у вези са високошколским системом утицаће на
тај систем, а тај утицај ће се пренијети на друштво у ширем смислу.
Разумијевање ефикасности и посљедица различитих оквира јавних политика
омогућиће креаторима политике за дато друштво да примјене оне политике
које могу да дају најбоље ефекте у смислу приступа високом образовању.
4.2. Анализа постојећег статуса имплементације права на
недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо
образовање у правном систему Републике Српске
Република Српска, као један од два ентитета који чине Босну и
Херцеговину, заузима површину од 25.053 км² или око 49% територије Босне
и Херцеговине на којој живи 1.439.673 становника има свој Устав који је у
сагласности са Уставом Босне и Херцеговине. Устав Републике Српске369 у
члану 10. прописује да су грађани Републике равноправни у слободама,
правима и дужностима, једнаки су пред законом и уживају исту правну
заштиту без обзира на расу, пол, језик, националну припадност,
вјероисповијест, социјално поријекло, рођење, образовање, имовно стање,
Устав Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“, број 21/92 –
пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02,
69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05).
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политичко и друго увјерење, друштвени положај или друго лично својство.
Чланом 38. Устава прописано је да свако има право на школовање под
једнаким условима, те да је свакоме под једнаким условима доступно
средњошколско и високошколско образовање. Законом о високом образовању
Републике Српске370 у члану 4. прописани су принципи високог образовања, а
међу којима се налазе и принцип поштовања људских права и грађанских
слобода, укључујући забрану свих видова дискриминације, принцип
равноправности полова и принцип подстицања инклузије угрожених група.
Право на високо образовање прописано је чланом 8. ставом 2. овог закона,
гдје је наведено да приступ високом образовању не може бити ограничен
директно или индиректно на основу: пола, родног идентитета, расе, сексуалне
орјентације, физичког или другог недостатка, брачног стања, боје коже,
језика, вјероисповијести, политичког или другог мишљења, националног,
етничког или социјалног поријекла, везе са неком националном заједницом,
имовине, броја година или неког другог статуса. Чланом 45. став 2. тачка 2.
овог закона предвиђена је обавеза за високошколске институције да својим
Статутима штите особље и студенте виокошколске установе од
дискриминације према било којем основу, као што је: пол, раса, сексуална
орјентација, родни идентитет, брачни статус, боја коже, језик,
вјероисповијест, политичко или друго мишљење, национално, етничко или
социјално поријекло, повезаност са неком националном заједницом, имовина,
рођење или било који други статус. Закон о високом образовању Републике
Српске као угрожену категорију препознаје студенте са инвалидитетом, те
тако у члану 74., који се тиче провјере знања студената, у тачки 7. прописује
да студент са инвалидитетом има право да полаже испит на начин прилагођен
његовим могућностима, у складу са статутом високошколске установе.
Такође, чланом 125. став 2. тачка 7. овог закона предвиђено је, између
осталог, да се средствима буџета Републике Српске финансирају и опрема и
услови за студирање студената са инвалидитетом. Чланом 123. став 5. овог
закона предвиђено је финансирање школарине из буџета Републике Српске за
редовне студенте јавних универзитета првог и другог циклуса студија у првој
и свакој наредној години студија коју први пут уписују, док је у ставу 6.
предвиђено финансирање редовних студената јавних високошколских
установа првог циклуса студија који први пут обнављају завршну годину
студија. Финансирање школарине у наведеним ситуацијама студенти могу
користити само на једном студијском програму, на истом нивоу студија и то
само на јавним високошколским установама. Изузетно, на приједлог Вијећа
чланице универзитета и уз сагласност Министарства, редовни
самофинансирајући студенти и студенти страни држављани, могу користити
право из става 5. овог члана од треће године првог циклуса студија, ако нису
обнављали претходне године студија и имају просјечну оцјену изнад 8.00.
370
Закон о високом образовању Републике Српске (,,Службени гласник Републике
Српске“, бр. 67/2020).
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Чланом 124. овог закона прописана су подстицајна средства, која обезбјеђује
Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и
информационо друштво сљедећим категоријама студената: а) редовни
студенти стартости до 35 година, ако први пут уписују годину на трећем
циклусу студија и редовним студентима првог циклуса, ако у року заврше
студије. Подстицајна средства се додјељују у поступку јавне конкуренције
коју спроводи комисија коју именује Министарство за научнотехнолошки
развој, високо образовање и информационо друштво. Мјере подршке
студентима у смислу остварења права на једнак приступ високом образовању
детаљније су предвиђене Законом о студентском стандарду. Законом о
студентском стандарду 371 као мјере подршке предвиђене су смјештај и
исхрана у установи студентског стандарда и студентска стипендија.
Право на смјештај у установи студентског стандарда имају студенти
установа уписаних у Регистар високошколских установа, у складу са одлуком
о мрежи установа студентског стандарда. Право на смјештај у установи
студентског стандарда имају студенти који су први пут уписали одговарајућу
годину студија. Право на смјештај у установи студентског стандарда
остварује се путем јавног конкурса. Установа студентског стандарда се
оснива за потребе и ради стварања услова за стицање високог образовања на
појединачној високошколској установи. У Републици Српској је обезбијеђена
могућност смјештаја у пет установа студентског стандарда. Чланом 14.
Правилника прописано је право на суфинасирање исхране у установи
студентског стандарда редовним студентима високошколских установа
уписаних у Регистар високошколских установа. Редовни студенти
високошколских установа уписаних у Регистар високошколских установа
који први пут обнављају годину из оправданих разлога имају право на
суфинансирање исхране.
Законом о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и
чланова њихових породица Републике Српске 372 чланом 39. став 1. тачка љ)
прописано је, између осталог, право војних инвалида на предност при упису
дјеце у образовне установе, додјељивање стипендија за школовање и смјештај
у студентске домове. Чланом 59. истог закона прописано је да дјеца ратног
војног инвалида од прве до шесте категорије, приликом уписа у средње
школе или факултете, као и приликом додјељивања стипендије за школовање,
односно приликом смјештаја у ђачке или студентске домове имају, под
једнаким условима, предност у односу на друга лица, осим дјеце погинулог
борца, у складу са прописима којим се уређује област образовања. Поред
овога Законом о забрани дискриминације Босне и Херцеговине, који је
Закон о студентском стандарду („Службени гласник Републике Српске“, број
34/08).
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Закон о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова
њихових породица Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“,број
18/2020).
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примјењив и у Републици Српској, забрањује се, између осталог, и
дискриминација у образовању, по основу расе, боје коже, националног или
социјалног поријекла, националне припадности или етничког поријекла,
језика, вјерског или политичког убјеђења, пола, родног идентитета, сексуалне
орјентације, имовног стања, рођења, генетске особености, здравственог
стања, инвалидитета, брачног и породичног статуса, осуђиваности, старосног
доба, изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим
организацијама. Такође, прописано је да се област примјене овог закона,
између осталог, примијени на област образовања, науке и спорта, те да
доступност образовања не би требало да зависи од усељеничког статуса дјеце
или њихових родитеља.
У стратегији развоја образовања Републике Српске 2016-2021. године373
као визија високог образовања прописано је стварање претпоставке за одржив
развој квалитетног високог образовања, које је научноистраживачки
оријентисано и усклађено с потребама друштвеног, економског и културног
развоја Републике с једнаким могућностима за све и које обезбјеђује
интернационализацију кроз повећану мобилност студената и академског
особља, што ће оспособити студенте за учење учења и цјеложивотно учење.
У оквиру наведене стратегије прописана је мјера реформисања постојећег
модела стипендирања студената на републичком нивоу, која ће се
реализовати кроз активности: а) измјене правилника о додјели студентских
стипендија и б) спровођење процедуре додјеле стипендија студентима који су
у стању социјалне потребе, студентима са инвалидитетом, студентима из
категорије осталих, као и онима који студирају у иностранству од стране
Министарства. Поред овога, стратегијом је прописана и мјера унапређивања
инфраструктурних капацитета, која ће се реализовати кроз активности: а)
проширивање постојећих и изградње нових објеката за смјештај студената и
б) изградњу и спровођење плана изградње нових и обнове постојећих
садржаја за потребе културног, спортског и друштвеног живота студената.
Правилником о додјели студентских стипендија 374 предвиђено је да се
стипендије додјељују одвојеним ранг-листама за сваку од сљедећих
категорија:
- успјешни студенти првог, другог и трећег циклуса студија;
- студенти првог циклуса студија са пребивалиштем у изразито
неразвијеним општинама Републике, утврђених одлуком Владе Републике
Српске;
- студенти студија у иностранству првог, другог и трећег циклуса;
- други студенти студија из првог циклуса, који обухватају:
Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године
(„Службени гласник Републике Српске“, број 32/16).
374
Правилник о додјели студентских стипендија („Службени гласник Републике
Српске“, број 99/18).
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1. студенти из социјално угрожених породица, што доказују искључиво
рјешењем надлежног центра за социјанли рад о новчаној помоћи;
2. студенти – цивилне жртве отаџбинског рата, дјеца погинулих бораца и
дјеца ратних војних инвалида од I до VI категорије;
3. студенати без једног или оба родитеља;
4. студенти из породице са два или више студената;
5. студенти који су били смјештени у домове за незбринуту дјецу или
хранитељске и сродничке породице до пунољетства;
6. студенти са инвалидитетом који нису обухваћени претходном тачком;
- студенти са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и
његу другог лица, са циљем изједначавања могућности за високо образовање.
Стипендије се додјељују свим наведеним категоријама студената
високошколских установа које се финансирању из буџета, док се, када су у
питању студенти високошколских установа које се не финансирају из буџета,
додјељују стипендије само у категорији успјешних студената првог циклуса,
и то до 10% од укупног финансијског износа планираног за ступендије у
наведеној категорији. Такође, изузетак од примјене овог правила, изузети су
студенти са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и његу
другог лица, којима се стипендија додјељује и за студије на високошколским
установама које се не финансирају из буџета Републике Српске.
Законом о заштити права припадника националних мањина375 у Републици
Српској у члану 10. прописано је право националних мањина на оснивање и
вођење властитих приватних институција за образовање и стручно
усавршавање, као и да су припадници националних мањина дужни да
осигурају финансирање таквих институција.
Напослијетку, овдје треба поменути и Оквирни акциони план о
образовним потребама Рома/Ромкиња у Босни и Херцеговини (2018 – 2022), а
који је примјенљив и на Републику Српску и којим се препоручује осигурање
одрживог система за стипендирање средњег и високог образовања за ромску
дјецу (2018/2019), као и обезбјеђивање стипендија угроженим ученицима и
студентима ромске популације као кључни подстицај за наставак образовања.
Такође, у склопу овог акционог плана као прва мјера предвиђено је
покретање иницијативе за отварање Катедре за ромски језик, књижевност и
културу на филозофским факултетима. Затим као друга мјера, осигуравање
стручног оспособљавања наставника или професора за ромски језик на
високошколским институцијама и као трећа мјера, осигурање средства за
стипендирање студената који се оспособљавају за наставнике (предаваче)
ромског језика.
На основу наведеног можемо закључити да национално законодавство
Републике Српске као угрожене групе, у смислу права на недискриминаторан
приступ високом образовању, препознаје лица са инвалидитетом која
375
Закон о заштити права припадника националних мањина у Републици Српској
(„Службени гласник Републике Српске”, број 2/04).
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студирају на високошколским установама у Републици Српској и која имају
могућност добијања финансијске подршке за своје студирање, као и студенте
из социјално угрожених породица, за које је предвиђена могућност добијања
стипендије, затим надарене студенте, студенте дјецу погинулих бораца и
дјецу ратних војних инвалида, студенте из неразвијених подручја Републике
Српске, студенте без родитељског старања и студенте без једног или оба
родитеља.
У наредном дијелу ћемо приказати анализу процеса израде, спровођења,
мониторинга и евалуације докумената јавних политика који за предмет имају
право на недисткиминаторан приступ обезбјеђивању права на високо
образовање у правном систему Републике Спске. Наиме, правне основе
имплементације
хибридног
права
недискриминаторног
приступа
обезбјеђивању права на високо образовање у Правни систем Републике
Српске налазимо у члану 100. Споразума о стабилизацији и придруживању
између ЕУ и Босне и Херцеговине из 2015. године. Најприје треба рећи да у
ставу 1. овог члана, између осталог, стоји да ће прироритет за системе
високог образовања бити да постигну циљеве Болоњске декларације у оквиру
међувладиног Болоњског процеса. Овом формулацијом се наглашава да ће
проритетна дјелатност на пољу високог образовања бити стандардизација
високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини на начин да
се њима постигну циљеви Болоњске декларације. Надаље, у ставу 2. овог
члана, који се директно односи на право на недискриминаторани приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање прописана је обавеза сарадње
између Европских заједница и њихових чланица и Босне и Херцеговине, како
би се осигурало да приступ свим нивоима образовања и обуке у Босни и
Херцеговини буде без икакве дискриминације на основу пола, боје коже,
етничког поријекла или вјере. У наставку овог члана наглашен је приоритет
поштовања обавеза преузетих у оквиру релевантних међународних
конвенција које се оносе на ова питања.
Анализом напријед наведене одребе можемо закључити да, када се ради о
хибридном праву на недискриминаторни приступ у обезбјеђивању права на
високо образовање, наведене одредбе не таргетирају само високо образовање,
већ све нивое образовања и обуке који се реализују у Босни и Херцеговини.
Што значи да се недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на
образовање, као хибридно људско право, према овим одредбама односи на
све нивое образовања (основно, средњошколско, високо), као и обука. Када је
у питању једнак, односно недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права
на образовање напријед поменута одредба уз обавезу сарадње између
потписница споразума, таксативно наводи лична својства на којима се
дискриминација у остварењу овог хибридног људског права не смије
заснивати, а то су пол, боја коже, етничко поријекло и вјера.
Акционим планом за реализацију приоритета из извјештаја за Босну и
Херцеговину за 2015. годину дефинисано је као приоритет под редним бројем
44. унапређење координације и усклађивање законског оквира о образовању,
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а у склопу тога, као мјера је дефинисано да се путем закључака Конференције
министара образовања у БиХ дају препоруке надлежним образовним
властима да израде табеле усклађености прописа са acquis-ем. Као надлежна
институција означено је Министарство цивилних послова Босне и
Херцеговине, Конференција министара образовања у Босни и Херцеговини, а
као рок испуњења мјере август 2016. године. Такође, у склопу овог
приоритета, као мјера, дефинисано је и усвајање новог Закона о високом
образовању Републике Српске, надлежна институција Министарство
просвјете и културе Републике Српске, а као рок испуњења мјере јун 2016.
године .
Узевши у обзор да је Споразум о стабилизацији и придруживању између
ЕУ и Босне и Херцеговине потписан 2015. године, у наредном дијелу ћемо
приказати дијелове извјештаја Европске комисије за Босну и Херцеговину,
који су од тог периода па на овамо израђени, са посебним фокусом на
испуњеност права на недискриминаторан приступ високом образовању.
Извјештајем Европске комисије за Босну и Херцеговину за 2015. годину
Европском парламенту, Вијећу, Европском економском и социјалном одбору
и одбору регија из новембра мјесеца 2015. године, у дијелу који се односи на
људска права и заштиту мањина, констатовано је да је потребно значајно
унаприједити и институционални оквир за поштовање људских права, те да у
протеклих годину дана није било напретка на рјешавању општедржавних
реформи које погодују стварању услова за ефикасно оствариване појединих
права. С тим у вези, између осталог, се наводи да учинковита заштита
људских права је онемогућена неуједначеним спровођењем прописа о борби
против дискриминације и недостатком општедржавне стратегије за борбу
против дискриминације, те да је друштвено-економско укључивање ромске
националне мањине онемогућено органиченим активностима, између осталог
и у погледу образовања.
Након Универзалног периодичног прегледа (УПР) Вијећа за људска права
Уједињених народа који је реализован у новембру, Босна и Херцеговина је
добила 167 препорука. Међутим, држава тек треба да спроведе препоруке из
претходног циклуса, укључујући и оне препоруке које се тичу борбе против
дискриминације, инклузивног образовања.
У погледу политика недискриминације, нису предузети кораци на
развијању стратегије за борбу против дискриминације на државном нивоу.
Закон о забрани дискриминације није измијењен како би обухватио доб и
инвалидност као основ за дискриминацију, нити су његове одредбе на
одговарајући начин уврштене у закон о раду или у високо образовање.
Извјештајем Европске комисије за Босну и Херцеговину за 2016. годину
Европском паралменту, Вијећу, Европском економском и социјалном одбору
и одбору регија из новембра мјесеца 2016. године, у дијелу који се односи на
људска права и заштиту мањина, констатовано је да током извјештајног
периода постигнут одређени напредак у рјешавању прошлогодишњих
препорука за ефикасно рјешавање питања људских права и мањина усвајањем
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релевантних измјена и допуна закона о забрани дискриминације. Треба
значајно унаприједити стратешки, правни и институционални оквир, као и
оквир за стратешке политике по питању поштивања људских права. Потребно
је да у наредном периоду Босна и Херцеговина усвоји општедржавну
стратегију из области људских права и недискриминације. Поред тога,
констатовано је да је Босна и Херцеговина ратификовала све главне европске
и међународне инструменте за људска права, али да још увијек није у
потпуности примијенила 128 прихваћених препорука из Универзалног
периодичног прегледа из 2014. године, што између осталог укључује и
уставне препоруке промјене ради признавања равноправности свих грађана,
спречавања дискриминације мањина, осигурања недискриминације, и
инклузивног образовања. У високом образовању, координација и сарадња
између Агенције за развој високог образовања и осигурања квалитета на
државном нивоу и Агенције за акредитацију Републике Српске треба да буде
побољшана. Такође, констатовано је да је нови Закон о азилу ступио на снагу
у фебруару 2016. године са циљем даљег усаглашавања политика азила у
земљи са међународним стандардима и правном тековином ЕУ, посебно о
правима подносиоца захтјева за азил и корисника међународне заштите, што
између осталог подразумијева и право на образовање.
Извјештајем Европске комисије за Босну и Херцеговину за 2018. годину
Европском паралменту, Вијећу, Европском економском и социјалном одбору
и одбору регија из априла мјесеца 2018. године у дијелу који се односи на
људска права и заштиту мањина, констатовано је да одређени напредак
постигнут у рјешавању претходних препорука у погледу људских права и
заштите мањина. И даље је потребно ријешити питање дискриминације
грађана, између осталог и по питању образовног система. Потребно је да у
наредном периоду Босна и Херцеговина усвоји општедржавну стратегију у
области људских права и предузме додатне мјере за борбу против свих
облика дискримианције, нарочито кроз усвајање програма за борбу против
дискриминације и унапређења спровођења мјера против дискриминације
прописаних законом. Такође, потребно је да се издвоје средства, примјењује и
прати спровођење стратегија и акционих планова за социјалну инклузију
угрожених и маргинализованих група, те особа са инвалидитетом и
националних мањина, посебно ромске популације. Поред тога, констатовано
је да је Босна и Херцеговина (БиХ) ратификовала све главне европске и
међународне инструменте за људска права, те да је у јулу 2017. године
потписала Факултативни протокол уз Конвенцију о правима дјетета, али да
још увијек није у потпуности примијенила 128 прихваћених препорука из
Универзалног периодичног прегледа из 2014. године, што између осталог
укључује и уставне препоруке промјене ради признавања равноправности
свих
грађана,
спречавања
дискриминације
мањина,
осигурања
недискриминације и инклузивног образовања. Такође, када је ријеч о
политикама забране дискриминације, још нису усвојене општедржавне
стратегије о људским правима и борби против дискриминације. Предузети су
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одређени почетни кораци на развоју средњорочног програма за борбу против
дискриминације. Затим, констатовано је да и даље постоје несугласице у вези
са образовањем на матерњем језику, националним групама предмета и
наставним плановима и програмима, а системска рјешења за осигуравање
инклузивног и недискриминирајућег образовања нису донесена.
У радном документу аналитичког извјештаја Европске комисије за Босну и
Херцеговину Европском паралменту и Вијећу о мишљењу Комисије о
пријави Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији, из маја мјесеца
2019. године, стоји по питању недискриминационих политика, да је Закон о
забрани дискриминације на снази још од 2009. године, као и да су измјене
које имају за циљ потпуно усклађивање са правном тековином Европске
уније усвојене још 2016. године. Међутим, констатовано је да закон треба да
буде ефикасно примијењен и механизми примјене треба да се побољшају.
Такође, констатовано је да не постоје стратегије за људска права и
антидискриминацију широм земље. О случајевима дискриминације се не
прикупљају адекватни и поуздани статистички подаци. Документовани
случајеви треба да добију ефикасно административно и судско праћење, а
судске пресуде треба да буду примијењене. Правним стручњацима и широј
јавности потребан је приступ обуци и подизању свијести о одредбама о
забрани дискриминације. Такође, наводи се да иако закон забрањује
дискриминацију особа са инвалидитетом, оне се и даље, између осталог,
суочавају и са изазовима у вези са приступом образовању. Надаље, Бошњаци,
Хрвати или Срби који представљају мањину у појединим локалним
заједницама, често раније интерно расељена лица или избјеглице, такође се
суочавају са дискриминацијом, између осталог, и у приступу образовању.
Поред тога, констовано је да је Рома мало у средњем и високом образовању,
те да не постоји настава на ромском језику, а свијест о остатку популације о
ромској култури је врло ограничена.
Извјештајем Европске комисије за Босну и Херцеговину за 2020. годину
Европском паралменту, Вијећу, Европском економском и социјалном одбору
и одбору регија из октобра мјесеца 2020. године најприје је констатовано да
Босна и Херцеговина нема свеобухватан оквир политике за промоцију и
спровођење људских права, укључујући државне стратегије о људским
правима, недискриминацију и заштиту мањина у одсуству ових стратегија,
заштита људских права и даље је неуједначена у цијелој земљи. Што се тиче
недискриминационих политика, људских права широм земље и
антидискриминације, констатовано је да стратегије тек треба да буду
усвојене. Закон о забрани дискриминације има за циљ у потпуности
усклађивање са правном тековином ЕУ, али се не примјењује ефикасно и не
постоји адекватно прикупљање поузданих статистичких података. Када су у
питању особе са инвалидитетом констатовано је да, иако закон забрањује
њихову дискриминацију, особе са инвалидитетом и даље се између осталог
суочавају и са изазовима у погледу приступа образовању.
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У дијелу који се односи на образовање и културу у поменутом извјештају,
наглашено је да ЕУ и државе чланице такође морају да спријече
дискриминацију и обезбиједе квалитетно образовање за дјецу радника
миграната, укључујући и оне из сукобима и недаћама погођених подручја. У
овом дијелу је још једном констатовано је да Босна и Херцеговина у раној
фази припреме у области образовања и културе, те да је одређени напредак
постигнут уписом два јавна универзитета из ентитета Републике Српске у
Регистар акредитованих установа у БиХ и усвајањем политика препоруке о
инклузивном образовању. Када је у питању ромска популација, констатовано
је да не постоји учење о и на ромском језику, као и да ја свијест о ромској
култури међу остатком популације врло ограничена.
На основу свега наведеног, можемо закључити да иако су гаранције
недискриминаторног приступа о високом образовању прокламоване
различитим међународним уговорима о људским правима, мониторинг
релевантних обавеза које државе преузимају је често фокусиран на основно и
средње
образовање.
Стога
мониторинг
активности
у
пољу
недискриминаторног приступа високог образовања, заостаје за мониторингом
активности у сфери основног и средњошколског образовања. То, међутим, не
значи да је стање на овом пољу одлично, као и да се не предузимају мјере у
овој сфери како би се уклониле евентуалне неједнакости у приступу високом
образовању, већ су оне мање видљиве у односу на исте активности у сфери
основног и средњошколског образовања. Све ово важи и за Републику
Српску. Наиме, анализом горе наведених извјештаја можемо закључити да је
по питању права на недискриминаторан приступ обезбјеђивању права на
високо образовање у Републици Српској у протеклих 5 година веома мало
тога означено као проблематично у смислу права на недискриминаторни
приступ у обезбјеђивању права на високо образовање. Замјерке које су дате
се махом односе на дискриминаторан приступ у основном и средњошколском
образовању на основу етничке припадности у мултиетчниким срединама.
Такође, као замјерка се истиче и недовољна инклузивност Рома као и особа са
инвалидитетом у образовни систем Босне и Херцеговине. Поред тога, на
основу посљедњег извјештаја, у дијелу у коме се говори о стандардима
Европске уније по питању миграната и њиховог приступа образовању,
надзире се нови проблем за образовни систем Босне и Херцеговине, а то је
обезбјеђивање недискриминаторног приступа образовању дјеци миграната
радника, као и миграната из ратом и недаћама захваћених подручја. Такође,
када су у питању мониторинг спровођења Европске социјалне повеље од
стране држава поптисница, који спроводи Европски комитет за социјална
права, у посљедњих 5 година није било закључака који су се тицали права на
недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо образовање.
Тачније, било је неолико замјерки које су се односиле на право на стручно
оспособљавање особа са инвалидитетом, али се то односило на ниво основног
и средњег образовања.
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4.3. Анализа подударности стандарда Европске уније и законодавства
Републике Српске у погледу права на недискриминаторан
приступ високом образовању
Када је у питању подударност правног оквира и јавних политика
Републике Српске са универзалним и европским стандардима који се тичу
права на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо
образовање, можемо рећи да постоји висок степен подударности и
усаглашености национаног законодавства и националних јавних политика
Републике Српске са овим стандардима, али да наравно постоје и одступања,
односно простори за унапређење статуса овог права када је у питању домаћи
правни оквир, о чему ће нешто више бити ријечи у закључку.
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Закључак
Кривично законодавство које се примјењује према малољетницима у
Републици Српској у већој мјери је хармонизовано са стандардима који
постоје у Европској унији. Оно што је важно у сљедећем периоду јесте
усклађивање Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у
кривичном поступку са поменутом Директивом. Првенствено, неопходно је
инсистирати на законодавном предвиђању најбољег интереса дјетета у свакој
фази поступка.
Прво, кроз процесни дио Закона се на више мјеста говори о обавјештавању
родитеља, старатеља или усвојитеља о различитим аспектима поступка, али у
законодавство треба имплементирати и објединити право на информације из
Директиве, те увести право на обавјештавање трећег лица по жељи
малољетника, превасходно ако обавјештавање родитеља/усвојиоца/старатеља
није у најбољем интересу дјетета, али и у случају постојања друга два
изузетка.
Друго, важна је одредба о дјеловању, у случају када дијете не именује
друго лице, која треба бити предвиђена у Закону.
Треће, према члану 77. Закона, малољетник мора имати браниоца
приликом првог испитивања од стране тужиоца или овлашћеног службеног
лица, као и током цијелог кривичног поступка. Међутим, Директивом је
моменат помјерен, па се захтијева бранилац прије првог испитивања, а не
приликом испитивања, наравно, уз додатне моменте.
Четврто, појединачне процјене се спроводе уз јаку укљученост дјетета, а
спроводи их стручно особље у складу, колико је то могуће, с
мултидисциплинарним приступом и, када се то сматра прикладним, уз
укљученост носиоца родитељске одговорности или другог одговарајућег
одраслог лица и/или специјализованог стручњака. У случају значајне
промјене елемената који чине основу појединачне процјене, државе чланице
осигуравају да се појединачна процјена ажурира за вријеме трајања
кривичног поступка. Државе чланице могу одступити од обавезе спровођења
појединачне процјене ако је то одступање оправдано околностима предмета,
под условом да је у складу с најбољим интересом дјетета. Законом је
предвиђена социјална анамнеза, о чему смо већ говорили, с тим што овај члан
треба допунити и прецизирати.
Пето, чланом 84. Закона је предвиђена забрана аудио и видео снимања
тока поступка према малољетнику, али само у сврху објављивања тока
поступка. То истовремено не значи да је забрањено снимање у прописану
сврху, али је то потребно изричито предвидјети законским текстом. Ово
нарочито долази до изражаја уколико узмемо у обзир праксу Европског суда
за људска права у погледу свједока који не морају да дају исказ на главном
претресу.
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Шесто, чланом 103. Закона је предвиђено да се малољетник обавезно
налази у притвору одвојено од пунољетних лица. У складу с тим, неопходне
су измјене овог члана, као и прецизирање члана 96. Закона којим је
прописано лишење слободе и боравак малољетника у надлежној
организационој јединици Министарства унутрашњих послова Р.С. Посебно
треба имплементирати одредбе у вези са наступањем пунољетства
малољетника и продужења боравка у притвору.
Седмо, неопходно је имплементирање најбољег интереса дјетета у члан
109. Закона. Наиме, овим чланом је предвиђено да се на сједницу позивају
тужилац, малољетник, бранилац, родитељи/усвојилац/старатељ, а може јој
присуствовати и представник органа старатељства. Када родитељ, односно
старалац, није у могућности да присуствује сједници или није способан или је
непознат или када малољетнику није постављен посебни старалац, судија у
интересу малољетника позива представника органа старатељства и тада је
његово присуство обавезно све до правоснажног окончања поступка. Иако је
ово рјешење на путу оног које је предвиђено Директивом, неопходно је
додатно прецизирање и проширење одредбе.
Одредбе којима је прецизиран састав судских вијећа такође могу на
одређен начин да укажу на узимање у обзир малољетства као важне
детерминанте. У законодавству Републике Српске у кривичним поступцима
према малољетним учиниоцима формира се посебно вијеће за малољетнике
састављено од три судије. У другим законодавствима, у овом вијећу се налазе
или судије поротници, који су по правилу наставници и васпитачи, а постоје
и законодавства у којима се поред судије професионалца налазе и психолог и
социјални радник (Silval, 2006: 276).
Када је ријеч о заштити права на интернету, треба рећи да интернет сваким
даном преузима све већу улогу у друштвеном животу и стога је неопходно
припремити јасну политику људских права у вези с тим. Ова политика се,
међутим, не може ограничити на локални и дјелимични приступ само
одређеним основним правима који фаворизују тржишно дјеловање,
прећуткују улогу државе и изостављају изазове ефикасног глобалног
управљања интернетом (Cerda Silva, 2013: 27).
Будући да то није прописано предметним законима, сматрамо да је
неопходно омогућити приступ интернету како притвореним тако и лицима на
издржавању казне затвора, уз дозвољена ограничења према члану 10.
Конвенције. То је посебно важно када су у питању лица на издржавању казне
затвора, пошто се и на тај начин може поспијешити рехабилитација осуђених.
Пошто у Републици Српској не постоји пропис којим се регулише на
прави начин слобода изражавања на интернету, сматрамо да је потребно
донијети законе који ће у потпуности бити у складу са анализираним
међународним документима. Прво, заштита људских права и основних
слобода на интернету треба да буде загарантована законом. Посебно, треба
предвидјети:
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1. да држава има у складу са чланом 10. ЕКЉП првенствену обавезу да се
не мијеша у комуницирање између појединаца, било да су правна или
физичка лица;
2. да државне власти могу предузети опште мјере блокирања или
филтрирања широм земље само ако се филтрирање тиче одређеног и јасно
препознатљивог садржаја на основу одлуке о њеној незаконитости од стране
надлежног националног органа који може да размотри независни и
непристрасни суд или регулаторно тијело у складу са захтјевима члана 6.
ЕКЉП;
3. да када се примјењују рестриктивне мјере, одређено лице има право на
прописан поступак пред судом или независним управним органом чије су
одлуке подложне судском преиспитивању, тј. судско преиспитивање мјера
блокирања;
4. мјере предузете за блокирање одређеног интернетског садржаја не
смију се произвољно користити као средство општег блокирања информација
на интернету;
5. мјере блокирања морају бити прописане законом;
6. ограничење мора бити неопходно у демократском друштву и
сразмјерно легитимном циљу којем се тежи;
7. деиндексација или филтрирање одређених веб страница на захтјев
државних власти треба да буде транспарентно, уско прилагођено и да се
редовно врши преглед који подлијеже прописима;
8. интернет корисницима треба дати информације о томе када је
активирано филтрирање, зашто је одређена врста садржаја филтрирана и да
разумију како и према којим критеријумима филтрирање дјелује;
9. држава правовремено и на одговарајући начин треба да пружа
информације јавности о ограничењима која она примјењује на слободу
добијања и преношења информација, на примјер, навођењем веб страница
које су блокиране или са којих су информације уклоњене, укључујући детаље
о правном основу, неопходности и оправдање таквих ограничења, судски
налог којим се одобрава и право на жалбу;
10. интернет корисницима треба дати сажету информацију и Смјернице у
вези са ручним пребацивањем активног филтера, наиме коме да се обрате
када се покаже да је садржај неоправдано блокиран и средства која могу
омогућити да се филтер пребаци за одређену врсту садржаја или веб
локацију;
11. корисницима треба омогућити ефикасан и лако доступан правни
лијек;
12. пружаоци услуга не треба да сносе одговорност за садржај на
интернету, ако је њихова функција ограничена, на начин дефинисан
националним законом, на преношење информација или омогућавање
приступа интернету;
13. у случајевима када пружаоци услуга имају шира овлашћења и када
чувају садржај који добију од других страна, државе чланице их могу
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сматрати солидарно одговорнима ако не дјелују брзо и не уклоне, односно
онемогуће приступ информацијама или услугама одмах по сазнању да су
незаконити, према домаћем закону или, у случају одштетног захтјева, након
што постану свјесни чињеница или околности које указују на незаконитост
активности или информација;
14. интернет треба да буде доступан и приступачан свим групама
становништва без било какве дискриминације;
15. не смију да постоје општа, државна ограничења за приступ интернету,
осим када је то у складу са чланом 10. Конвенције - држава треба да у закону
и пракси препозна да искључење појединаца са интернета, као опште
правило, представља несразмјерно ограничење права на слободу изражавања;
16. уређивачка независност медија који послују на интернету треба бити
загарантована законом, политиком и праксом;
17. медији не смију бити изложени притиску да укључе или искључе
информације из свог извјештавања или да слиједе одређени уреднички
правац;
18. од медија није потребно да добију дозволу или лиценцу од владе или
државних органа, осим регистрације предузећа, како би им било дозвољено
да раде на интернету или блогу;
19. новинари и други медијски актери који користе интернет не смију
бити изложени пријетњама или узнемиравању од стране државе;
20. новинари и други медијски актери који користе интернет не треба да
практикују самоцензуру због страха од казне, узнемиравања или напада;
21. повјерљивост извора новинара и других медијских актера треба бити
заштићена законом и да се у пракси поштује;
22. државе би требало да спроведу дужну ревност приликом процјене,
развоја и примјене својих националних политика у циљу препознавања и
избјегавања сметњи у интернетском саобраћају које имају негативан утицај
на слободан прекогранични ток информација на интернету. То подразумијева
узимање у обзир сљедећих тачака:
- процјена - регулаторних или других мјера које могу имати такав утицај
треба процијенити у погледу одговорности државе за поштовање, заштиту и
промоцију људских права и основних слобода садржаних у ЕКЉП;
- транспарентност, предвидљивост, одговорност - приликом развијања
политика и регулаторних оквира који могу утицати на слободан проток
информација на интернету, државе би требало да обезбиједе
транспарентност,
укључујући
резултате
поменутих
евалуација,
предвидљивост њихове примјене и одговорности; посебно, предложени
регулаторни оквири требају бити објављени по одговарајућим процедурама и
са довољно времена да би се омогућили јавни коментари;
- пропорционалност и ревизија мјера - државе су дужне да осигурају да је
блокирање садржаја или услуга које се сматрају незаконитим у складу са
члановима 8., 10. и 11. ЕКЉП.
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Будући да Европски суд за људска права даје широк простор државама
приликом прописивања инкриминисања говора мржње, сматрамо да је
законодавни оквир постављен довољно јасно, с тим што су потребна
терминолошка усаглашавања са међународним актима поводом основа.
На крају, не постоји међународни документ по којем би Уредба о
прекршају изазивања панике и нереда била оправдана, легитимна и законита.
Уредба каква је донијета представља школски примјер кршења слободе
говора, који, на жалост, није био риједак за вријеме пандемије коронавируса.
То не би смјело да се понови.
Неопходно је усклађивање законодавства Босне и Херцеговине када је у
питању заштита личних података. Посљедњих година донијето је мноштво
аката у Европској унији, са којима је неопходно хармонизовати
законодавство.
Надзор над комуникацијама је сложена тема широм свијета, која дубоко
утиче на основна људска права која су у овом смислу заштићена чланом 8.
Конвенције. Суд је у својој широкој пракси узео бројне стандарде у овој
сфери и, сходно томе, поставио многе захтјеве. Морамо нагласити чињеницу
да неразумијевање захтјева које је Суд наметнуо може да доведе до озбиљних
посљедица по владавину права, као што је истакнуто у теорији (Boroi, 2013:
69). Поред тога, могли бисмо рећи да Суд поставља двије врсте захтјева, при
чему су први повезани ради неопходних промјена у законодавству, док је
други тип повезан са правилном примјеном постојећих законских правила.
Када говоримо о образложењу наредбе, Суд јасно наглашава да је
потребно да законодавац пружи заштитне мјере наметањем законом
прописаног претходног судског одобрења тајног надзора, на основу
образложених налога, те је у том контексту заиста важно да орган овлашћен
за одобравање тајног надзора утврди да ли постоји неоправдано оправдање за
одобрење (Fuster, 2016: 440). У вези с тим сматрамо да је потребно изричито
прописати посебном одредбом да се наредба мора јасно образложити.
Оно што је позитивно, а по чему се законодавство Републике Српске
разликује од појединих закона у региону, јесте чињеница да је прописана
обавеза обавјештавања о извршеном надзору. Наиме, чим се обавјештење
може извршити без угрожавања сврхе ограничења након укидања мјере
надзора, информације би, међутим, требале бити достављене дотичним
лицима.
На основу свега наведеног у вези са правом на недискриминаторни
приступ високом образовању, можемо закључити да универзални и европски
документи који се тичу права на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање предвиђају да државе морају да
предузму активности ка томе да високо образовање постане једнако доступно
свима и морају осигурати да се оно пружа без дискриминације у потпуности
и одмах. Наиме, према међународном праву, постоји право на образовање
које је општег типа, тј. припада свима по рођењу, и право на
недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права на високо образовање
226

Вељко Турањанин & Александар Ивановић

које је ограниченог домета и не припада по аутоматизму свима, већ само
онима који имају капацитет, способност и жељу за овим нивоом образовања.
У том смислу, државе треба да обезбиједе да нико не буде дискриминисан
због тога што нема новца или услова за студирање, под условом да посједује
способности, капацитете и жељу за високим образовањем. Сходно томе, свака
држава треба да препозна да је право на недискриминаторан приступ у
обезбјеђивању права на високо образовање људско право и да пажљиво
идентификује препреке за приступ онима из угрожених или нижих социоекономских група и пропише мјере за превазилажење истих. Није довољно
рећи да постоје новчана помоћ, стипендије и зајмови, већ мора постојати
разумијевање права на недискриминаторан приступ високом образовању као
људског права и начина да се осигура да сви они који имају капацитет заиста
могу да искористе ове могућности.
У овом погледу Република Српска је у потпуности у свој правни оквир
имплементирала право на недискриминаторан приступ у обезбјеђивању права
на високо образовање у складу са одредбама Универзалне декларације о
људским правима, Конвенције против дискриминације у образовању,
Међународног пакта о екомонским, социјалним и културним правима,
Конвенције о правима дјетета, Европске конвенције о људским правима и
основним слободама, Првим протоколом (члан 2.) Европске социјалне
повеље и Оквирне конвенције о заштити националних мањина. Оно гдје
постоји простор за унапређења националног система заштите овог права у
Републици Српској јесте једнак приступ овом нивоу образовања студентима
недржављанима Босне и Херцеговине. У том смислу потребно је у већем
обиму национално-правни оквир Републике Српске имплементирати одредбе
Европске социјалне повеље који се тичу једнаког третмана недржављана у
смислу остварења права на приступ високом образовању. Затим, када је у
питању имплементирање одредаба Евроспке повеље о регионалним и
мањинским језицима у сфери високог образовања, а на основу анализе
одредаба Закона о зашити права припадника националних мањина у
Републици Српској можемо закључити да у овом погледу постоји простор
измјене и допуне домаћег законодавства у смислу чињења доступним
универзитетског образовања на регионалним или мањинским језицима.
Надаље, потребно је конкретније у домаћем законодавству уредити
једнакост приступа високог образовања, када су у питању припадници
мањинских заједница. У том смислу, може да послужи добар примјер праксе
из Црне Горе, који Законом о мањинским правима и слободама Црне Горе
прописује да ради пуног уживања права мањинских народа и других
мањинских националних заједница, установе високог образовања у Црној
Гори, на приједлог Савјета мањинских народа и других мањинских
националних заједница, могу сваке школске године уписати одређени број
студената, припадника мањинских народа и других мањинских националних
заједница, у складу са својим актима.
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Такође, измјене и допуне националног правног оквира Републике Српске у
смислу остварења права на приступ високом образовању треба да обухвате и
већу имплементацију Европске конвенције о правном статусу радника
миграната. Надаље, потребно је конкретније у Закону о високом образовању
уредити једнакост приступа високог образовања када су у питању студенти
ромске популације. У том смислу, може да послужи добар примјер праксе из
Црне Горе, гдје се процентуално одређује број мјеста за припаднике ове
популације за сваки студијски програм посебно.
Поред овога можемо закључити да као угрожену групу у смислу једнаког
приступа високом образовању, национално законодавство Републике Српске
не препознаје студенте који су родитељи, односно студенте са дјецом. У том
смислу за рјешавање овог питања, односно за препознавања ове категорије
студената, могу да послуже примјери добре праксе из Савезне Републике
Њемачке или Републике Словеније, који су приказани у овом тексту, а који
експлицитно препознају ову категорију студената као угрожену групу, када је
у питању једнак приступ високом образовању и обезбјеђују посебне мјере
подршке за ове категорије студената.
Поред овога, додатна пажња би могла да буде посвећена родној
равноправности, на бази искуства добре праксе Савезне Републике Њемачке,
који као посебно поље активности у смислу остварења права на једнак
приступ високом образовању, одређују повећање броја жена у високом
образовању у одређеним научним пољима.
Такође, иако је националним законодавством Републике Српске релативно
добро покривена област подстицања особа са инвалидитетом на студирање, у
смислу подстицајних мјера које су на располагању овој категорији студената,
предлажемо законодавцу Републике Српске да узме у обзир добру праксу
Црне Горе која у свом Закону о високом образовању прописује да се
високошколска установа може основати и обављати дјелатност, између
осталог, ако има обезбијеђене услове и несметан приступ за лица са
инвалидитетом, чиме се у знатној мјери постављају темељи једнаког
приступа праву на високо образовање особа са инвалидитетом.
На самом крају ту је и потреба за препознавањем студената из категорије
повратника по Споразуму о реадмисији и депортованих студента. Наиме,
измјенама и допунама националног правног оквира ове категорије студената
би такође требало да буду препознате као угрожена група, и у том погледу би
законодавац Републике Српске могао да се руководи примјером добре праксе
из Републике Србије.
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