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БУ ЂЕ ЊЕ СИ ЛЕ – РА ЂА ЊЕ ДР ЖА ВЕ  
НА ЦИ О НАЛ НОГ НАД ЗО РА*

„Рат је мир. Сло бо да је роп ство.  
Не зна ње је моћ.“ (Џорџ Ор вел, 1984.)

Сажетак:Џек Бал кин, про фе сор устав ног пра ва на Јеј лу, је ре ла тив но 
ско ро про гла сио на ста нак јед ног но вог мо де ла др жа ве, др жа ве на ци о нал ног 
над зо ра. Ма да већ сам на зив на го ве шта ва ор ве лов ски сце на рио, Бал кин се 
ипак пи та ко јим ће пу тем кре ну ти др жа ва на ци о нал ног над зо ра, хо ће ли 
по при ми ти ау то ри тар на или де мо крат ска обе леж ја. Упр кос ве ли ком оп ти-
ми зму ко ји је при су тан код Бал ки на, Ке ра и дру гих ау то ра у по гле ду раз во ја 
де мо крат ског ти па др жа ве на ци о нал ног над зо ра, ау тор овог ра да сто ји на 
пот пу но дру га чи јем ста но ви шту. По ла зе ћи од ан тро по ло шке осо би не да 
„страст ква ри нај бо ље љу де ка да су на вла сти“ (Ари сто тел, По ли ти ка 1287a) 
ау тор по ка зу је скеп су у од но су на де мо крат ски пут др жа ве на ци о нал ног 
над зо ра и ве ру је да се ре ше ње не мо же обез бе ди ти кон тро ли са њем кон тро-
ла или по сма тра њем по сма тра ча. Онај ко ји има вр хов но пра во рас по ла га ња 
ин фор ма ци ја ма (ко ји год то др жав ни ор ган био), уко ли ко има не ки ин те рес, 
увек мо же, а нај че шће и хо ће зло у по тре би ти то сво је пра во, по го то во ка да 
се ин те рес мо же об ја сни ти дру штве но и по ли тич ки нео п ход ним раз ло зи ма, 
као што је бор ба про тив те ро ри зма, на ци о нал ни ин те рес, итд. Успе шном 
ба лан си ра њу из ме ђу зах те ва при ват но сти и си гур но сти гра ђа на и евен ту-
ал ном сма њи ва њу зло у по тре ба си гур но мо же до при не ти уста но вља ва ње 
чвр шћег нор ма тив ног окви ра у по гле ду ко ри шће ња сред ста ва над зи ра ња 
гра ђа на. Ме ђу тим, упр кос то ме, нео пре зни гра ђа ни кроз дру штве не мре же и 
на дру ге на чи не не све сно по ста ју снаб де ва чи ин фор ма ци ја за Ве ли ког бра та.

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња про јек та „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ 
ко ји се фи нан си ра сред стви ма Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Ру ко во ди лац 
про јек та је проф. др Дра ган Мил ков.
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Бал ки но ва у осно ви пле ме ни та, али ипак на ив на ве ра да је мо гу ћа де мо-
крат ска др жа ва на ци о нал ног над зо ра, те шко мо же из др жа ти тест на до-
ла зе ћег вре ме на и иза зо ва. Чи ње ни це пре до че не и у овом тек сту го во ре да 
се свет, пр вен стве но тех но ло шки нај на пред ни је зе мље, при лич но бр зо кре ће 
у прав цу ау то ри тар не др жа ве на ци о нал ног над зо ра. Мо гу ће је, мо жда, је ди-
но, ко ли ко-то ли ко тај про цес успо ра ва ти (и то пр вен стве но у дру штви ма 
чи ја се ма ња тех но ло шка раз ви је ност мо же по ка за ти као при вре ме на пред-
ност), али га је при са да шњем ста њу ства ри ско ро не мо гу ће за у ста ви ти.

Кључнеречи:Др жа ва на ци о нал ног над зо ра; Ау то ри тар на др жа ва на-
ци о нал ног над зо ра; Зло у по тре ба ин фор ма ци ја; Те ро ри зам; Џорџ Ор вел; Џек 
Бал кин.

1. НА ТРА ГУ ОР ВЕ ЛА 

Ма да ре ла тив но но ви те о риј ски по крет Пра во и књи жев ност ни је имао 
од јек у на уч ној јав но сти ка кав се мо гао оче ки ва ти, ре зул та ти до ко јих је до шао 
овај те о риј ски пра вац има ју да нас од ре ђе ну прак тич ну вред ност.1 То за си гур-
но до ка зу ју и пред ви ђа ња ко ја је Џорџ Ор вел из нео у свом чу ве ном ан ти у то-
пиј ском ро ма ну 1984, ко ји је на пи сан још у пр вој по ло ви ни XX ве ка, а ко ја 
као да се об и сти њу ју у са вре ме ном дру штву и др жа ви. 

У ро ма ну се опи су је ау то ри тар но, то та ли тар но дру штво у ко јем по је динци 
жи ве под 24 ча сов ним над зо ром те ле кра на из ко јих их по сма тра Ве ли ки 
брат. У та квом дру штву ни ко не мо же зна ти да ли га у овом или оном тре нут-
ку над зи ре „По ли ци ја ми сли“ на ко јој по чи ва ста бил ност Пар ти је, али сва-
ка ко она то увек мо же уко ли ко же ли. „Зло ми сао“ про тив Ве ли ког бра та се 
у сва ком слу ча ју трај но ни је мо гла са кри ти. Ка ко Ор вел ка же: „Мо ра ло се 
жи ве ти – и жи ве ло се, по на ви ци ко ја је пре ра сла у ин стинкт – прет по ста вља-
ју ћи да се сва ки звук чуо и, сем у мра ку, сва ки по крет ви део“.2 

Чи ње ни ца је да је Ор вел сво је ка пи тал но књи жев но де ло пи сао смрт но 
бо ле стан, ин спи ри сан ста љи ни стич ким ре жи мом и ње го вим кул том лич но-
сти. Ве ро ват но се због то га овај ро ман чи ни као де ло са ве о ма су мор ним, чак 
и па ра но ич ним пред ви ђа њи ма ко ји не ну ди из лаз ни ти спас од то та ли тар не 
кон тро ле над по је дин ци ма. Ме ђу тим, упр кос по сто ја њу де мо крат ских дру-
шта ва, из гле да да се да нас све ви ше при бли жа ва мо ор ве лов ском сце на ри ју, 

1 Ви де ти: Г. Ву ка ди но вић, „Са вре ме на аме рич ка ју ри спру ден ци ја и на ша те о ри ја пра ва 
на по чет ку XXI ве ка“, Аме рич ка ју ри спру ден ци ја XX ве ка (ур. Г. Ву ка ди но вић, А. Кар таг- 
-Од ри), Но во сад ска асо ци ја ци ја за те о ри ју, ети ку и фи ло зо фи ју пра ва, Но ви Сад, 2006, стр. 
30–31; Д. Ми тро вић, Те о ри ја др жа ве и пра ва, До си је, Бе о град, 2010, стр. 344; Б. Кне же вић, 
На ра тив на функ ци ја пра ва, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град, 2014.

2 Џ. Ор вел, 1984, до ступ но на http://sve tlost.org /po da ci/or ve lo va1984.pd f, стр. 2.

Др Дра гу тин С. Авра мо вић, Буђење силе – рађање државе националног надзора (стр. 877–890)
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на ро чи то у САД.3 До ду ше, 1984. го ди на је одав но про шла. Из гле да да је 
Ор вел по гре шио за са мо пар де це ни ја.4

2. ДР ЖА ВА НА ЦИ О НАЛ НОГ НАД ЗО РА 

Про фе сор устав ног пра ва на Јеј лу Џек Бал кин је ре ла тив но ско ро на ја вио 
на ста нак јед ног но вог мо де ла др жа ве или бо ље ре че но на чи на вла да ви не – 
др жа ве на ци о нал ног над зо ра. Бал кин тра жи за чет ке овог мо де ла др жа ве у 
дру гој по ло ви ни XX ве ка, ко ја свој зе нит до жи вља ва у пе ри о ду на кон те ро-
ри стич ких на па да на САД 11. сеп тем бра 2001. го ди не и Бу шо вог про гла ше ња 
„ра та про тив те ро ри зма“, у ко ме пред сед ник САД до би ја ско ро пот пу но од-
ре ше не ру ке од стра не Кон гре са у по гле ду над зи ра ња „сум њи вих гра ђа на“.5 
Ма да је „рат про тив те ро ри зма“ нај че шће оправ да ње за из ра ста ње др жа ве 
на ци о нал ног над зо ра, Бал кин не др жи да је он је ди ни раз лог и по вод, већ 
сма тра да је за то од го во ран убр за ни раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
чи ја це на не пре ста но опа да.6 До дат ну ин спи ра ци ју Бал ки ну за те о риј ско 
уоб ли ча ва ње мо де ла др жа ве на ци о нал ног над зо ра не сум њи во је пред ста вљао 
и план из 2007. го ди не ко јим је пред ви ђе но да се по ста ви не ко ли ко хи ља да 
ка ме ра ко ји ма би се над зи ра ли љу ди и во зи ла у јед ном де лу Њу јор ка.7

3 Ко ен у јед ној сво јој књи зи по вла чи па ра ле ле из ме ђу Аме ри ке у вре ме „ра та про тив 
те ро ри зма“ и Ор ве ло ве Оке а ни је, E. D. Co hen, Mass Sur ve il lan ce and Sta te Con trol – The To tal 
In for ma tion Awa re ness Pro ject, Pal gra ve Mac mil lan, New York, 2010, p. 94, 95.

4 Ор ве лов ски сце на рио раз во ја др жа ве бу дућ но сти, има ју ћи у ви ду про цес гло ба ли-
за ци је и убр за ни тех но ло шки раз вој, пред ви део је и Р. Зе ка ви ца. Ви де ти ви ше: Р. Зе ка ви ца, 
То та ли та ри зам, Књи жев не но ви не, Бе о град, 2002, стр. 181–195. 

5 Ви де ти: Д. Авра мо вић, „Кад ван ред но ста ње по ста је ре дов но“, Прав ни жи вот, 
14/2008, стр. 509-529.

6 J. Bal kin, „The Con sti tu tion in the Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te“, Min ne so ta Law Re vi ew, 
Vol. 93, 1/2008, p. 3. Ни ска це на и ла ка до ступ ност мо дер них тех но ло ги ја над зо ра до при но си 
то ме да сва ко мо же да вр ши од ре ђе ни вид над зо ра над дру гим љу ди ма што са со бом но си 
од ре ђе не пред но сти (са рад ња вла сти и по је ди на ца), али и опа сно сти од раз ли чи тих ви до ва 
зло у по тре бе (од стра не кри ми нал них или те ро ри стич ких ор га ни за ци ја). Ви де ти и: J. Bal kin, 
S. Le vin son, „The Pro ces ses of Con sti tu ti o nal Chan ge: From Par ti san En tren chment to the Na ti o nal 
Sur ve il lan ce Sta te“, Ford ham Law Re vi ew, Vol. 75, 2/2006, p. 522.

7 Ини ци ја ти вом за по ве ћа ва ње над зо ра из 2007. го ди не под на зи вом Lo wer Man hat tan 
Se cu rity Ini ti a ti ve је пред ви ђе но по ста вља ње пре ко 3.000 но вих си гур но сних ка ме ра у де лу 
гра да Lo wer Man hat tan, као и 100 ка ме ра ко је би ау то мат ски пре по зна ва ле ре ги стар ске та-
бли це „сум њи вих“ во зи ла и упо ре ђи ва ле их са по да ци ма из ба зе по да та ка. То ком вре ме на 
у ко о пе ра ци ји њу јор шке по ли ци је и Mic ro soft-а овај план се ши ри и до би ја на зив Do main 
Awa re ness System, што под ра зу ме ва си стем над зо ра од пре ко 6.000 ка ме ра око Њу јор ка. Овај 
план је ак ти ван од 2012. го ди не. Узор за ова кав си стем над зо ра у Њу јор ку је си гур но био 
лон дон ски „че лич ни пр стен“, ко ји под ра зу ме ва над зор од око 650 ка ме ра у де лу гра да ко ји 
пред ста вља фи нан сиј ски цен тар Лон до на (The City of Lon don). У це лом Лон до ну има пре ко 
500.000 си гур но сних ка ме ра. Због то га је у јед ним днев ним но ви на ма још 2007. го ди не 
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Бал кин др жа ву на ци о нал ног над зо ра де фи ни ше као но ви об лик вла да-
ви не ко ји ка рак те ри ше при ку пља ње, упо ре ђи ва ње и ана ли за ин фор ма ци ја 
о ста нов ни ци ма и то ка ко у САД, та ко и у чи та вом све ту.8 Он ви ди др жа ву 
на ци о нал ног над зо ра као спе ци јал ни, по себ ни слу чај др жа ве ин фор ма ци ја, 
тј. др жа ве ко ја по ку ша ва да иден ти фи ку је и ре ши про бле ме вла да ви не са-
ку пља њем, упо ре ђи ва њем, ана ли зом и ства ра њем ин фор ма ци ја.9 Као на чин 
вла да ви не др жа ва на ци о нал ног над зо ра ни је про из вод ни ти ван ред ног ста-
ња, ни ти рат ног ста ња, што су при вре ме на ста ња. Др жа ва на ци о нал ног 
над зо ра је, ка ко Бал кин ис ти че, трај на од ли ка вла да ви не, ко ја по ста је све-
при сут на и ко ја ко ри сти не са мо у за шти ти од те ро ри стич ких на па да, већ и 
у за шти ти од обич ног кри ми на ла, за шти ти људ ских пра ва, као и у пру жа њу 
со ци јал них услу га.10 Та ко др жа ва на ци о нал ног над зо ра при род но из ра ста 
из др жа ве бла го ста ња и др жа ве на ци о нал не си гур но сти, као, по слу жи мо се 
Бал ки но вим ре чи ма, „њи хов ло гич ки сук це сор“. Да кле, пре ма ње го вом ви-
ђе њу, др жа ва на ци о нал ног над зо ра је на чин вла да ви не ко ји је по тре бан за 
олак ша но оства ри ва ње ци ље ва ко је пред со бом има ју ка ко др жа ва бла го-
ста ња, та ко и др жа ва на ци о нал не си гур но сти. На пред не ин фор ма ци о не 
тех но ло ги је за хва љу ју ћи ко ји ма се вр ше раз ли чи те вр сте над зо ра су ну жне 
и при ли ком пру жа ња со ци јал них услу га и при ли ком при ку пља ња и об ра де 
оба ве штај них по да та ка (те ле ко му ни ка ци је, ком пју те ри, ви део над зор), итд. 
У др жа ви на ци о нал ног над зо ра и људ ско те ло по ста је, пре ма Бал ки но вом 
ми шље њу, ва жан из вор ин фор ма ци ја (нпр. са ку пља ње и ана ли за ДНК, пра-
ће ње кре та ња, си сте ми за пре по зна ва ње ли ца).11 

Ка ко Бал кин под вла чи, вла да ви на у др жа ви на ци о нал ног над зо ра пре-
вас ход но под ра зу ме ва пре вен тив но, ex an te де ло ва ње ка ко би се пред у пре ди ли 
зло чи ни.12 Све то под се ћа на Фу ко ов чу ве ни при мер Бен та мо вог Паноп ти ко на, 
за тво ра ко ји је та ко ар хи тек тон ски ре шен и кон стру и сан да се за тво ре ни ци у 
сва ком тре нут ку мо гу над зи ра ти (стал ни, све о бу хват ни, све при сут ни над зор), 

осва нуо чла нак под про во ка тив ним на сло вом „Ве ли ки брат жи ви у Лон до ну“, у ко ме се на-
во ди да у шет њи Лон до ном то ком јед ног да на над зор не ка ме ре у слу жби без бед но сти мо гу 
усни ми ти по је дин ца чак 300 пу та. До ступ но на: http://www.blic.rs/ve sti/svet/ve li ki-brat-zi vi-
-u-lon do nu/lswm5sf. Та ко ђе, че сто се шпе ку ли ше, ма да су у пи та њу не зва нич ни по да ци, да 
у Ве ли кој Бри та ни ји има ви ше ка ме ра не го Бри та на ца!

8 „У др жа ви на ци о нал ног над зо ра, вла да ко ри сти над зор, са ку пља ње, упо ре ђи ва ње 
и ана ли зу по да та ка да би иден ти фи ко ва ла про бле ме, да би из бе гла по тен ци јал не прет ње, 
да би вр ши ла власт над ста нов ни штвом и да би пру жа ла ва жне со ци јал не услу ге“, J. Bal kin, 
„The Con sti tu tion in the Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te“, p. 3. 

9 Ibid.
10 Ibid., p. 4.
11 О са вре ме ним, тех но ло шки на пред ним сред стви ма над зо ра и пра ће ња љу ди ви де ти 

ви ше: M. Hu, „Bi o me tric ID Cyber sur ve il lan ce“, In di a na Law Jo ur nal, Vol. 88, 4/2013.
12 J. Bal kin, „The Con sti tu tion in the Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te“, p. 11.

Др Дра гу тин С. Авра мо вић, Буђење силе – рађање државе националног надзора (стр. 877–890)
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а да са ми не зна ју ка да се то де ша ва („ње га ви де, али сâм не ви ди; он је објект 
ин фор ма ци је, али ни ка да су бјект у ко му ни ка ци ји“). Власт, ка ко је Бен там ви део 
у свом па ноп тич ком мо де лу, мо ра би ти ви дљи ва и не пр о ве р љи ва. Ње на сна га 
упра во по чи ва на то ме да ни ка да не ма по тре бе да ин тер ве ни ше. Због то га 
Фу ко као глав ну по сле ди цу Па ноп ти ко на ви ди „ин ду ко ва ње у за тво ре ни ку 
све сти о ње го вој стал ној ви дљи во сти, чи ме се обез бе ђу је ау то мат ско функ-
ци о ни са ње вла сти“. Та ко ђе, ефек ти над зо ра мо ра ју би ти не пре кид ни, чак и 
уко ли ко је ње го во деј ство дис кон ти ну и ра но.13 Фу ко је ту Бен та мо ву иде ју 
пре нео на дру штво као це ли ну, у ко ме кон стант ним над зи ра њем мо же да се 
ус по ста ви кон тро ла над по на ша њем по је ди на ца ка ко би се учи ни ли по слу-
шним.14 Ма да га Бен там при ка зу је као спе ци фич ну уста но ву, као за тво ре ни 
свет за се бе, за Фу коа је па ноп тич ки мо дел нај ши ре при мен љив мо дел функ-
ци о ни са ња вла сти, „на чин де фи ни са ња од но са вла сти у сва ко днев ном жи-
во ту љу ди“.15 Бал кин иде још ко рак у од но су на Фу коа. Он др жи да др жа ва 
на ци о нал ног над зо ра пре ва зи ла зи и Фу ко ов па ноп тич ки мо дел: „Вла ди на 
нај ва жни ја тех ни ка кон тро ле ни је ви ше по сма тра ње или прет ња по сма тра-
њем. То је ана ли за и ус по ста вља ње ве за из ме ђу по да та ка. Ве ли ки део јав ног 
и при ват ног над зо ра се спро во ди без ика квог зна ња да је не ко по сма тран“.16 

3. ИЗА ЗО ВИ ДР ЖА ВЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ НАД ЗО РА –  
АУ ТО РИ ТАР НА ИЛИ ДЕ МО КРАТ СКА ВА РИ ЈАН ТА

Као по себ на опа сност у др жа ви на ци о нал ног над зо ра ис ти че се не мо-
гућ ност за бо ра вља ња по на ша ња по је ди на ца. У др жа ви на ци о нал ног над зо ра 
ви ше не ма ам не зи је ко ју Бал кин сма тра нај ве ћим за штит ни ком при ват но сти 
по је ди на ца. Све се бе ле жи и све се пам ти с об зи ром на ла ку до ступ ност и 
ни ску це ну са вре ме них тех но ло ги ја (ка ме ра, чу ва ња по да та ка). Због то га Бал-
кин др жи да др жа ва на ци о нал ног над зо ра пре ра ста у др жа ву ко ја ни ка да не 
за бо ра вља.17 Не ка да су ства ри дру га чи је би ле по ста вље не, за бо ра вља ње је 

13 М. Фу ко, Над зи ра ти и ка жња ва ти – на ста нак за тво ра, Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад, 1997, стр. 195.

14 Опи су ју ћи ди сци плин ску власт у си сте му хи је рар хиј ског над зо ра, Фу ко је де фи-
ни ше као ап со лут но на ме тљи ву „јер је сву да и увек буд на, не оста вља ју ћи ни јед ну област 
у сен ци и не пре ста но кон тро ли шу ћи чак и оне ко ји су за ду же ни за кон тро лу“, али исто вре-
ме но и као ап со лут но не у па дљи ву „јер функ ци о ни ше стал но и до брим де лом у ти ши ни“, 
ibid., стр. 173.

15 Ibid., стр. 199.
16 J. Bal kin, „The Con sti tu tion in the Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te“, p. 12.
17 С дру ге стра не, Ор вел је за зи рао од иде је пот пу ног бри са ња (ме ња ња) про шло сти 

и фал си фи ко ва ња исто риј ских чи ње ни ца. Ме ђу тим, овај дру ги екс трем, ско ро пот пу на не-
мо гућ ност за бо ра вља ња по је ди них лич них тре ну та ка из про шло сти љу ди се чи ни као још 



882

би ло пра ви ло, а се ћа ње из у зе так. Да нас, услед раз во ја ди ги тал них тех но ло ги ја 
и гло бал ног умре жа ва ња, се ћа ње по ста је пра ви ло, а за бо ра вља ње из у зе так. 
По је дин ци ви ше не мо гу тек та ко по бе ћи од сво је про шло сти. Она оста је 
трај но за пам ће на.18 

Та ко ђе, у др жа ви на ци о нал ног над зо ра Бал кин уо ча ва ве ли ке про бле ме 
са ста но ви шта угро жа ва ња сло бо де по је ди на ца. На при мер, он се пи та: Уко-
ли ко пре тра гу ба зе по да та ка ко ри сти власт ра ди ло ци ра ња те ро ри ста, за што 
је он да не би ко ри сти ла и ра ди ло ци ра ња оних љу ди ко ји ни су пла ти ли ка зну 
за пар ки ра ње? Јед но ис тра жи ва ње ко је је спро вео Шејн Хе рис и по том об-
ја вио у књи зи „По сма тра чи – Уз ди за ње аме рич ке др жа ве над зо ра“ ука зу је 
на опа сан па ра докс: ме ре ко је аме рич ка вла да спро во ди по след њих де це ни-
ја (по пут раз во ја про гра ма To tal In for ma tion Awa re ness, ко ји би тре ба ло да 
пред ви ђа бу ду ће те ро ри стич ке на па де) оте жа ва ју хва та ње те ро ри ста, а олак-
ша ва ју шпи ју ни ра ње оста лих гра ђа на.19 Бал кин по ка зу је ве ли ку бо ја зан и 
пре ма мо гу ћим зло у по тре ба ма од стра не при ват них ак те ра, ко ји у са рад њи 
са др жав ним вла сти ма уче ству ју у при ку пља њу по да та ка.20 

Као што се мо же ви де ти, Бал кин не сум ња да ће мо има ти др жа ву на цио-
нал ног над зо ра, већ се са мо пи та ко ји ће то тип др жа ве над зо ра би ти. Да ли 
се она мо же ста ви ти у устав не окви ре и ускла ди ти са основ ним људ ским пра-
ви ма. Та ко Бал кин пра ви раз ли ку из ме ђу ау то ри тар не и де мо крат ске др жа-
ве ин фор ма ци ја. У ау то ри тар ној др жа ви ин фор ма ци ја, власт не за ја жљи во 
„ала во“ при ку пља ин фор ма ци је ка ко би уве ћа ла сво ју моћ и се бич но, „ци-
ци ја шки“ их чу ва и скри ва од очи ју јав но сти (нај че шће као др жав ну тај ну). 
На тај на чин, власт из бе га ва од го вор ност за кр ше ње људ ских пра ва и за 

су ро ви ја. Тач ни је, да нас по сто ји мо гућ ност да се из вла че до га ђа ји из про шло сти по је ди на ца 
се лек тив но, по по тре би оних ко ји има ју по дат ке стал но до ступ ним, а то су нај че шће но си о ци 
др жав не вла сти. 

18 Ви де ти: V. Mayer-Schönberger, De le te – The Vir tue of For get ting in the Di gi tal Age, 
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton (New Jer sey) – Ox ford (En gland), 2009.

19 Ви де ти: S. Har ris, The Watchers: The Ri se of Ame ri ca’s Sur ve il lan ce Sta te, The Pen guin 
Press, New York, 2010. Де таљ ни је о про јек ту TIA (To tal In for ma tion Awa re ness) ви де ти и у: E. D. 
Co hen, op. cit. Не е фи ка сност и не у спе си др жа ве на ци о нал ног над зо ра су на ро чи то по ста ли 
ви дљи ви на кон те ро ри стич ких на па да у Па ри зу 2015. го ди не. С об зи ром на то да су слу жбе 
бе зе бед но сти би ле усме ре не ис кљу чи во на ана ли зу и кон тро лу ди ги тал них ко му ни ка ци ја, 
за не ма рен је људ ски фак тор, а ис тра га је во ђе на по гре шним пу тем, утвр ђи ва њем по сто ја ња 
на пред не ен крип ци је ко ју су ко ри сти ли те ро ри сти у ко му ни ка ци ји. Тим по во дом је дан ко-
мен та тор ци нич но за кљу чу је да је пра во чу до да се Аме рич ка ре во лу ци ја до го ди ла без 
мо бил них те ле фо на и тви те ра, J. Dvo rak, „The Fa i lu re of the Sur ve il lan ce Sta te“, PCMag, No-
vem ber 18, 2015, до ступ но на: http://www.pcmag.com/ar tic le2/0,2817,2495289,00.as p. Слич но 
раз ми шља и Ко ен ко ји ис ти че да не ма тех но ло шког сред ства ко је мо же пот пу но ис кљу чи ти 
мо гућ ност те ро ри стич ког на па да, те да то зна чи зах те ва ти са вр шен ство у не са вр ше ном 
све ту, E. D. Co hen, op. cit., p. 27. 

20 J. Bal kin, „The Con sti tu tion in the Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te“, p. 16, 17.
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соп стве не по ли тич ке гре шке. На су прот то ме, Бал кин де мо крат ску ин фор-
ма тив ну др жа ву ви ди као др жа ву у ко јој власт по пут „ин фор ма циј ских гур-
ма на“ и са ку пља и ко ри сти са мо оне ин фор ма ци је ко је су ну жне за ефи ка сно 
вр ше ње вла сти и на ци о нал ну без бед ност. Власт пре ста је да при ку пља ин-
фор ма ци је ка да то ви ше ни је по треб но, а при ку пље не ин фор ма ци је ка да 
пре ста не по тре ба за њи ма уни шта ва, а ако то из тех нич ких раз ло га ни је 
мо гу ће, стрикт но ре гу ли ше њи хо ву да љу упо тре бу. Ка ко ис ти че Бал кин, 
уко ли ко ин фор ма тив на др жа ва ни је у мо гућ но сти да за бо ра ви, ну жно је да 
бу де у мо гућ но сти да опро сти.21 Та ко ђе, власт у де мо крат ској ин фор ма тив-
ној др жа ви по сту па по пут „ин фор ма ци о них фи лан тро па“, јер до бро вољ но 
ди стри бу и ра ју јав но сти вред не ин фор ма ци је до ко јих су до шли, за по тре бе 
еду ка ци је, ис тра жи вач ких про је ка та, итд. Због то га, у овом ти пу др жа ве над-
зо ра, Бал кин власт ви ди као увек од го вор ну гра ђа ни ма (уко ли ко де лу је не-
ле гал но, у слу ча ју по сто ја ња ко руп ци је или не е фи ка сно сти), тран спа рент ну 
(из бе га ва др жав не тај не), као чу ва ра при ват но сти гра ђа на. На тај на чин се, 
у Бал ки но вој ви зи ји де мо крат ске ин фор ма тив не др жа ве, спре ча ва зло у по-
тре ба вла сти.22 

Глав ни на чин за шти те сло бо де у др жа ви на ци о нал ног над зо ра ко ја би 
би ла де мо крат ског ка рак те ра је, пре ма Бал ки но вом ми шље њу, кон тро ла но-
си ла ца из вр шне вла сти, јер они ла ко мо гу зло у по тре би ти овла шће ња и од ве-
сти др жа ву пут ау то ри тар ног ре жи ма. Ука зу ју ћи на огра ни че ност за ко но дав не 
и суд ске кон тро ле за ко но дав не вла сти (на ро чи то на при ме ру Џор џа Бу ша), 
Бал кин из лаз ви ди у уста но вља ва њу ин фор ма ци о ног ом буд сма на у окви ру 
из вр шне вла сти ко ји би до дат но над зи рао пред став ни ке из вр шне вла сти и 
био га рант да ће власт ин фор ма ци је при ку пља ти и ко ри сти ти ле гал но и не-
ар би трер но. Ти ме би се, пре ма Бал ки но вом ми шље њу, мо гла обез бе ди ти вла-
да ви на пра ва у др жа ви на ци о нал ног над зо ра. Да кле, Бал кин ре ше ње ви ди 
у кон тро ли са њу кон тро ло ра, од но сно по сма тра њу по сма тра ча истим сред-
стви ма ко ји ма се и он слу жи али од стра не ин фор ма ци о ног ом буд сма на.23

21 Ibid., p. 18. Ме ђу тим, Ма јер-Шен бер гер упра во упо зо ра ва да ка да дру ги има ју при ступ 
до на ших ин фор ма ци ја ми гу би мо моћ и кон тро лу. Услед до ступ но сти и трај но сти ди ги тал не 
ме мо ри је ин фор ма ци о на моћ пре ла зи с по је дин ца чак и на тре ћа, пот пу но не по зна та ли ца. На 
тај на чин се, ка ко ка же овај ау тор, про ду бљу ју раз ли ке у мо ћи из ме ђу бо га тих ин фор ма ци ја ма 
и ин фор ма ци о но си ро ма шних, чи ја се чак и кон цеп ци ја про шло сти мо же по ри ца ти. То све до-
во ди до са мо цен зу ре због уви ђа ња по сто ја ња па ноп тич ке кон тро ле, чи ме се огра ни ча ва отво-
ре на де ба та као је дан од ка ме на те ме ља ца де мо крат ске вла да ви не, V. Mayer-Schönberger, op. cit., 
p. 112. Та ко ђе, спро во ђе ње кон тро ле над про шло сти је основ но обе леж је ау то ри тар них ре жи ма. 

22 J. Bal kin, „The Con sti tu tion in the Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te“, p. 18.
23 Ibid., p. 24. Ви де ти и ин тер вју с Џе ком Бал ки ном: S. Hor ton, „Six Qu e sti ons for Jack 

Bal kin on the En tren chment of the Na ti o nal Su r ve il lan ce Sta te“, Har per’s Ma ga zi ne, July 6, 2009, 
до ступ но на: http://har pers.org /blog/2009/07/six-qu e sti ons-fo r -jack-bal kin-on-the -en tren chment-
-of -th e-na ti o nal-sur ve il lan ce-sta te/.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2016
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4. КА АУ ТО РИ ТАР НОЈ ДР ЖА ВИ НА ЦИ О НАЛ НОГ НАД ЗО РА

Упр кос не сум њи вој до ми шља то сти и ми са о ним на по ри ма ко ји ма је Џек 
Бал кин до шао до јед ног за и ста но вог те о риј ског мо де ла „др жа ве на ци о нал-
ног над зо ра“, што не сум њи во пред ста вља ве ли ки на уч ни до при нос, чи ни се 
да ње го ва идеј на раз ра да де мо крат ског мо де ла овог ти па др жа ве оста је на 
ни воу оно га што се у САД че сто на зи ва wishful thin king (да то сло бод но пре-
ве де мо као „пу шта ње ма шти на во љу“). Ја сно је да ре ше ње тре ба тра жи ти, 
али га не тре ба ну жно увек и на си лу на ћи. 

Са ма по де ла на ау то ри тар не и де мо крат ске ин фор ма тив не др жа ве (др жа ве 
на ци о нал ног над зо ра) је пре на тег ну та ми са о ном гим на сти ком. Власт, као и 
моћ има скло ност ка стал ном уве ћа ва њу. По ста вља се пи та ње ко ће од но си-
ла ца вла сти или слу жби без бед но сти ре ћи са да је до ста, ви ше ин фор ма ци ја 
ми ни је по треб но, ве о ма ра до ћу их при ка за ти и учи ни ти до ступ ним ши рој 
јав но сти, упо тре бља ва ћу их ис кљу чи во ле гал но, не ар би трер но и уни шти ћу 
их ка да по слу же сво јој ле гал ној свр си. Кон тро ла ин фор ма ци ја је осно ва 
кон тро ле чи та вог дру штва.24 Сти че се ути сак као да Бал кин ни је пот пу но 
упо знат са функ ци о ни са њем и на чи ном ра да слу жби без бед но сти, мо жда он 
то не же ли или чак не мо же да ви ди, за сле пљен сво јим иде а ли стич ким за ми-
сли ма. На њи хо вој ме ти ни су са мо те ро ри сти ни ти са мо при пад ни ци кри ми-
нал них гру па, већ сви гра ђа ни, јер сва ко мо же би ти по тен ци јал но опа сан за 
„др жав не“ ин те ре се. Ка ко је дан ау тор при ме ћу је, по сто ја ње де мо крат ске др жа-
ве над зо ра зву чи као ок си мо рон, као по сто ја ње „уми ља те руч не бом бе“.25

Ка ко би те о риј ски уо кви рио свој де мо крат ски мо дел др жа ве на ци о нал-
ног над зо ра Бал кин на сто ји да пре ва зи ва ђе и ре ши веч ни про блем по де ле 
вла сти и су ве ре но сти. Ка ко при зна је у јед ном свом ко а у то р ском ра ду, смер 
у ко ме ће се раз ви ја ти др жа ва на ци о нал ног над зо ра у САД у ве ли кој ме ри 
за ви си од суд ске вла сти, од но сно од по ли ти ке ко ја ути че на име но ва ње су-
ди ја. „Су до ви ће бла го сло ви ти и да ти ле ги ти ми тет тим раз во ји ма (др жа ве 
на ци о нал ног над зо ра – прим. Д. А.), као што су да ва ли ле ги ти ми тет уз ди за-
њу ад ми ни стра тив не и ре гу ла тор не др жа ве и др жа ве на ци о нал не си гур но сти 
сре ди ном XX ве ка“.26 Ме ђу тим, уви ђа ју ћи не до вољ ност за ко но дав не и суд-

24 Ко ен то де фи ни ше као ор ве ли јан ско/ма ки ја ве ли стич ку фор му лу за кон тро лу: да знаш 
све и да др жиш све дру ге, на ро чи то не при ја те ље у не зна њу или мо жда још бо ље, да их дез-
ин фор ми шеш, E. D. Co hen, op. cit., p. 19.

25 M. Kon czal, „Is a De moc ra tic Su r ve il lan ce Sta te Pos si ble?“, The Was hing ton Post, Ju ne 
8, 2013, до ступ но на: https://www.was hing ton post.com /news/wonk/wp/2013/06/08/is-a-de moc-
ra tic-sur ve il lan ce-sta te-pos si ble/.

26 J. Bal kin, S. Le vin son, op. cit., p. 490. Та ко ђе, ве ли ку ве ру у суд ску власт ко јој ста вља 
у за да так ба лан си ра ње из ме ђу при ват но сти гра ђа на и на ци о нал не си гур но сти, на ро чи то у 
сфе ри раз ли чи тих тех но ло ги ја над зо ра гра ђа на, има Сти вен Ра шинг. Ви де ти: S. Rus hing, 
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ске кон тро ле, Бал кин по ку ша ва да за у зда но си о це из вр шне вла сти чак и 
уво ђе њем че твр те гра не вла сти, спе ци ја ли зо ва ног ин фор ма ци о ног ом буд сма-
на.27 Кон тро ли са њем кон тро ло ра од но сно по сма тра њем по сма тра ча се ни шта 
не ре ша ва већ се на ста вља бес пре кид ни и бес ко нач ни низ. Ко ће кон тро ли-
са ти ин фор ма ци о ног ом буд сма на да не зло у по тре би сво ја овла шће ња? 

Су шти на је у са мом чо ве ку и ње го вој при ро ди. Је ди но сам чо век мо же 
се бе да за у зда, а не би ло ка кви спољ ни кон тро ло ри. Од са мо о гра ни ча ва ња 
но си ла ца вла сти, њи хо вих мо рал них ква ли те та све за ви си, од ан ти ке до 
да нас. На жа лост, ства ри ни су баш пот пу но сјај не, ка ко их углав ном Бал кин 
ви ди. По ла зе ћи хоб сов ским пу тем, од ло ше при ро де љу ди, чи ни се да је 
мно го ве ро ват ни ји пе си ми стич ки став да др жа ва на ци о нал ног над зо ра у 
сва ком слу ча ју во ди пот пу ном гу бит ку сло бо де по је ди на ца, не га ци ји вла-
да ви не пра ва и сво јој ау то ри тар ној ва ри јан ти. Ода кле то ли ки Бал ки нов 
оп ти ми зам, ка да га је ре ал ност то ли ко пу та де ман то ва ла, а и да нас га де ман-
ту је? Због че га је он да др жа ва на ци о нал ног над зо ра у САД на кон те ро ри-
стич ких на па да 2001. го ди не до би ла ау то ри тар на обе леж ја и уве ла „пер ма-
нент но ван ред но ста ње“ од но сно је дан об лик устав не дик та ту ре?28 

„The Ju di cial Re spon se to Mass Po li ce Su r ve il lan ce“, Jo u r nal of Law, Tec hno logy and Po licy, 
2/2011, p. 318–328.

27 У јед ном дру гом свом ко а у то р ском ра ду с Ле вин со ном Бал кин та ко ђе тра жи на чи-
не за за у зда ва ње вла сти пред сед ни ка САД на ро чи то у ста њу др жав не ну жде. У члан ку се 
пред ла жу раз ли чи ти ме ха ни зми, од усва ја ња не мач ког мо де ла кон струк тив ног из гла са ва ња 
не по ве ре ња, пре ко уво ђе ња ква ли фи ко ва не ве ћи не за про гла ше ње ван ред ног ста ња и/или 
за пре но ше ње овла шће ња на пред сед ни ка у усло ви ма ван ред ног ста ња (или усва ја ње Акер-
ма но вог ре ше ња о уста но вља ва њу све ве ће ве ћи не при ли ком про ду жа ва ња ван ред ног ста ња), 
па све до из ме шта ња це лог про це са из сфе ре по ли ти ке уста но вља ва њем јед ног ре ла тив но 
не за ви сног ор га на по пут Са ве та за слу чај ну жде чи ја би са гла сност би ла ну жна при ли ком 
до но ше ња од лу ке о уво ђе њу ван ред ног ста ња. Ви де ти: S. Le vin son, J. Bal kin, „Con sti tu ti o nal 
Dic ta tor ship: Its Dan gers and Its De sign“, Min ne so ta Law Re vi ew, Vol. 94, 6/2010. С дру ге стра не, 
по је ди ни ау то ри упо зо ра ва ју на чи ње ни цу да док су ан гло а ме рич ки те о ре ти ча ри за у зе ти 
из на ла же њем ре ше ња за огра ни ча ва ње из вр шне вла сти у „ра ту про тив те ро ри зма“, пре ви-
ђа ју ве ли ку опа сност од екс пан зи је суд ске вла сти и на стан ка „су до кра ти је“, R. Hirschl, „The 
New Con sti tu ti o na lism and The Ju di ci a li za tion of Pu re Po li tics Wor ldwi de“, Ford ham Law Re vi ew, 
Vol. 75, 2/2006. 

28 Због то га је упра во глав на ам би ци ја Бру са Акер ма на, та ко ђе јејлс ког про фе со ра 
устав ног пра ва, да ука же на ну жност за ме не ло ги ке ра та ло ги ком при вре ме ном ван ред ног 
ста ња у слу ча ју те ро ри стич ких на па да, јер у су прот ном, ка ко упо зо ра ва: „Спи ра ла је за стра-
шу ју ћа: по сле сва ког успе шног на па да, по ли ти ча ри ће исту па ти са но вим го ми ла ма ре пре-
сив них за ко на ко ји би убла жи ли на шу нер во зу, обе ћа ва ју ћи ве ћу си гур ност – да би утвр ди ли 
да раз ли чи та те ро ри стич ка удру же ња успе ва ју са на па ди ма не ко ли ко го ди на ка сни је. Та 
но ва не сре ћа ће, за уз врат, ство ри ти зах тев за још ви ше ре пре си је, и та ко све да ље и да ље. 
Чак и ако би се то ком сле де ће по ло ви не овог ве ка су о чи ли са мо са три или че ти ри на па да 
оног ни воа ка кав је био 11. сеп тем бар, па то ло шки по ли тич ки кру го ви ће ус пе ти да уни ште 
гра ђан ске сло бо де до 2050. го ди не“, B. Ac ker man, „Te r ro rism and the Con sti tu ti o nal Or der“, 
Ford ham Law Re vi ew, Vol. 75, 2/2006, p. 475. Ви де ти и: B. Ac ker man, The Dec li ne and Fall of 
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Оп ти ми зам у по гле ду на стан ка де мо крат ског ти па др жа ве на ци о нал ног 
над зо ра је ви дљив и код Бал ки но вих кри ти ча ра по пут Ори на Ке ра. На и ме, 
Кер у од го во ру на Бал ки нов ка пи тал ни чла нак ис ти че да не ма сум ње у де-
мо крат ски мо дел, са мо опо ни ра Бал ки ну ис ти чу ћи да др жа ва на ци о нал ног 
над зо ра ни је но ви об лик вла да ви не чи ји на ста нак су про у зро ка ва ле мо дер не 
тех но ло ги је и ко јим се ме ња оно што вла да мо же да чи ни.29 Кер за го ва ра 
став да об лик вла да ви не у осно ви оста је исти, те да про блем ко ји Бал кин 
уо ча ва ни је про блем вла да ви не, већ тех но ло ги је, ком пју те ри за ци је. Да кле, 
пре ма Ке ро вом ми шље њу у пи та њу је са мо но ви те рен за игру, а ци ље ви вла-
сти оста ју исти не за ви сно од тех но ло ги је, та ко да оста је ста ри по сао ко ји се 
мо ра ура ди ти на но ви на чин. Због то га се по ме ра фо кус с иде о ло шког пи та-
ња ко је иза зи ва не су гла си це и не по ве ре ње, на тех но ло шко пи та ње око ко јег 
мо же да се по стиг не ши ра са гла сност. Кер ис ти че да су по треб ни но ви за ко ни 
ко ји би од го во ри ли на тех но ло шке иза зо ве, те да је, као и ра ни је, прав но 
огра ни че ње но си ла ца из вр шне вла сти на ства ра о ци ма пра ва, а не на би ло 
ко јој др жа ви, па ни на др жа ви на ци о нал ног над зо ра.

Та ко ђе, и мно ги дру ги аме рич ки ау то ри не са мо да не ви де прет њу у 
кон стант ном над зо ру од стра не Ве ли ког бра та у др жа ви на ци о нал ног над-
зо ра, већ у то ме ви де број не пред но сти са ста но ви шта људ ске сло бо де. Та ко 
на при мер за Бе не та Ка пер са та кав сце на рио ни је за стра шу ју ћи. На и ме, овај 
ау тор су ге ри ше да сли ку о Ве ли ком бра ту тре ба про ме ни ти, та ко да га тре ба 
пер ци пи ра ти као за штит нич ки ори јен ти са ног, као оно га ко ји мо же ис при-
ча ти на шу стра ну при че (по је дин ца, гра ђа на). У том кон тек сту Ве ли ки брат 
по ста је не ко ко не са мо да нас по сма тра, већ и не ко ко па зи на нас. Ка ме ре 
мо гу би ти те, ка ко Ка перс ви ди, ко је не са мо да сма њу ју кла сич ни кри ми нал, 
већ и ко је обез бе ђу ју фер и јед на ко по сту па ње по ли ци је, на ро чи то има ју ћи 
у ви ду ра сну дис кри ми на ци ју.30 

Мо же мо ства ри по сма тра ти ова ко или она ко, леп ше или ру жни је их 
са гле да ва ти и опи си ва ти, ин тим но же ле ти де мо крат ску др жа ву на ци о нал ног 
над зо ра, али исти на је јед на и ве о ма из ве сна: љу ди су скло ни зло у по тре би 
и не кон тро ли са ном при ку пља њу ин фор ма ци ја за рад за до во ља ва ња соп стве-
них ин те ре са. Ско ро је из ве сно да др жа ва на ци о нал ног над зо ра ско ро увек 
по при ма ау то ри тар на обе леж ја. Јер, ка ме ре су сву да око нас, а Ве ли ки брат 
нас по сма тра!

the Ame ri can Re pu blic, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge (Mas sac hu setts) – Lon don (En gland), 
2010, p. 73, 74.

29 O. Ke rr, „The Na ti o nal Su r ve il lan ce Sta te: A Re spon se to Bal kin“, Min ne so ta Law Re vi ew, 
Vol. 93, 6/2009, p. 2179–2184. 

30 Ви де ти: B. Ca pers, „Cri me, Sur ve il lan ce, and Com mu ni ti es“, Ford ham Ur ban Law Jo ur nal, 
Vol. 40, 3/2013, p. 959–992. 
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5. НА ДА УМИ РЕ ПО СЛЕД ЊА

Оно што Бал кин на го ве шта ва и по ку ша ва да учи ни на сто је ћи да на ђе 
на чи не за у зда ва ња „Ле ви ја та на“ у САД, мо же би ти ве о ма по уч но и за на шу 
др жа ву ка ко би се на вре ме при пре ми ли. У кон крет ном слу ча ју, ве ли ка је 
сре ћа што не спа да мо у бо га те, тех но ло шки на пред не зе мље, у ко ји ма су 
сред ства над зи ра ња гра ђа на ла ко до ступ на и јеф ти на. Та чи ње ни ца нам 
обез бе ђу је до вољ но вре ме на да уста но ви мо чвр шћи нор ма тив ни оквир по-
во дом ко ри шће ња сред ста ва над зо ра и сни ма ка, уни шта ва ња по да та ка, ко-
ри шће ња од стра не при ват них ли ца, ка ко би се уста но вио ка кав-та кав ба ланс 
из ме ђу зах те ва при ват но сти и с дру ге стра не, си гур но сти гра ђа на. 

Ме ђу тим, ствар до дат но ком пли ку је чи ње ни ца и да ми са ми по ста је мо 
про вај де ри ин фо ма ци ја за Ве ли ког бра та и ти ме се до бро вољ но од ри че мо 
ве ли ког де ла соп стве не при ват но сти. Ве ли ки број љу ди у ери ин тер не та 
ни је ни све стан ка да то чи ни. Све по ру ке ко је ша ље мо пре ко Gmail, Hot mail 
и по да ци, фо то гра фи је, сним ци ко је по ста вља мо на Fa ce bo ok, Twit ter или 
In sta gram оста ју трај но за бе ле же ни на раз ли чи тим сер ве ри ма и до ступ ни 
Ве ли ком бра ту ко ји их ре ла тив но ла ко мо же до би ти на рас по ла га ње.31 Не ка да 
их по је дин ци са ми ста вља ју на рас по ла га ње, по ста вља ју ћи на при мер на сво-
је отво ре не (сви ма ви дљи ве) Fa ce bo ok про фи ле ком плет не по дат ке о се би 
(лич не, о сво јим на ви ка ма, хо би ју, при ја те љи ма, итд). На тај на чин на ста је 
оно што Со лов на зи ва „ди ги тал ним до си је и ма“ ко ји пре ра ста ју у ди ги тал не 
би о гра фи је, по мо ћу ко јих тре ћа ли ца мо гу от кри ти „шта ку пу је мо, ор га ни-
за ци је ко ји ма при па да мо, ка ко сур фу је мо ин тер не том, и ко је еми си је и ви део 
за пи се гле да мо“.32 Ре чи ма Ма јер-Шен бер ге ра, „уко ли ко те не ко по сма тра 
док сур фу јеш на ин тер не ту, по сле не ко ли ко да на та осо ба ће за бо ра ви ти шта 
си и ка да пре тра жи вао. Go o gle не ће; ње го ва ме мо ри ја о не чи јем зах те ву за 
пре тра жи ва ње је мно го трај ни ја и пре ци зни ја“.33 С дру ге стра не, уко ли ко 
по је ди нац по ста не ди ги тал ни ап сти нент у са вре ме ном дру штву – он ско ро 
да и не по сто ји! Ма јер-Шен бер гер, слич но као и Бал кин, ре ше ње ви ди у уни-
шта ва њу по да та ка на кон про те ка од ре ђе ног вре ме на, али и у ау то мат ском 
уни шта ва њу, ис те ком њи хо вог „ро ка тра ја ња“.34

31 О то ме ви де ти ви ше: M. Be di, „Fa ce bo ok and In ter per so nal Pri vacy: Why the Third 
Party Doc tri ne Sho uld Not Apply“, Bo ston Col le ge Law Re vi ew, Vol. 54, 1/2013, p. 1–71; O. Ke rr, 
„Applying the Fo urth Amend ment to the In ter net: A Ge ne ral Ap pro ach“, Stan ford Law Re vi ew, 
Vol. 62, 4/2010, p. 1005–1049. 

32 D. So lo ve, „Di gi tal Dos si ers and the Dis si pa tion of Fo u rth Amend ment Pri vacy“, So ut hern 
Ca li for nia Law Re vi ew, Vol. 75, 5/2002, p. 1095.

33 V. Mayer-Schönberger, op. cit., p. 103.
34 Ibid., p. 171.
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На тра гу слу ча ја Едвар да Сно у де на, а на осно ву те о ри је ко ју је по ста вио 
Бал кин, из ра ста ју и ком про ми сна те о риј ска гле ди шта о ка рак те ру са вре ме не 
др жа ве. Та ко на при мер Деј вид По зен, по ла зе ћи од Бал ки но вог раз ли ко ва ња 
ау то ри тар не и де мо крат ске др жа ве ин фор ма ци ја, „ин фор ма ци о них шкр ти-
ца“ и „ин фор ма ци о них фи лан тро па“, ви ди САД да нас као син те зу зва нич ног 
шкр та ре ња и ано ним не фи лан тро пи је. Због то га По зен сма тра да је нај бо ље 
ока рак те ри са ти др жа ву на ци о нал не си гур но сти у САД Бал ки но вом тер ми-
но ло ги јом и то као де мо крат ско-ау то ри тар ну ин фор ма тив ну др жа ву.35 

Та ко ђе, охра бру ју ће де лу је чи ње ни ца да је ком па ни ја Ap ple, упр кос 
сна жним при ти сци ма FBI, ипак за са да ус пе ла да са чу ва при ват ност сво јих 
ко ри сни ка. На и ме, у фе бру а ру 2016. го ди не је пре ко су да FBI на ре дио ком па-
ни ји Ap ple да „раз би је“ ши фру мо бил ног те ле фо на чи ји је про из во ђач (ip ho ne),36 
а ко ји је при па дао јед ном од на па да ча ко ји су у де цем бру 2015. го ди не уби ли 
14 љу ди у Сан Бер нар ди ну у Ка ли фор ни ји. На па дач је у по ли циј ској ак ци ји 
уби јен. FBI је ис пи ти ва њем те ле фо на на вод но хтео да утвр ди да ли је на па-
дач пла ни рао на пад у до го во ру са во ђа ма ISIS. За рад очу ва ња си гур но сти и 
при ват но сти ко ри сни ка, али на рав но и из еко ном ских раз ло га, Ap ple је од био 
то да ура ди. Кључ но пи та ње је по ста вио Кри сто фер Со го и ан из Аме рич ке 
уни је за гра ђан ска пра ва (Ame ri can Ci vil Li ber ti es Union): „Ко ли ко да ле ко 
вла да мо же ићи у при си ља ва њу тре ће стра не да по ма же у над зо ру љу ди?“.37 
Пре ци зни је, ко ли ко ће још ду го мо ћи чак и ова кав еко ном ски ги гант по пут 
Ap ple да одо ле ва при ти сци ма Ве ли ког бра та у др жа ви на ци о нал ног над зо ра? 
FBI ће до по треб них по да та ка пот пу но си гур но до ћи, са мо ми то нај ве ро ват-
ни је ни ка да не ће мо са зна ти. На тај на чин се ши ром отва ра ју вра та мо гућ но сти 
да сва ко од нас бу де по сма тран ка да год ОН то бу де же лео. Успе шно нам је 
уко ре ње на свест да смо кон стант но по сма тра ни и вла да ће мо се до бро то ком 
„ра та про тив те ро ри зма“ ко ме се не ви ди крај.

Све у све му, чи ни се да Бал ки но ва у осно ви пле ме ни та, али ипак на ив на 
ве ра да је мо гу ћа де мо крат ска др жа ва на ци о нал ног над зо ра, те шко мо же 
из др жа ти тест на до ла зе ћег вре ме на и иза зо ва. Мно го је ве ћа ве ро ват но ћа да 
се свет, пр вен стве но тех но ло шки нај на пред ни је зе мље, при лич но бр зо кре-
ћу у прав цу ау то ри тар не др жа ве на ци о нал ног над зо ра. Мо гу ће је, мо жда, 
је ди но, ко ли ко-то ли ко тај про цес успо ра ва ти (и то пр вен стве но у дру штви ма 
чи ја се ма ња тех но ло шка раз ви је ност мо же по ка за ти као при вре ме на пред-
ност), али га је при са да шњем ста њу ства ри ско ро не мо гу ће за у ста ви ти. 

35 D. Po zen, „The Le aky Le vi at han: Why The Go vern ment Con demns and Con do nes Un law ful 
Di sclo su res of In for ma tion“, Har vard Law Re vi ew, Vol. 127, 2/2013, p. 625, 626. 

36 Пра вље њем софт ве ра ко ји би за о би шао без бед но сну за шти ту ај фо на.
37 M. Isa ac, “Ex pla i ning Ap plè s Fight With the F.B.I.“, The New York Ti mes, Fe bru ary 17, 

2016, до ступ но на: http://www.nyti mes.co m/2016/02/18/tec hno logy/ex pla i ning-ap ples-fight-with-
-the-fbi.html?_r=0.
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Ор га ни зо ва ни на по ри уи сти ну не за ви сног не вла ди ног сек то ра, осве шће них 
гра ђа на, „се бич них“, ра зум них по је ди на ца ко ји ће што ра ци о нал ни је хра-
ни ти тех но ло шког Ле ви ја та на са мо оно ли ко ко ли ко мо ра ју, али не и нео пре-
зним ра си па њем по да та ка о се би, што ши рим раз ви ја њем све сти о то ме шта 
су пред но сти, а шта ма не дру штве них мре жа, раз ви ја њем си сте ма ин ди ви-
ду ал не за шти те од са мог се бе, кон тро лом од стра не не за ви сних ме ди ја, 
по ве ћа ном дру штве ном од го вор но шћу, мо жда мо гу пред ста вља ти са мо тра-
чак на де. Тра чак на де да ће се на кра ју и та мо где се ау то ри тар на др жа ва 
на ци о нал ног над зо ра бу де раз ви ла у пу ном оби му и по че ла да по ка зу је све 
сво је су ро ве осо би не, по че ти да раз ви ја ју и но ви ме ха ни зми, по ли тич ки, 
со ци јал ни, пси хо ло шки, тех но ло шки, при ла го ђе ни но вом тех но ло шком вре-
ме ну, ко ји би мо гли ма кар убла жи ти ка та кли змич ни дру штве ни сце на рио. 

Ипак, „Бу дућ но сти или про шло сти, вре ме ну у ко ме је ми сао сло бод на, 
у ко ме се љу ди раз ли ку ју ме ђу со бом и не жи ве уса мље ни – вре ме ну у ко ме 
по сто ји исти на и у ко ме се оно што је учи ње но не мо же по ву ћи: Из до ба 
јед но бра зно сти, из до ба са мо ће, из до ба Ве ли ког бра та, из до ба дво ми сли 
– по здра ви!“.38

38 Џ. Ор вел, 1984, до ступ но на http://sve tlost.org /po da ci/or ve lo va1984.pd f, стр. 14.
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The For ce Awa kens – Birth of Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te

Abstract:Uni ver sity of Yale pro fes sor of Con sti tu ti o nal Law Jack Bal kin con-
vin cingly dec la red emer gen ce of a new sort of the sta te cal led “na ti o nal sur ve il lan ce 
sta te”. Alt ho ugh the very na me an no un ces qu i te cle arly an Or wel li an sce na rio, 
Bal kin is in do ubt which path that kind of sta te will fol low – the aut ho ri ta rian or the 
de moc ra tic one. Ne vert he less qu i te op ti mi stic ap pro ac hes of J. Bal kin, O. Ke rr and 
ot her aut hors con si de ring de moc ra tic type of the na ti o nal sur ve il lan ce sta te the 
aut hor of this pa per holds the op po si te opi nion. Ta king as a star ting po int an an-
thro po lo gi cal fe a tu re that “pas sion warps the ru le even of the best men“ (Ari sto tle, 
1287a), the aut hor do ubts in de moc ra tic cha rac ter of the na ti o nal sur ve il lan ce sta-
te. He cri ti ci zes Bal kin’s ex pla na ti ons that the pro blem co uld be sol ved by “con trol 
of the con trol lers” or “ob ser va tion of the ob ser vers”. One who has su pre me right 
to dis po se over in for ma tion (no mat ter which sta te body co uld it be), can al ways, 
or most of ten will abu se that right ha ving in mind so me in te rest, par ti cu larly when 
the in te rest can be ve sted wit hin so ci ally and po li ti cally ac cep ta ble tu ne, li ke the 
fight aga inst ter ro rism, na ti o nal in te rest or si mi lar.

Pro per and firm nor ma ti ve fra me work co uld con tri bu te to suc cessful ba lan ce 
bet we en pri vacy and se cu rity of ci ti zens and even tu ally di mi nish po ten tial mi su se of 
sur ve il lan ce of ci ti zens. Ho we ver, many pe o ple pro vi de in for ma tion for the “Big Brot-
her” by sac ri fi cing the ir own pri vacy vo lun ta rily, for ming the ir own “di gi tal da ta-
ba se” thro ugh dif fe rent so cial net wor king. Bal kin’s ge ne ro us but naïve be li ef that 
de moc ra tic na ti o nal sur ve il lan ce sta te is pos si ble co uld hardly sur vi ve the test of the 
co ming ti me and chal len ges. It is qu i te evi dent that, par ti cu larly the most de ve lo ped 
sta tes, fa irly fast in cli ne to wards re pres si ve na ti o nal sur ve il lan ce sta te. Maybe the 
pro cess co uld be only de ce le ra ted by ac ti vi ti es of NGOs, by de ve lo ping awa re ness of 
every sin gle ci ti zen of thre a tens for his pri vacy, by in ter ven tion of in de pen dent me dia, 
by stren gthen so cial re spon si bi lity, etc. Lo wer tec hno lo gi cal le vel of less de ve lo ped 
so ci e ti es co uld ap pe ar as a tem po rary advan ta ge but, ge ne rally spe a king, in this 
mo ment it se ems that the au toc ra tic na ti o nal sur ve il lan ce sta te is ir re pres si ble.

Keywords:Na ti o nal Sur ve il lan ce Sta te; Aut ho ri ta rian Na ti o nal Sur ve il lan ce 
Sta te; Mi su se of In for ma tion; Ter ro rism; Ge o r ge Or well; Jack Bal kin.

Да тум при је ма ра да: 23.11.2016.


