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Р  А  С  П  Р  А  В  Е

Љ у б а  С л и ј е п ч е в и ћ,  
Правосудна академија

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ  
У ДОМАћИМ И МЕЂУНАРОДНИМ ПРОПИСИМА 

– С ОСВРТОМ НА ИНТЕРНЕТ49

УВОД

Приватан живот представља приватну сферу, право човека да живи 
на начин на који жели те да при том буде заштићен од јавности, с тим што 
до извесне мере обухвата и право на успостављање и неговање односа 
са другим људима ради развијања и задовољавања сопствене личности. 
Право на приватност има апсолутни значај и делује „erga omnes” – према 
свима – вертикалан однос има према државним органима, а хоризонталан 
однос према трећим лицима. Само по себи, има само важност деловати 
према свима, али није неограничено. Дакле, постављање граница – било 
хоризонталних према осталим појединцима и трећим особама, било вер-
тикално према државним органима, јесте заштита приватности. Када го-
воримо о приватности особе, као темељном људском праву, приватност се 
првенствено дели на: просторну приватност, информацијску приватност и 
комуникацијску приватност. 

Просторна приватност односи се на дом и други простор у којем 
особа води живот засебно од других. Надаље, сваком грађанину се јам-
чи поштовање и правна заштита његова приватног и породичног живота, 
достојанства, угледа и части. Просторна приватност представља, физичку 
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домену појединца која није ништа мање важна од информацијске и ко-
муникацијске приватности јер уједињене заједно омогућавају поједин-
цу услове за раст и развој властите личности. Право на приватност, као 
основно људско право, има посебан значај у корпусу људских права. То 
се види по томе што сви инструменти за заштиту људских права, како ме-
ђународни тако и регионални и државни, засебним одредбама регулишу 
питање заштите права на приватност. 

МЕЂУНАРОДНИ ПРОПИСИ  
КОЈИ ШТИТЕ ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ

Универзална декларација о људским правима 

Члан 12. Универзалне декларације прописује да „нико не сме бити 
изложен произвољном мешању у његову приватност, породицу, дом или 
преписку, нити нападима на част или углед. Свако има право на заштиту 
закона против оваквог мешања или напада”. 

Међународни пакт о грађанским и политичким правима 

Члан 17. Пакта прописује да „нико не може бити предмет самовољ-
них или незаконитих мешања у његов приватни живот, његову породицу, 
у његов стан или његову преписку, нити незаконитих повреда нанесених 
његовој части или његовом угледу”, док члан 23. штити породицу и право 
на склапање брака и оснивање породице, а члан 24. уређује права и за-
штиту деце и малолетника. 

Европска конвенција о људским правима 

У ЕКЉП право на приватност представља збирни назив за заштиту 
неколико на први поглед разнородних права, и то права на поштовање 
приватног живота, породичног живота, неповредивости дома и преписке, 
као и части и угледа појединца (члан 8. ЕКЉП). 

Конвенција о правима детета Уједињених нација 

Конвенција о правима детета Уједињених нација у члану 16. каже да 
„ниједно дете неће бити изложено произвољном или незаконитом меша-
њу у његову приватност, породицу, дом или преписку, нити незаконитим 
нападима на његову част и углед”. 
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ПОВЕЉА О ОСНОВНИМ ПРАВИМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Повеља о основним правима у Европској унији, у члану 7, наводи: 
„Свако има право да се поштује његов односно њен приватни и породич-
ни живот, дом и комуницирање.”

Током 1997. године усвојена Директива Европског парламента и Са-
вета о обради података о личности и заштита приватности у телекому-
никационом сектору” (Directive 97/66/EC)9. Ипак, кључна директива која 
је у потпуности посвећена заштити приватности у домену електронских 
комуникација је такозвана Директива о е-приватности или под пуним 
називом Директива Европског парламента и Савета о обради података о 
личности и заштити приватности у сектору електронских комуникација, 
која је усвојена 2002. године (Directive 2002/58/EC)10. 

Ова директива директно представља допуну директиве из 1995. го-
дине и настала је са циљем да је допуни у делу који није био покривен 
првобитним решењима а пре свега у области електронских комуникација. 

Комитет УН за људска права одобрио је Резолуцију о праву приват-
ности на интернет 2013. године. УН Комитет за људска права једногласно 
је одобрио Резолуцију о праву на приватност против незаконитог надзо-
ра. Изгласана под покровитељством Немачке и Бразила и ова резолуција 
представља први документ који успоставља заштиту људских права у ди-
гиталном свету. 

ПРАВО НА ПОШТОВАЊЕ  
ПРИВАТНОГ ЖИВОТА ПРЕМА ЕКЉП  

ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ЉУДСКИх ПРАВА 

Члан 8.

„1. Свако има право на поштовање свог приватног и породичног жи-
вота, дома и преписке. 

2. Јавне власти неће се мешати у вршење овог права сем ако то није у 
складу са законом и неопходно у демократском друштву у интересу наци-
оналне безбедности, јавне безбедности или економске добробити земље, 
ради спречавања нереда или криминала, заштите здравља или морала, или 
ради заштите права и слобода других. ”

Приватан живот представља приватну сферу, право човека да живи 
како жели, заштићен од јавности, а до извесне мере обухвата и право на 
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успостављање и неговање односа са другим људским бићима, нарочито у 
емоционалној сфери, ради развијања и задовољавања сопствене личности. 

У ЕКЉП право на приватност представља збирни назив за заштиту 
неколико на први поглед разнородних права, и то права на поштовање 
приватног живота, породичног живота, неповредивости дома и преписке,  
као и части и угледа појединца (члан 8. ЕКЉП). У скоро свим међународ-
ним инструментима заштита ових права се и регулише и сва су везана за 
строго приватну сферу живота. 

Иако ЕКЉП у члану 8. не говори изричито о заштити части и угледа, 
него само о праву на поштовање приватног и породичног живота, дома и 
преписке, једном резолуцијом Парламентарне скупштине Савета Европе 
се утврђује да се право на приватност састоји како у праву да свако живи 
свој живот, с минимумом мешања (државних власти), тако и у заштити 
породичног живота и дома, психичког и моралног интегритета, и части 
и угледа. Набрајање права која спадају у оквир права на приватност није 
могуће, како због природне повезаности овог права са другим индивиду-
алним и политичким правима, тако и зато што научно-технолошки развој 
условљава потребу за заштитом нових права. Развој науке и технике ство-
рио је неслућене могућности нових напада на духовни и морални инте-
гритет човека. Развој науке и технике, компјутеризована обрада података, 
генетски инжењеринг, могућност промене пола итд. ставили су чак и нај-
демократскије државе у озбиљно искушење да посегну у нешто тако свето 
као што је човекова личност и особеност. Зато међународни инструменти 
штите те најинтимније сфере човека које се односе на персоналност, име, 
приватност, част и углед људског бића. 

Право на приватност, загарантовано чланом 8. Европске конвенције 
о људским правима, омогућава једној особи не само да буде заштићена од 
ометања од стране власти већ и од ометања од стране других поједина-
ца и институција, укључујући и средства масовних комуникација. Израз 
„поштовање” покрива заштиту појединца од самовољног мешања јавних 
власти у његову приватност, али и обавезује државу да активно учествује 
у обезбеђивању овог права. Други став члана 8 наводи и околности под 
којима се јавни органи могу оправдано мешати у права која одређује први 
став члана 8 оправданим ограничењем појединца у уживању права из 
члана 8, од стране државе. Сматраће се само мешање које је у складу са 
законом и које је неопходно у демократском друштву, у циљу остварења 
једног или више легитимних циљева наведених у члану 8. став 2. 

Европски суд за људска права на исти начин третира право на при-
ватност из члана 8. ЕКЉП. То је најшире могуће тумачење права на по-
штовање приватности које омогућава да се свако право подведе под право 
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приватности, слободу одлучивања о сопственом животу. Европски суд за 
људска права се у одлучивању ослања на већ донете пресуде, али у скла-
ду са начелом да је ЕКЉП „жив инструмент”. То значи да ЕСЉП може 
другачије да одлучи у неком случају или да пружи заштиту у одређеним 
случајевима у којима то до тада није чинио. 

Имајући у виду напред наведено видимо да су људска права, као и 
право на приватност у свој његовој комплексности, обрађени у ЕКЉП са 
посебном пажњом. Засебним чланом је речено шта подразумева право на 
приватност, као и када и која ограничења тог права су дозвољена. Мада је, 
у ствари, тешко прецизно дефинисати право на приватност, оно спада у 
групу оних права која су мање разумљива, као нпр. право на фер и правич-
но суђење или слобода изражавања. Не зна се тачно где су границе права 
на приватност, што пружа могућност да се свако људско право подведе 
под право на приватност. Ако се упореде дефиниције заштите приватности 
из наведених инструмената може се рећи да сви они овом питању при-
дају подједнак значај. То се види по томе што на скоро идентичан начин 
предвиђају заштиту права на приватност. У скоро свим међународним ин-
струментима заштита овог права се регулише и односи се на строго при-
ватну сферу живота – право на поштовање приватног живота, породичног 
живота, неповредивости дома и преписке, као и части и угледа појединца. 
Право на приватност је неодвојиво од других људских права и не може се 
посматрати издвојено. Свако из корпуса људских права даје нам слободу 
да одлучујемо о неком аспекту свог живота, одлучујемо нешто о себи. 

Циљ ових прописа је да пруже заштиту када дође до повреде људ-
ских права од стране државе, ускраћивањем неког од права која појединцу 
припадају по природи ствари, као и од стране правног или физичког лица 
или групе. Пре тога циљ је да се успостави и даље развије свест о људ-
ским правима, да се створе услови који ће обезбедити да се људска права 
поштују. Уређивањем људских права и стварањем каталога изграђује се 
свест и код ауторитета власти и код појединаца. 

Посматрајући историјске околности видимо да је до наглог развоја 
дошло баш у тренутку када су људска права била у највећој мери угроже-
на и погажена, а то је по завршетку Другог светског рата. 

Да су оба ова циља подједнако важна види се по томе што су прво 
настали инструменти којима су успостављени општи циљеви и начела, 
као и заједнички стандарди које треба да постигну сви народи и нације, 
као и појединци и остали субјекти друштва, у поштовању људских права 
и слобода. После су уследили инструменти са набрајањем и описивањем 
појединих права и слобода, као и услова под којима се та права и слободе 
могу ограничити. 
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Стандарди обезбеђени одредбама ЕКЉП могу се примењивати ши-
ром Европе, али домаћи субјекти одлучивања су ти који морају обезбеди-
ти остваривање тих права у националном правном поретку и пракси. 

„Право на поштовање приватног живота ограничава се у мери у којој 
појединац сам доведе свој приватни живот у додир са јавним животом или 
у тесну везу са другим заштићеним интересима. Тиме је одређен и обим 
приватног живота” – предмет ЕСЉП Van Oosterwijck против Белгије, 1980. 

„Право на приватност, загарантовано чланом 8. Европске конвенције 
о људским правима, омогућава једној особи не само да буде заштићена од 
ометања од стране власти већ и од ометања од стране других појединаца 
и институција, укључујући и средства масовних комуникација Став Скуп-
штине Савета Европе одржане 26. јуна 1998. године; доступно на интернет 
адреси: http://www. coe. ba/pdf/Media_Res_1165_1998_APCE_local_lg. pdf”

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ПРАВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Појам права на приватност није дефинисан у Уставу Републике Ср-
бије, али Устав у неколико чланова гарантује права која проистичу из пра-
ва на приватност, које обухвата, између осталог, и право на неповредивост 
стана и право на тајност писама и пошиљки и заштиту података о лич-
ности. Члан 42. Устава који уређује област заштите података о личности, 
затим, чланом 25. Устава штити физички и психички интегритет, чланом 
40. се штити неповредивост стана, а чланом 41. се штити тајност писама и 
других средстава комуницирања. Члан 19. Устава наводи да јемства људ-
ских права у Уставу служе „очувању људског достојанства...”, што значи 
да штити част и углед као основне вредности заштићене међународним 
инструментима. Сва та права заједно, према дефиницијама у међународ-
ноправним инструментима, чине право на приватност. 

Питања породичног права уређена су и одредбама Породичног за-
кона. У члану 2. Закона стоји да „породица ужива посебну заштиту др-
жаве; свако има право на поштовање свог породичног живота”. Послед-
њих година у Србији почиње да се посвећује пажња правима и заштити 
појединих категорија лица, слободи штампе односно медијског права, за-
штити од дискриминације, заштити животне средине, заштити потроша-
ча. Законско регулисање ових питања је тек започело. Донети су закони 
о заштити од дискриминације, о заштити потрошача, у сфери медијског 
законодавства чак четири закона су донета (закон о јавном информисању, 
о радиодифузији, о рекламирању и слободном приступу информацијама 
од јавног значаја). 
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 Закон о заштити података о личности има нарочити значај пошто су 
права приватности све више угрожена са развојем информационих техни-
ка и преносом порука телекомуникационим мрежама. Република Србија 
је усвојила нови Закон о заштити података о личности (ЗЗПЛ, Закон) 23. 
октобра 2008. године (Службени лист РС, бр. 98/2008 др. закон, 68/2012 – 
одлука УС и 107/2012)). Законом о заштити података о личности уређују 
се услови за прикупљање и обраду података о личности, права лица и 
заштита права лица чији се подаци прикупљају и обрађују, ограничења 
заштите података о личности, поступак пред надлежним органом за за-
штиту података о личности, обезбеђење података, евиденција, изношење 
података из Републике Србије и надзор над извршавањем овог закона. 
Заштита података о личности обезбеђује се сваком физичком лицу, без 
обзира на држављанство и пребивалиште, расу, године живота, пол, језик, 
вероисповест, политичко и друго уверење, националну припадност, соци-
јално порекло и статус, имовинско стање, рођење, образовање, друштвени 
положај или друга лична својства. 

Србија је потписала и ратификовала Закон о потврђивању конвенци-
је о заштити лица у односу на аутоматску обраду личних података (Слу-
жбени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 1/92, Службени лист СЦГ 
– Међународни уговори, бр. 11/2005 др. закон и Службени лист РС – Ме-
ђународни уговори, бр. 98/2008 др. закон и 12/2010), тј. Конвенцију Савета 
Европе број 108. као и Додатне Протоколе уз Конвенцију 108. 

Може се рећи да је Република Србија прихватила највише међуна-
родне стандарде у области људских права који се односе на право при-
ватности. Потписала је и ратификовала скоро све водеће међународне и 
регионалне уговоре и протоколе у области људских и мањинских права, 
међународног хуманитарног права и права избеглица. Такође је прихвати-
ла обавезу да подлеже свим процедурама за жалбе из инструмената Ује-
дињених нација о људским правима које је ратификовала. 

ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ И ИНТЕРНЕТ

Интернет је најбрже растуће и највеће оруђе за масовну комуникаци-
ју које може бити употребљено за дистрибуцију највећег броја информа-
ција било где у свету по минималној цени. Док развијене земље распра-
вљају о дилеми око контроле садржаја на Интернету у вези са заштитом 
права деце насупрот потребе да се заштити слобода изражавања, остатак 
света се бори да добије приступ самом Интернету. 
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Интернет је глобална кибернетска информациона мрежа у којој уче-
ствују многи субјекти као корисници различитих информација. Подаци 
који се налазе у кибернетском простору могу бити угрожени од стране 
разних појединаца или правних лица, институција али и државних орга-
на. Све више зависимо од информационих и комуникационих технологи-
ја (ИЦТ). Све више личних и осетљивих података преносимо на личне 
комуникационе уређаје или их чувамо на њима. Питање приватности на 
Интернету је постало још битније појавом социјалних мрежа. Социјалне 
мреже су веб-странице које омогућују корисницима повезивање с другим 
корисницима. Омогућују стварање нових познанстава с људима сличних 
интереса, али и очување већ постојећих контаката. Социјалне мреже су 
постале значајне у последњих десетак година када их је почео све чешће 
користити велики број корисника. Интернет даје свакоме могућност да 
има свој веб-сајт, једнаку могућност на објављивање текста, свако може 
емитовати своју информацију, став или мишљење широм света, без потре-
бе да претходно иде до издавача неког часописа и слично. С друге стране, 
многе владе реагују на информације са Интернета тако што контролишу 
и веб-сајт и оне који приступају Интернету. Развојем електронске кому-
никације отворен је читав низ питања, а пре свега питање заштите права 
грађанина на приватност, односно права на неповредивост интегритета 
његове личности, тиме што се штите одређени подаци који се тичу његове 
личности. То је имало за последицу да се уочи „право на приватност”, као 
једно од основних људских права и да се правници почну бавити правном 
заштитом података о личности. Питање заштите података о личности – 
личних података, сложено је питање, између осталог и због тешкоћа у 
вези са уобличавањем једне прецизне правне дефиниције приватности. 

Карактеристике и садржај права на приватност су: приватност је јед-
но од основних људских права, право на приватност обезбеђује интегри-
тет и дигнитет личности, оно чува тајност и слободу приватног живота и 
то је апсолутно право. Право приватности штити три врсте интереса: 

а) човекове интересе аутономије одлучивања у интимним и личним 
стварима; 

б) интерес појединца да се заштити од откривања личних околности; 
в) интерес појединца да се обезбеди од неосноване присмотре од 

стране власти. 
Проблематика е-приватности најчешће се веже уз електроничку 

пошту и заштиту личних података који се прикупљају путем мрежних 
страница. Често пута, претражујући Интернет, нисмо ни свесни коли-
ко информација остављамо о себи као особи. Сам сплет „историје” на 
претраживачу који користимо, говори о нама више него што можемо и 
претпоставити. Уколико дан започињемо отварањем странице са вестима, 
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лако се могу проучити наши лични интереси преко рубрика које посећује-
мо, анкета на које одговарамо и повезница које следимо. Лични подаци у 
овом се случају прикупљају путем технологије која омогућава сазнање о 
типу, електроничком називу корисника, типу рачунара корисника, улазној 
мрежној страници па чак и програмском пакету претраживача који поје-
динац користи. Такав поступак језиком информатичких стручњака назива 
се профилирање или тзв. ископавање. У сваком случају, једини могући 
начин заштите и што мањег задирања у приватност јесте минимално да-
вање података који се могу директно повезати уз особу – на пример, увек 
испуњавањем само нужних података, а не давањем комплетног приказа 
властите личности. 

Опасности за приватност које доносе информационе технологије са-
стоје се у стварању дигиталних информационих досијеа о грађанима који 
се могу злоупотребити (нпр. „крађа идентитета”) и стварању огромног тр-
жишта личних података. Информациона технологија може се искористити 
за стварање комплексних досијеа о грађанима, не само од стране држав-
них институција, радозналих хакера или злонамерних криминалаца, већ и 
за потребе приватног сектора који се њима све чешће користи у комерци-
јалне сврхе. „Приватност је право да заштитимо себе од утицаја спољнег 
света. То је мера којом се користимо ради успостављања ограничења на 
захтеве организације и људи. Појам права приватности проширио се на 
многе сфере и ситуације које могу представљати извор дискриминације 
на радном месту као и на све друштвене односе. Напуштајући схватање 
просте заштите човекове интиме, право на приватност схваћено је као 
заштита права на слободан избор, без условљавања или дискриминације 
које одређује слика коју су други о нама створили. 

Тражење приступа заснованог на људским правима такође је довело 
до развоја широког спектра декларација, принципа и повеља о правима на 
интернету. Она су углавном развијена унутар међународних организација 
или коалиција више заинтересованих страна, као покушај развијања окви-
ра заснованих на људским правима који би се применили и на слободу 
изражавања на интернету. Садржај тих документата веома је разноврстан, 
од разматрања основних принципа као у бразилским Начелима владавине 
и кориштења интернета из 2009. године, Начела глобалне мрежне иници-
јативе из 2008. године, или Начела владавине интернетом Савета Европе 
из 2011. године, па све до обимнијих докумената који циљају ка разради и 
примени права као што је Повеља о правима на интернету Асоцијације за 
прогресивне комуникације (АПЦ) из 2006. године, или Повеља о људским 
правима и начелима на интернету из 2010. године.  

Заједничко свим овим документима је позивање на међународно пра-
во о људским правима, највише на Универзалну декларацију о људским 
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правима из 1948. године. Даље, најчешће су развијени од широког спектра 
заинтересованих актера различитог институционалног порекла, укључу-
јући грађанско друштво, приватни сектор, академску и техничку заједни-
цу. Један од најинтересантнијих примера такве сарадње јесте Повеља о 
људским правима и начелима на интернету, коју је развила Динамичка 
коалиција за права и начела на интернету (Internet Rights and Principles 
Dynamic Coallition) Форума за владавину интернетом (Internet Governance 
Forum). Како бисмо добили представу о разноликости субјеката укључе-
них у процес писања Повеље, треба знати да је Управни одбор Коалици-
је састављен од чланова академске заједнице из Јапана, Бразила, Велике 
Британије и САД-а, представника грађанског друштва из Индије, САД-а и 
Бразила, актера из приватног сектора Немачке, САД-а и Велике Британи-
је, представника Савета Европе и Унескоа, и једног шведског дипломате. 

У основи свих ових докумената стоји уверење да су људска права 
релевантни оквир за промоцију права појединаца на интернету. Из тога 
следи да успех или пропаст тог приступа зависи од признавања „интер-
нетских људских права” унутар шире заједнице људских права и међуна-
родног права о људским правима. 

ЗАКЉУЧАК

Заштита приватности корисника и безбедност информационих и ко-
муникационих технологија нису искључиво проблем загарантованих пра-
ва и слобода човека, већ представљају озбиљно друштвено-економско, по-
литичко и безбедносно питање за сваку земљу. Такође је јасно да заштита 
приватности корисника и безбедност електронских комуникационих мре-
жа и услуга нису искључиво проблем технологије већ отварају и друга 
комплексна питања, као што су законски и регулаторни оквир, модел и 
имплементација управљања (од националног до микро нивоа). Решавање 
питања приватности и безбедности у електронским комуникацијама за-
хтева свеобухватан приступ, укључивање широког круга заинтересованих 
и усаглашавање многих, често различитих потреба и интереса. Европска 
унија и земље чланице, као уосталом и све западне демократије које теже 
увођењу информационог друштва као следећег степена развоја цивилиза-
ције, велику пажњу посвећују овим питањима. 
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