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Тероризам као негација демократије  
и напад на уставно уређење 

 
Апстракт:Тероризам представља специфичан облик поли-

тичког насиља. Савремене правне државе суочавају се са пре-
тњама чије су извориште терористичке акције. Такав вид поли-
тичког насиља најозбиљније поткопава темељне вредности де-
мократских политичких система инкорпориране у њиховим ко-
нститутивним актима: основне слободе и права човека и грађа-
нина − право на живот, на слободно и несметано уживање 
својинских права, као и на неометано вршење политичких права. 
Тиме је ова негативна друштвена појава антипод демократији 
која је успостављена или се тежи њеном успостављању у једном 
друштву. Тероризам се може посматрати из визуре кривичног и 
међународног права, криминологије, криминалистике. Ауторима у 
овом раду тероризам заокупљапажњу из угла политикологије и 
науке уставног права. Демократском политичком систему су 
инхерентни (природни) слободни, општи и тајни избори и влада 
која је добила поверење народних представника изабраних на 
таквом гласању. Тероризам је био, јесте и остаће насиље, и 
стога је увек супротност демократији у друштву. Држава мора 
имати јасан и ефикасан одговор на тероризам као напад на 
уставно уређење. Одговор државе на терористичке акте не сме 
бити праћен нарушавањем људских права и слобода. Држава у 
реакцији на напад на уставно уређење од стране терористичких 

                                                 
∗sdjordjevic@jura.kg.ac.rs 
∗∗nivkovic@jura.kg.ac.rs 
 



Тероризам као негација демократије и напад на уставно уређење 

 

68                                                                      BEZBEDNOST  1/2016                                                                                                     

група мора да избегне нарушавање демократског поретка, одно-
сно вредности на којима почива. 

Кључне речи: тероризам, негација демократије, напад, 
уставно уређење. 

 
Увод 

 
Прегршт лоших последица за човечанство је изазвао став 

да циљ оправдава средство. Управо су терористички акти који су 
узрок смрти хиљада невиних пример најеклатантнијих екстреми-
стичких акција у политичком животу. Терористички акти прате 
сваку историјску епоху. Колико год човечанство постизало успехе 
на пољу науке и технике и колико год хуманистичке вредности 
доживљавале афирмацију у уставу стварног живота, тај живот је у 
двадесетом веку обележен највећим људским жртвама од по-
станка људског рода. Тероризам је пратилац стварања првих 
држава, само је нажалост доживео ескалацију у добу прогреса у 
свим сферама, у добу чијисмо савременици. Луј Рене Бере (Louise 
Rene Beres) наводи да је тероризам појава старија од античких 
цивилизација Грчке и Рима и даје пример убиства Јулија Цезара, 
кога је убио Марко Брут (Marcus Iunius Bruts), римски нобило и 
политичар, 44. године пре нове ере у Риму, затим примере 
религиозне секте Sicarli и борбе Zealota (јеврејска секта која се 
отворено борила против римске владавине у Палестини од око 6. 
века пре нове ере до пада Јерусалима), те акте тајних 
великоисламских оружаних група у XII и XIII веку (Гаћиновић, 
2005: 60).У теорији се истиче да „тероризам може бити метод 
владања, што је историја више пута забележила. Ел Фатах подсећа 
да се у античком добу тероризму прибегавало у борби против 
тираније и Тирана, те да према Ксенофонту – тираноубице не 
само да нису кажњаване, него су слављене. Аристотел сматра да је 
политика однос између једнаких ради задовољења заједничких 
интереса. Он сматра да нема политике ако нема борбе и 
различитих политичких група и ако се она своди на вољу једног 
или тоталну спољну доминацију. Платон има слично мишљење, 
јер он тиранију сматра поквареним обликом владавине“ 
(Гаћиновић, 2005: 60). Провоцирајући и другачије мишљење од 
нашег (оно које изједначава терор и тероризам) сматрамо да у 
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дефинисању терора и тероризма мора постојати разлика, а не знак 
једнакости. Саме делатности екстремних видова политичког 
насиља које за последицу имају губитак највеће вредности ци-
вилизације – људског живота, могу имати заједнички назив теро-
ристичке. 

Када говоримо о типовима тероризма, онда ту постоји и 
језичко разликовање. Када држава спроводи насилне и незаконите 
оружане акције против сопственог становништва, односно по-
литичких неистомишљеника, реч је о државном терору. Када на-
сиље, убиства и уништавање својине према припадницима 
највиших државних органа и државним објектима спроводе анти-
режимске нелегалне или полулегалне групе, тада се мисли на та-
козвани опозициони тероризам. Репресије су основно оружје др-
жавног терора. Терористички акти су оруђе у рукама опозиционих 
снага. Поменути видови терористичке делатности карактеришу се 
узајамном повезаношћу. Државни терор је стимулатор опозицио-
ног терора јер онемогућава друге методе борбе, с обзиром да по-
тире свако опозиционо деловање (чак и оно које је и легално и 
легитимно). „Политичка анализа показује да државном терору 
чешће прибегавају нестабилни режими са ниским нивоом 
легитимности власти, који не могу да одржавају трајност система 
помоћу економских и политичких метода. Стабилни режими се 
служе терором у случајевима када су они затворени системи који 
су сами себе изоловали од целог света. Примери таквих режима су 
бројни, мада није једноставно разлучити када је заиста реч о 
режимима који су сами себе изоловали, акада о режимима који су 
изоловани због интереса јачих страна на спољнополитичком 
плану. Дискутабилно је да ли је пример представљао, тј. још увек 
представља режим у Сирији (Централна обавештајна служба САД 
– ЦИА Сирију назива „Сиријска Република под ауторитарним 
режимом“,CIAWorldFactbook, 2013). Док овај рад настаје, 
ситуација у Сирији се не смирује. Након интензивнијег 
укључивања Русије у проблематику на територији Сирије, постало 
је јасно да се и ова страна јавља као фактор одлучивања како ће се 
даље ствари одвијати. Мировни преговори и договори о прекиду 
ватре не дају реалне резултате на терену. За то време број жртава 
непрекидно расте. Подаци варирају, а према истраживањима УН, 
бројка је одавно премашила 250.000 жртава, уз преко милион 
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избеглица. У ратним дејствима додатно стичу искуство различите 
терористичке групе, усавршавају се али и наоружавају. Имајући 
то у виду може се лако доказати оно што нам бројни реални 
примери већ демонстрирају, да се тероризам неретко као врста 
бумеранга враћа онима који су га и створили. У друштву где 
настале проблеме решавају политичким методама вероватноћа за 
појаву тероризма је мања него у оним режимима где се углавном 
служе насилним средствима за уклањање политичких 
противника“ (Чорбић, 2005: 112). 

 
Дефинисање тероризма 

 
Путања овог рада долази до неопходног дефинисања појма 

тероризма. Овај појам је у друштвеним наукама веома експлоати-
сан, а може се слободно рећи да је број дефиниција тероризма 
изједначен са бројем аутора чију интелектуалну пажњу је 
заокупила ова тема. Стога се тероризам може дефинисати као 
смишљена, сврсисходна и често организована систематска 
употреба насиља и застрашивања ради стварања или 
искоришћавања страха грађана и носилаца власти, с циљем 
прокламовања извесних идеолошких, најчешће политичких 
вредности. Прокламација вредности чији су „власници“ 
терористи, односно терористичке групе, има за циљ да те 
вредности буду општеприхваћене и да постану такорећи званична 
идеологија у појединим земљама. Добар пример да је вредност 
једне терористичке групе постала образац државног деловања 
јесте власт талибана у Авганистану до краја 2001. године. Наиме, 
режим духовног и политичког вође талибана у Авганистану, Муле 
Омара, је подстицао, финансирао и давао војну, обавештајно-
безбедносну и остале врсте логистичке помоћи терористичкој 
организацији Ал Каида и њеном вођи Осами бин Ладену да изведу 
најразорније терористичке нападе у историји цивилизације и то на 
тлу најмоћније економске и војне силе света − САД, 11. 9. 2001. 
године. У поменутом периоду, под владавином талибана у 
Авганистану овакав напад је морално оправдаван и као легалан и 
као легитиман. Напад на САД је у сваком случају био „миљама 
удаљен“ од легалности, а свакако и од легитимности. У теорији се 
примећује да „циљеви терориста могу да буду и легитимни, али је 
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тероризам као средство њиховог достизања незаконито и морално 
недопустиво“ (Мијалковић, 2009:220). 

Сложени појмови који као појаве егзистирају кроз милени-
јуме, што је случај и са тероризмом, обогаћени су широм и ужом 
дефиницијом. Шира дефиниција тероризма описује ову појаву 
(овај вид екстремног политичког насиља) као напад на живот и 
тело појединца или мање групе људи ради постизања политичких 
промена. Уколико је циљ напада да се уклони политички одлучи-
лац који се сматра искључиво и првенствено одговорним за извес-
тан политчки курс или стил, реч је о политичком убиству. Овакви 
акти насиља често нису спектакуларни, а неретко настоје да се 
прикажу као ненасилна смрт (Димитријевић, Стојановић, 
1977:289). Оваква дефиниција је само делимично тачна с обзиром 
да је дата пре више од четврт века када су терористички акти били 
унеколико слабијег интензитета у односу на оне који су се десили 
на почетку трећег миленијума. Поменути напад од 9. 11. 2001. го-
дине је био екстремнo негативно спектакуларан, а цео свет је 
путем ТВ-а и интернета био сведок насилне смрти преко три 
хиљаде невиних жртава у једном дану. Последица оваквог напада 
било је сазнање да је и најразвијенија демократија света рањива и 
да свака друга развијена економска сила, а ту се поготово мисли 
на земље Запада, може бити на сличан начин мета најопасније 
терористичке групе у историји тероризма, Ал Каиде. Напади који 
су се недавно догодили у Паризу и Бриселу доказују да ризик од 
тероризма не јењава већ ескалира, па је потреба да се ова 
појавапроучи никад већа. Поједини аутори говоре о тероризму у 
ужем смислу речи, када је непосредна жртва напада политички 
мање значајна или сасвим безначајна личност. Такав тип 
тероризма „има за циљ да изазове страх и пометњу у широј 
владајућој групи и међу становништвом, да скрене пажњу на 
присуство снага у чије име терористи иступају, да охрабри 
њихове потенцијалне савезнике и тако сам, или уз помоћ других 
средстава, омогући постизање постављених циљева“ (Димитрије-
вић, Стојановић,1977: 289). Тероризам је сложен облик организо-
ваног, индивидуалног и у ређим ситуацијама институционализо-
ваног политичког насиља, које карактеришу застрашујући физи-
чки и психолошки акти политичке борбе, којима се, по правилу у 
време социјалних и политичких криза, систематски настоје да 
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остваре велики циљеви. Тероризам је, као вид индивидуалног 
нелегитимног и неинституционалног насиља, увек уперен на одре-
ђене институције друштва, односно државе. Институције су по 
правилу најстабилније у демократским политичким системима, 
стога је тероризам био и остао насиље и негација демократије у је-
дном друштву. Свеосновне особине демократије представљају ци-
љне мете терористичких организација. При том, методе терори-
стичких група немају увек и само физички насилни карактер. 

 
Tероризам као напад на темеље демократије 

 
Терористима и њиховим идеолошким и финансијским по-

кровитељима не одговарају темељи демократије, они се својом це-
локупном активношћу труде да поткопају такве темеље. Када го-
воримо о стубовима демократије, можемо да истакнемо неколико 
њихових особина које указују да је уставна зграда демократских 
политичких система стабилна. Карактеристичне црте демократије 
могу се сажети у неколико мисли: 

1. Изражено је као уставно начело поделе власти на три по-
знате гране. Присутна је супремација парламента као законода-
вног органа. Извршна власт је под контролом легислативе и делује 
у границама својих уставних и законских прерогатива. 

2. Права и слободе у демократском друштву нису само 
формално прокламована, већ су и реално остварива. 

3. Демократско друштво је незамисливо без постојања опо-
зиционог мишљења.Опозиција је у неким државама и институцио-
нализована, а свакако је саставни елемент политичких процеса у 
друштву. Сходно томе, не може се замислити демократско дру-
штво без постојања вишепартијског система. У таквом друштву 
народ је врховни судија. Његова одлука је коначна на слободним, 
општим и тајним изборима. 

4. Медији у демократском друштву су слободни од цензу-
ре,и могу да критикују власт не само по тренутно политички 
актуелним темама, већ јеуз помоћ експерата и слободномислећих 
интелектуалаца могућа критика и облика државне владавине. Ме-
ђутим, ни медијска слобода не значи право да се угрожавају теме-
љне демократске вредности, као што би било позивање на наси-
лно свргавање режима у једној држави. 
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5. У демократским политичким системима битни ослонци 
државе су војска и специјалне безбедносне службе, чија је улога 
да се обезбеди унутрашња и спољна безбедност државе и друш-
тва. Али активност војскe и безбедносних служби регулисана је 
законом и налази се под контроломпарламента. У демократији од-
ржавање државноправног поретка није на војсци и специјалним 
службама, већ на снагама унутрашње безбедности – полицији, као 
и на правосудним органима, пре свега судовима. 

6. Плурализам мишљења и несметано јавно презентовање 
идеја, и то не само из политичког спектра, подразумева да у друш-
тву које је демократско не постоји званична идеологија. То не зна-
чи да не постоји преовладавајућа идеологија у интелектуалним 
круговима и у владајућем политичком естаблишменту.Таква идео-
логија се не може прокламовати највишим конституционим ак-
том, нити она може као саставни део програма одређених полити-
чких партија бити усмерена на потирање супротних идеолошких 
опредељењанасилним методама. 

У демократској правној држави сачуване су општенациона-
лне вредности у погледу на свет. Када је црква одвојена од државе 
а држава се не меша у послове цркве, ауторима се чини да је већа 
могућност верске толеранције, или је ређа солуција верског фана-
тизма. Верски фанатизам често пактира са верским тероризмом. 
Близу смо истини када кажемо да постији симбиотска веза ове две 
појаве. Верски тероризам има снажно утемељење у појединачном 
и колективном идентитету, безобзиран је и суров по избору циље-
ва. Акције које спроводе терористичке групације са верским пред-
знаком су у историји тероризма обележене као најсуровије. Ова-
кав тип тероризма је истовремено и најстарији међу различитим 
врстама тероризма. Прогрес савременог верског тероризма повез-
ан је са иранском исламском револуцијом и доласком на власт у 
Ирану (касније названом Исламска Република Иран) врховног 
верског вође ајатолаха Хомеиниа 1979. године. Од почетка осам-
десетих година XX века у порасту је број организација које шире 
идеје исламског фундаментализма. Вође и идеолози екстремних 
исламских верских терористичких група подстрекавају на пер-
манентну борбу против „неверника“. Та борба је обојена безгра-
ничним фанатизмом у одбрани „чистоте“ исламског идентитета. 
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У исламском свету идеолошки тероризам потиснут је 
надирућим верским тероризмом. Пошто је ширење вере и одбрана 
верског идентитета „божији задатак и циљ“, то се насиље и теро-
ризам у свести верских фундаменталиста појављују као средство 
„божијег циља“, а на путу божијег циља нема препрека, нити има 
оних који невино гину. Опроста нема за онога ко има смелости да 
„вређа“ или пак оспорава верски идентитет. Чувена фатва коју је 
издао ајатолах Хомеини (њоме се осуђује на смрт књижевник Са-
лман Ружди, аутор књиге „Сатански стихови“, први пут објављене 
1988. године) обавезује сваког муслимана да је изврши чим му се 
укаже погодна прилика. Хомеинијева фатва гласи: „Ми смо од 
Алаха и Алаху ћемо се вратити.Обавештавам све храбре муслима-
не света да су аутор сатанских стихова, текста који је написан, 
уређен и објављен против ислама, пророка Мухамеда и Курана, 
као и сви уредници и издавачи који су били свесни његовог 
садржаја, осуђени на смрт. Позивам све прерушене муслимане 
света где год да се налазе у свету да их убију без одлагања како се 
више никад нико не би усудио да вређа света веровања муслима-
на. Ко год буде убијен извршавајући овај циљ, постаће мученик. У 
међувремену, ако неко има приступ аутору књиге али није у могу-
ћности да изврши егзекуцију, треба да обавести друге људе како 
би Ружди био кажњен за своја дела“. Тако је, на пример, убица 
израелског премијера Јицака Рабина одлучно изјавио да се не каје 
јер је „деловао по наређењима Бога“ (Шијаковић, 2002: 248). 

И следеће особине демократских политичких система пре-
дстављају реалну опасност за терористичке групе, посебно за оне 
са верским исламистичким предзнаком, као и за државе које такве 
групе спонзоришу. У грађанском друштву које представља цело-
купност друштвених демократских односа у коме друштвене сна-
ге врше друштвену делатност независно од државе, грађани на 
транспарентан начин изражавају своје мисли и позиције. И када је 
присутна критика активности владе, већи део грађанства свесно 
подржава демократске вредности. Супротстављене политичке сна-
ге су супротстављене идеолошки и не гледају се кроз нишане пу-
шака, какав је случај са супротстављеним терористичким органи-
зацијама и њиховим деловањем у односу на поједине државе. Та-
кође, процес образовања и свест о људским правима доступним 
ширим друштвеним групама превентивно утиче на заустављање 
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тероризма. У друштву политичког дијалога простор за дискусију о 
правима која су доступна мањинским групама подстиче моћ речи 
и дискусије као средства борбе за права, а не средства насиља која 
се по правилу везују за тероризам. Тако у оваквим друштвеним 
системима „кроз унапређење културе и области информисања 
друштво настоји да промовише вредности савремене демократске 
државе, као што су принцип једнакости пред законом, принцип 
недискриминације, принцип толеранције, принцип узајамног ува-
жавања, принципи мирног решавања сукоба и слично“ (Бодрожић, 
2015:160). И демократско друштво није имуно на негативне поја-
ве, но такве појаве мање су распрострањене него у државама које 
се јављају као спонзори тероризма. Државе спонзори тероризма су 
и саме недемократске и налазе се у ауторитарној зони политичког 
спектра. У таквим политичким системима је незамисливо да се у 
потпуности могу поштовати индивидуална и мањинска права, као 
што је случај у савременим демократијама. 

Изазови са којима се сусрећу модерне државе овим пово-
дом све су већи. Граница између тероризма и организованог кри-
минала све је тања и, како се наводи, све је већи број заједничких 
карактеристика: „висок степен организованости, тајности у орга-
низованости и деловању, интернационализација деловања и врше-
ња утицаја, планско вршење злочина, радикализација метода и 
деловања и све већа насилност и бруталност, прибегавање прању 
новца и корупцији јавних службеника и носилаца власти, тежња 
ка инфилтрирању у структуре власти и стицање политичког ути-
цаја, тежња ка контролисању националних економија и међунаро-
дне економске размене, велика финансијска моћ, злоупотреба ви-
соке технологије у криминалне сврхе, подривање демократије, по-
литичког и економског поретка, угрожавање људских слобода и 
права, слабљење поверења грађана у државне институције, проду-
бљивање економске кризе и друго“(Мијалковић, 100:2012). Самим 
тим, хронолошки је могуће посматрати како су савремене демо-
кратске државе имале и имају изузетно велике проблеме и опасно-
сти по националну безбедност од домаћих терористичких органи-
зација. У Италији је седамдесетих година XX века по националну 
безбедност, а поготову по политичку стабилност, била велика пре-
тња терористичка организација Црвене бригаде (Brigate Rosse). 
Ова терористичка организација скренула је пажњу целог света 
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када је 16. 3. 1978. године киднаповала, а касније извршила 
егзекуцију над италијанским министром спољних послова Алдом 
Мором, који је пре ове дужности пет пута обављао функцију пре-
мијера Италије. Моро је био водећи заговорник покушаја пости-
зања „compromessastorica“ − историјског компромиса између 
Комунистичке партије Италије и демохришћана чији је истакнути 
функционер био. Као могући будући премијер одиграо је среди-
шњу улогу у покушајима формирања владе „националне солида-
рности“ која би обухватила припаднике великог дела иначе веома 
колоритног италијанског политичког спектра, све ради спречава-
ња горућих економских и социјалних проблема који су прити-
скали италијанску привреду тог доба. Први пут у историји земље 
припадници Комунистичке партије требало је да постану чланови 
министарског савета. На дан када је у законодавном телу Италије 
требало да се одржи гласање о поверењу новом Министарском 
савету (овај поступак у италијанској политичкој традицији носи 
назив fiduciа) чији је састав требало да предложи и програм 
образложи управо Алдо Моро, Црвене бригаде су га отеле и убиле 
пет припадника његовог обезбеђења. Извиђајно-потражне радње 
које су припадници Министарства унутрашњих послова, али и 
других безбедносних служби, спровели по целој Италији биле су 
потпуно неуспешне. 

Током свих 55 дана заточеништва Црвене бригаде су мини-
стра спољних послова држале у једном стану у главном граду 
Италије. Током утамничења Моро је написао неколико писама, 
обраћајући се политичким лидерима, папи Павлу VI (иронија су-
дбине је да је исти великодостојник католичке цркве лично водио 
Моров погребни обред), генералном секретару Уједињених нација 
и својој породици. Међутим, накнадно је утврђена могућност да је 
добар део писама заправо написао неко други. Црвене бригаде су, 
према изворном плану, намеравале да Мора замене за ухапшене 
колеге које је очекивало суђење. Отмица се временски поклапала 
с хапшењем RenataCurcia у Торину. Реч је о вођи Црвених брига-
да кога је очекивало суђење са највећим степеном обезбеђења. 
Упркос томе, италијанска влада на челу са Ђулијаном Андрео-
тијем, није пристала на преговоре са терористима за шта је добила 
недвосмислену међународну подршку. Током заробљеништва Мо-
ру је судио „Народни суд“ Црвених бригада, и он је убијен. 
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Читава афера са отмицом и убиством Алда Мора је више одмогла 
него помогла Црвеним бригадама за представљање њихових 
циљева. За Црвене бригаде и методе којима су се служиле није 
било посебног разумевања. Сви облици јавне потпоре којима су се 
евентуално надали нестали су након Морове отмице. Већ 
почетком осамдесетих година Црвене бригаде све су више 
нестајале на маргинама догађаја, а многе њихове вође одбациле су 
и осудиле оружану борбу. Једна од најбестијалнијих 
терористичких акција, као што је било убиство италијанског 
државника и политичара првог реда Алда Мора, спроведена од 
Црвених бригада, ову терористичку организацију је послала у 
политичку прошлост. Оваква акција је показатељ како могу да се 
поткопају темељи демократије. Она је сведочанство о томе да је 
тероризам у својој бити суштинска негација демократије. У 
политичкој историји забележени су перфиднији начини борбе 
терористичких организација од поменуте акције Црвених бригада. 
Такви методи борбе се своде на формирање политичких крила 
терористичких организација која прерастају у политичке партије. 

Због обима рада наводимо пример Шпаније, која се после 
Франкове ауторитарне владавине преобратила у истинску демо-
кратску државу. Можда највећу претњу шпанској демократији 
представља баскијски национализам у виду милитантне терори-
стичке организације ЕТА. Еускади та Аскатасуна (ЕТА) предста-
вља скраћеницу за пун назив ове терористичке организације који 
гласи „Баскија и слобода“, а која је основана 1959. године. 
Терористичке активности ове групе претежно се своде на убиства 
политичких противника, отмице, пљачке и изнуђивања новца. 
Припадницима ЕТЕ је ишло на руку то што су Баскијци на 
референдуму одбили да потврде нови шпански Устав 1978. 
године. Уставом је иначе рестаурирана монархија и обновљена 
демократија у Шпанији, а Баскијцима понуђено право на 
ограничену аутономију и могућност формирања сопствене 
регионалне владе. Постепено су начињени обострани уступци, 
тако да Баскијци сада имају регионални парламент са релативно 
високим степеном надлежности. Пошто аутономијом коју 
остварују унутар Шпаније највећи део Баскијаца није задовољан и 
тежи ка пуној независности, то је плодно политичко тло за 
тероризам ЕТЕ. За време Франкове владавине у Шпанији 1973. 
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ЕТА је планирала и организовала убиство тадашњег премијера 
Карера Бланка. Међутим, и поред тога током владавине 
ауторитарног режима, ЕТА је била онемогућена у планирању и 
остварењу својих акција управо због репресивног карактера 
режима. Смрт Каудиља Франка 1975. и демократске промене које 
су тада наступиле омогућиле су ЕТИ да се размахне у својим 
терористичким активностима. ЕТА је 1978. основала своје 
политичко крило под називом Herri Batasuna, које је 1979, 
непуних годину дана после оснивања, на регионалним изборима у 
Баскији освојило респектабилних 15 одсто гласова. 

За терористичку организацију ЕТА може се рећи да је у до-
број мери националистички профилисана организација, но повре-
мено је кокетирала и са идејама марксизма. ЕТА је позната по 
терористичкој обуци својих припадника, а сам начин обуке је 
интернационализовала спроводећи је на исти начин у палести-
нским војним камповима. Тако је дошло до својеврсне сарадње 
између ЕТЕ и појединих исламских терористичких група. То не 
треба да зачуђује с обзиром да терористичке организације које де-
лују на тлу Палестине имају исти циљ као ЕТА која делује на тлу 
Шпаније, а то је стварање независне палестинске државе. Поста-
вља се питање шта је предност постојања политичких крила теро-
ристичких организација, у овом случају политичког крила ЕТЕ? 
Одговор лежи у чињеници да политичка крила терористичких ор-
ганизација, ступајући на политичку позорницу и освајајући одре-
ђени број гласова потребних за улазак у парламент, усвајају бар 
привидно друштвене вредности појединих западних демократија. 
На основу законске форме имају приступ легалним изворима фи-
нансирања. Део финансијских средстава политичких крила теро-
ристичких организација које се у међувремену „одрекну“ своје 
терористичке прошлости управо иде њиховим дојучерашњим са-
борцима, сада још увек припадницима терористичких организаци-
ја. У сваком случају, и политчко крило терористичке организације 
и сама терористичка организација баштине исту идеолошку ма-
трицу. Може се рећи да је вид борбе политичког крила знатно 
перфиднији и обавијен велом мистике у односу на делатност теро-
ристичке организације, која се exlege убраја у формацију чији је 
карактер деловања противуставан. 
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Тако се, на пример, у литератури истиче дасе „и поред по-
дршке коју ЕТА несумњиво ужива међу баскијским становни-
штвом, последњих година Баскијци све више окрећу ка умерени-
јим политичким снагама. Тако је, рецимо, још на баскијским 
парламентарним изборима у мају 1991. године, Баскијска нацио-
налистичка партија (ПНВ) освојила далеко највећи број места и 
знатно потиснула присталице ЕТА из парламента. Тиме је започео 
период још интензивније илегализације активности ЕТА. Њени 
напади су се, као последица тога, проредили. Након тога дошло је 
до опадања популарности и саме ПНВ, тако да је ЕТА остала и без 
тог важног упоришта. Данас је ЕТА у толикој мери пацификована, 
а на стотине њених припадника је у шпанским и француским за-
творима где издржавају дугогодишње казне, да неки зналци те 
проблематике, попут Фернанда Реинареса, говоре о дефинити-
вном крају ЕТА и етносепаратистичког тероризма у Шпанији“ 
(Симеуновић, 2012:102). 
 
Закључак о значају обавештајно-безбедносних службиу борби 

против тероризма 

Акције терориста усмерене директно на вршење најстраш-
нијих злочина против представника највиших државних органа 
(убиства и отмице или стварање политичких крила у виду партија 
или покрета чији је задатак да, под велом слободе мисли и изража-
вања, пропагирају противуставне акције)доказ су колико је теро-
ризам антипод демократије. Неуспео је покушај да се тероризам 
искорени путем права силе која потире силу права. У земљама 
које су захваћене овом тешком друштвеном болешћу једним пра-
вним актом или једном свеобухватном полицијско-војном акцијом 
није могуће искоренити тероризам. Тероризам може бити сламан 
с једне стране укупним мењањем друштвених односа, односно ра-
звојем демократије. Убеђени смо да су још увек тачне речи 
америчког председника Абрахама Линколна (Abraham Lincoln) 
изречене у његовој чувеној Гетисбуршкој посланици: „да владави-
на народа, од стране народа и за народ неће нестати са лица зе-
мље“ (Documentary Historyofthe UnitedStates, 1964:212). Владавина 
народа у данашњици штити се, с друге стране, од тероризма и де-
латношћу обавештајних служби. Ескалација тероризма у после-
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дње три деценије XX века у доброј мери је демантовала 
успешност до тада познатих и у пракси опробаних превентивних 
мера безбедности и заштите од тероризма, и офанзивне мере 
спречавања и сузбијања деловања терориста. Узимајући у виду ту 
чињеницу многе државе су приступиле реформисању оног дела 
система безбедности који је задужен за различите видове заштите 
и сузбијања тероризма. Реформе система безбедности кретале су 
се у правцу комбиновања адекватних безбедносних мера и 
легислативних и подлегислативних средстава. На националном 
нивоу предузимане су организационе мере улагања у људске ресу-
рсе и стварања техничких услова ради обезбеђивања уске 
специјализације кадрова и предузимања координираних акција у 
борби против тероризма. Оформљене су прве посебне оперативне 
организационе јединице јавне или војне безбедности у оквиру 
стандардних полицијских или војних снага. Тако је у Савезном 
криминалистичком бироу 1975. у Савезној Републици Немачкој 
формирано посебно одељење – ТЕ, које се искључиво бавило 
противтероризмом. Холандија је предузела сличне мере за 
формирање противтерористичке полиције. Формирани су 
оспособљени и усавршени специјализовани тимови за 
противтерористичка дејства, као што су ЕСИ у Белгији или, на 
пример, ГСГ-9 у Немачкој. 

У оквиру програмске стратегије већине савремених обаве-
штајних служби централно место је заузела проблематика спреча-
вања и сузбијања тероризма. У свим националним безбедносно-
обавештајним системима максимално је дошло до изражаја начело 
јединства обавештајног рада. Посебно је изражена делатност оба-
вештајних служби у разоткривању терористичких активности у 
фази њиховог припремног деловања. Тако СИСДЕ у Италији, МИ 
5 у Великој Британији, ШАБАК у Израелу усмеравају своју акти-
вност ка откривању и спречавању тероризма. Формирана су и по-
себна тела за обавештајну координацију у антитерористичкој 
области. У Сједињеним Америчким Државама створен је Међуа-
генцијски противтерористички центар − ЦТЦ, који од 1986. 
године координира активности ЦИА, ДИА, НСА, ФБИ и осталих 
безбедносних служби САД. Организационе и функционалне пре-
тпоставке створене су и за противтерористичку обавештајну дела-
тност на наднационалном нивоу. Наводимо као пример да је 
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током 1985. године при НАТО формиран Координациони биро за 
борбу против тероризма. Циљ Бироа је ефикасно повезивање, 
усмеравање и координирање националних бироа за борбу против 
тероризма. Терористичке групе су добиле своје главне противнике 
у обaвeштајно-безбедносним службама, које својим кадровским, 
техничким и финансијским потенцијалима, те законским овлашће-
њима, једине могу да озбиљно угрозе њиховопостојање и делова-
ње. Међутим, у демократским политичким системима може доћи 
до злоупотреба у борби против тероризма од стране припадника 
безбедносних служби. Стога је потребна њихова цивилна контро-
ла. Демократску цивилну контролу обавештајно-безбедносних сл-
ужби спроводе институције све три класичне гране власти − зако-
нодавне, судске и извршне. Уколико постоје, у контроли учеству-
ју и аутономне институције омбудсман или повереник парламен-
та. Контрола, али ванправна, врши сеи путем институција грађан-
ског друштва − медија, невладиних организација и експертских 
група. 
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Terrosim as a negation of democracy  

and an attack on the constitutional order 
 

Abstract: Terrorism is a specific form of political rule of 
violence. The modern legal countries are faced with threats which 
arise from terrorist actions. That kind of political violence seriously 
undermines the fundamental values of democratic political systems 
incorporated in their constitutional acts: the basic rights and freedom 
of peaceful enjoyment of property right and the peaceful enjoyment of 
political rights. That way, this negative social phenomenon is an 
antipode to democracy that has been established or there is streaming 
to its establishment in society. Terrorism can be observed from the 
perspective of criminal and international law, criminology, 
criminalistics. Terrorism in this work attracts attentions of its authors 
from the perspective of political science and constitutional law. Free, 
secret  and general elections and a goverment that has won the trust of 
people's representatives elected by such voting are inherent (natural) 
to democratic political system. Terorizam was, still is  and  will remain  
violence, so it is always the opposite of democracy in society. The state  
must have a clear and effective response to terrorism as an attack on 
state constitutional order. The respone of the state to terrorist acts 
must not be accompanied by violations of human rights and freedoms. 
The state must avoid distortion of the democratic order or its  basisin 
its response to any attack against the constitutional order by the 
terrorist groups. 

Keywords: terrorism, the negation of democracy, attack and 
constitutional arder. 


