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ПРА ВО ЗА ПО СЛЕ НОГ НА ПРИ ВАТ НОСТ  
КАО СЕГ МЕНТ БЕЗ БЕД НО СТИ И  

ЗДРА ВЉА НА РА ДУ*

Са же так: Пра во за по сле ног на при ват ност је сте сег мен без бед но сти 
и за шти те здра вља на ра ду, јер се тим пра вом шти ти ње го ва при ват ност, 
тј. ње гов укуп ни лич ни ин те гри тет (фи зич ки, пси хич ки, мо рал ни, етич ки, 
со ци јал ни). Кроз за шти ту тог личнoг ин те гри те та шти ти се здрав стве-
на, жи вот на и рад на спо соб ност за по сле ног, а од ње го ве рад не спо соб но сти 
за ви си рад и про дук тив ност ра да. На про дук тив но сти ра да ба зи ра се од ре-
ђе на ин те ре сна уни ја за по сле них и по сло дав ца, без ко је не ма ста бил но сти 
рад ног од но са. Са дру ге стра не, вр ше ћи сво ју упра вљач ку власт, по сло да вац 
ор га ни зу је и кон тро ли ше рад за по сле них, при че му по сто ји мо гућ ност да 
се угро зи или по вре ди њи хо ва при ват ност. Ов де се отва ра пи та ње ме ре и 
до кле се мо же ићи са кон тро лом ра да за по сле них, а да се не по вре ди њи хо-
во пра во на при ват ност. Са тим у ве зи, по сто је од ре ђе ни прав ни стан дар-
ди, на ко је се у овом ра ду ау то ри по зи ва ју.

Кључ не ре чи: Људ ска пра ва, пра во на при ват ност, без бед ност и здра-
вље на ра ду, до сто јан ствен рад, кон тро ла на ра ду, ви део над зор на ра ду.

* Овај рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња за 2018. го ди ну на про јек ту „Прав на тра-
ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ ко ји спро во ди Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду.



856

Др Пре драг П. Јо ва но вић, Дар ко М. Бо жи чић, Пра во за по сле ног на при ват ност... (стр. 855–868)

1. ПРА ВО НА ПРИ ВАТ НОСТ КАО ФАК ТОР БЕЗ БЕД НОГ,  
ЗДРА ВОГ И ДО СТО ЈАН СТВЕ НОГ РА ДА

Пра во на при ват ност, као људ ско пра во, ба зи ра се на по тре би за шти те 
лич но сти чо ве ка у ње ној укуп но сти (фи зич кој, пси хич кој, мо рал ној и со ци-
јал ној). Сви ови аспек ти лич но сти чо ве ка ма ни фе сту ју се и у сфе ри ра да, 
рад них и по слов них од но са, те у ис тој ме ри у ко јој мо гу би ти угро же ни у 
сва ко днев ном обич ном жи во ту, мо гу би ти угро же ни и у то ку ра да, кроз 
рад не или по слов не од но се. Да кле, при ват ност се про те же и кроз со ци јал не 
кон так те, те се, као та кви, и рад ни и по слов ни од но си по је дин ца ра чу на ју у 
при ват ну сфе ру.1

На и ме све што се ти че лич ног здра вља, фи ло зоф ских, мо рал них, ре-
ли гиј ских уве ре ња, по ро дич ног и емо тив ног жи во та, при ја тељ ства и оста лих 
со ци јал них ве за спа да у при ват ни жи вот (оп шта при ват на сфе ра чо ве ка). Из 
ово га про из ла зи да при ват ни жи вот под ра зу ме ва три аспек та за шти те: за шти-
та фи зич ког и мо рал ног ин те гри те та по је дин ца; за шти та сло бо да лич но сти; 
за шти та оп ште при ват не сфе ре чо ве ка.2

У ду ху ре че ног, као сег мент мо дер ног кон цеп та без бед но сти и здра вља 
на ра ду узи ма се и за шти та при ват но сти. Са вре ме ни оп шти кон цепт без бед-
но сти и здра вља на ра ду ба зи ра се на три сту ба: (1) за шти та фи зич ког или 
те ле сног ин те гри те та од штет ног деј ства усло ва ра да, сред ста ва за рад и 
аге на са при сут них на ра ду (бу ка, тем пе ра ту ра, ви бра ци је, ма ши не и дру ге 
опа сне ства ри, фи зич ки, хе миј ски, би о ло шки аген си итд.); (2) за шти та пси хич-
ког ин те гри те та (спре ча ва ње зло ста вља ња на ра ду – мо бин га); и (3) за шти-
та мо рал ног ин те гри те та (за шти та лич них по да та ка и при ват но сти за по сле-
ног, за бра на сек су ал ног уз не ми ра ва ња, за шти та уз бу њи ва ча итд.). Да кле, 
са вре ме ни кон цепт без бед но сти и здра вља на ра ду у цен тар па жње ста вља 
не са мо рад ни ка као из вр ши о ца од ре ђе них по сло ва, већ и ње го ву лич ност, 
до сто јан ство и мо рал ни ин те гри тет. На си ље на ра ду, зло ста вља ње, за шти та 
при ват но сти, стрес и дру ге по ја ве по ста ју пред мет ин те ре со ва ња мо дер ног 
кон цеп та без бед но сти и здра вља на ра ду. Шти ти се не са мо фи зич ки, већ и 
пси хич ки и мо рал ни ин те гри тет рад ни ка. За тим, ме ња се и пој мов но зна че-
ње здра вља ко је тре ба шти ти ти. У Пре ам бу ли Уста ва (став 2. и 3.) Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је ис ти че се да здра вље пред ста вља пот пу но те ле сно, 
ду шев но и со ци јал но бла го ста ње и не са сто ји се са мо у од сут но сти бо ле сти 

1 Ми шље ње Европ ског су да за људ ска пра ва у слу ча ју Ни миц про тив Не мач ке (Niemiеtz 
v. Ger many), пре су да од 16. 12. 1992, бр.13710/88, до ступ но на in ter net adre si Ca se-la w of the 
Eu ro pean Co u rt of Hu man Rights, Co un cil of Eu ro pe/Eu ro pean Co u rt of Hu man Rights. 

2 Алек сан дар Јак шић, Европ ска кон вен ци ја о људ ским пра ви ма, Бе о град, 2006, стр. 
251.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2018

857

или те ле сних не до ста та ка. Нај ви ши мо гу ћи здрав стве ни стан дард пред ста-
вља јед но од основ них пра ва сва ког људ ског би ћа без об зи ра на ра су, ве ру, 
по ли тич ко уве ре ње, еко ном ско или со ци јал но ста ње.3 

Ко нач но, по сто ји још је дан ши ри при ступ кон цеп ту без бед но сти и здра-
вљу на ра ду, а он се, пр во, огле да у укуп но сти усло ва под ко ји ма се ра ди, 
као што су: рад но вре ме, од мо ри, ис хра на, пре воз, за ра де и дру га при ма ња, 
јер од свих тих усло ва за ви си фи зич ко, пси хич ко и со ци јал но здра вље рад-
ни ка. Дру го, то ме се до да је и чи ње ни ца да је рад на сре ди на део жи вот не 
сре ди не, те се и ме ре за шти те жи вот не сре ди не од но се на за шти ту рад не 
сре ди не и обр ну то, ме ре за шти те рад не сре ди не ва же и као ме ре за шти те 
жи вот не сре ди не (спре ча ва ње за га ђи ва ња рад не, али и жи вот не, сре ди не 
из дув ним га со ви ма, пра ши ном, хе миј ским и ин ду стриј ским од па дом итд.). 
Да кле, без бед ност и здра вље на ра ду под ра зум ва ства ра ње усло ва ра да на 
рад ном ме сту, рад ној сре ди ни и рад ној и жи вот ној око ли ни ко ји ће спре чи-
ти деј ство фак то ра (из во ра) опа сно сти по ор га ни зам, рад ну спсоб ност и 
здра вље рад ни ка и дру гих ли ца и ко ји ће омо гу ћи ти да рад ник вр ши рад ну 
де лат ност и оства ру је од ре ђе ни рад ни учи нак уз ула га ње нор мал них фи зич-
ких и ин те лек ту ал них на по ра а да, при то ме, не до ђе до угро жа ва ња здра вља 
(фи зич ког, пси хич ког и со ци јал ног) и жи во та.4 Жи вот на око ли на, без бед на 
и здра ва, је нај ши ри оквир за не сме тан и сло бо дан раз вој лич но сти у ње ној, 
го ре по ме ну тој, укуп но сти. За га ђи ва ње чо ве ко ве око ли не има као по сле ди-
цу, са јед не стра не, не мо гућ ност да се по је ди нац раз ви ја и оства ру је сло бод-
но, у ду ху сво јих уве ре ња и пер цеп ци ја раз во ја и, са дру ге стра не, има као 
по сле ди цу на ру ша ва ње здра вља и ква ли те та укуп ног жи во та.5 На ру ша ва ње 
здра вља исто вре ме но зна чи на ру ша ва ње рад не спо соб но сти, а на ру ша ва ње 
рад не спо соб но сти на ру ша ва обим и ква ли тет со ци јал но-еко ном ских пра ва 
по осно ву ра да од ко јих у нај ве ћој ме ри за ви си со ци јал но-еко ном ски и укуп-
ни по ло жај рад ни ка у дру штву.

Без бед ност и здра вље на ра ду, уз под ра зу ме ва ну за шти ту пра ва на 
при ват ност, у крај њој ли ни ји, као циљ има ју ства ра ње усло ва за до сто јан-
ствен рад рад ни ка. До сто јан ствен рад је њи хо во крај ње ис хо ди ште. Јед на од 
ско ра шњих ак ци ја ОУН на пла ну про мо ви са ња со ци јал не прав де (ко је не ма 
без до сто јан стве ног ра да, а до сто јан стве ног ра да без без бед них и здра вих 
усло ва ра да), је сте про гла ша ва ње и обе ле жа ва ње 20. фе бру а ра као ме ђу на-
род ног да на со ци јал не прав де 2007. го ди не. Те мат ски оквир ове ак ци је био 
је „Спре ча ва ње су ко ба и одр жа ва ње ми ра пу тем до сто јан стве ног ра да“ и 
усва ја ње Де кла ра ци је о со ци јал ној прав ди за пра вич ну гло ба ли за ци ју. У 

3 Con sti tu tion of the World He alth Or ga ni za tion, на адре си: http:/www.who.int
4 Бо ри во је М. Шун де рић, Пра во Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да, Бе о град, 2001, стр. 

302.
5 Алек сан дар Јак шић, оп. цит., стр. 255.
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Де кла ра ци ји се ука зу је да људ ског до сто јан ства не ма без до сто јан стве ног 
ра да ко ји под ра зу ме ва: обез бе ђи ва ње пра вич них усло ва (до стој них чо ве ка) 
и при хо да пу тем за по сле ња; оства ри ва ње и за шти та уни вер зал них пра ва по 
осно ву ра да и у ве зи са ра дом; со ци јал не за шти те; и со ци јал ног ди ја ло га.6

2. ПРА ВО НА ПРИ ВАТ НОСТ КАО ФУН ДА МЕН ТАЛ НО ЉУД СКО  
ПРА ВО И ЊЕ ГО ВО ОД РЕ ЂЕ ЊЕ У МЕ ЂУ НА РОД НИМ АК ТИ МА

Је дан од нај ва жни јих аспе ка та мо рал ног ин те гри те та је сте при ват ност 
чо ве ка. Има ју ћи у ви ду зна чај ко ји има овај сег мент жи во та, ну жно је да 
ужи ва и прав ну за шти ту. Оту да, пра во на при ват ност пред ста вља јед но од 
фун да мен тал них људ ских пра ва. Ипак, реч је о јед ном од мла ђих људ ских 
пра ва, јер је фор му ли са но тек кра јем XIX ве ка у аме рич кој прав ној те о ри ји.7 
По ла зе ћи од тра ди ци о нал не по де ле људ ских пра ва,8 оно спа да у ред лич них 
(гра ђан ско-по ли тич ких) пра ва. Као та кво, пра во на при ват ност за га ран то-
ва но је нај ва жни јим ме ђу на род ним ак ти ма о људ ским пра ви ма. Та ко, већ у 
пр вом ак ту Ује ди ње них на ци ја ко ји је по све ћен људ ским пра ви ма ме сто је 
на шло и пра во на при ват ност. У том сми слу Оп шта де кла ра ци ја Ује ди ње них 
на ци ја о пра ви ма чо ве ка9 из 1948. го ди не у чла ну 12 ка же: „Ни ко се не сме 
из ло жи ти про из вољ ном ме ша њу у при ват ни жи вот, по ро ди цу, стан или пре-
пи ску, ни ти на па ди ма на част и углед. Сва ко има пра во на за шти ту за ко на 
про тив ова квог ме ша ња или на па да.“ Сли чан нор ма тив ни курс у по гле ду 
пра ва на при ват ност Ује ди ње не на ци је (у да љем тек сту: УН) за др жа ва ју и 
у Ме ђу на род ном пак ту о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма10 из 1966. го-
ди не где се у чла ну 17 ка же: „Ни ко не мо же би ти из ло жен про из вољ ном или 
не за ко ни том ме ша њу у при ват ни жи вот, по ро ди цу, стан или пре пи ску, ни ти 
про тив за ко ни тим на па ди ма на част и углед. Сва ко има пра во на за кон ску 
за шти ту од та квог ме ша ња или на па да.“ 

Са дру ге стра не, ка да су у пи та њу нај ва жни ји ре ги о нал ни из во ри о 
људ ским пра ви ма, не што друк чи ја фор му ла ци ја пра ва на при ват ност при-

6 До ступ но на ин тер нет адре си: www.un.org
7 S. D. War ren and L. D. Bran de is, The Right to Pri vacy, Har vard Law Re vi ew, No. 5/1890, 

pp. 193-220
8 О по де ли људ ских пра ва и кри те ри ју ми ма на осно ву ко јих се спро цо ди ви ше у: С. 

Ја ша ре вић, Со ци јал но-еко ном ска пра ва у ве зи са ра дом у ме ђу на род ним и европ ским стан-
дар ди ма, Рад но и со ци јал но пра во, бр. 1/2008, стр. 177-179; Р. Мар ко вић, Устав но пра во, 
Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, 2014, стр. 467

9 Оп шту де кла ра ци ју је усво ји ла и про гла си ла Ге не рал на скуп шти на УН Ре зо лу ци-
јом 217 А (III) од 10. де цем бра 1948. го ди не

10 Слу жбе ни лист СФРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри, бр. 7/1971



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2018

859

сут на је у европ ском пра ву, ка ко не ко му ни тар ном, та ко и ко му ни тар ном.11 
Нај пре, Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да12 
усво је на у окви ру Са ве та Евро пе 1950. го ди не (у да љем тек сту: Европ ска 
кон вен ци ја) у чла ну 8 го во ри о пра ву на по што ва ње при ват ног и по ро дич ног 
жи во та у сми слу да: „Сва ко има пра во на по што ва ње свог при ват ног и по-
ро дич ног жи во та, до ма и пре пи ске. Јав не вла сти не ће се ме ша ти у вр ше ње 
овог пра ва сем ако то ни је у скла ду са за ко ном и нео п ход но у де мо крат ском 
дру штву у ин те ре су на ци о нал не без бед но сти, јав не без бед но сти или еко-
ном ске до бро би ти зе мље, ра ди спре ча ва ња не ре да или кри ми на ла, за шти те 
здра вља или мо ра ла, или ра ди за шти те пра ва и сло бо да дру гих.“ Из на ве-
де ног, еви дент но је да по сто је раз ли ке у при сту пу нор ми ра њу овог пра ва. С 
јед не стра не, УН у сво јим ак ти ма по ла зи од за бра не ме ша ња у при ват ни 
жи вот по је дин ца, док, с дру ге стра не, у Европ ској кон вен ци ји ак це нат се 
ста вља на оба ве зу по што ва ња пра ва на при ват ност.13 По ред то га, за раз ли ку 
од ака та УН-а, Европ ска кон вен ци ја по себ ну па жњу по све ћу је усло ви ма под 
ко ји ма мо же до ћи до огра ни че ња овог пра ва.14 Ка да по сма тра мо европ ско 
ко му ни тар но пра во, у при мар ним ак ти ма Европ ске уни је (у да љем тек сту: 
ЕУ) о пра ву на при ват ност го во ри се у де лу III По ве ље о основ ним пра ви ма 
ЕУ ко ји је по све ћен основ ним сло бо да ма.15 Та ко, члан 7 ове По ве ље гла си: 
„Сва ко има пра во на по што ва ње свог при ват ног и по ро дич ног жи во та, свог 
ста на и ко му ни ка ци ја.“ На рав но, ово ни су је ди ни ак ти ко ји на ме ђу на род ном 
ни воу го во ре о пра ву на при ват ност, али смо их на овом ме сту из дво ји ли из 
раз ло га што о овом пра ву го во ре у све тлу основ них људ ских пра ва.

Ни су ме ђу на род ни из во ри је ди ни ко ји пра во на при ват ност ква ли фи-
ку ју као јед но од основ них људ ских пра ва. И у уну тра шњем пра ву, уста ви 
ве ли ког бро ја др жа ва у де лу о људ ским пра ви ма пред ви ђа ју га ран ци ју пра-
ва на при ват ност. Оно што је за ни мљи во, то је да Устав Ре пу бли ке Ср би је 
не при па да тој ве ћин ској гру пи, јер у де лу по све ће ном људ ским пра ви ма и 

11 О ра зли ци из ме ђу европ ског ко му ни тар ног и не ко му ни тар ног пра ва ши ре у: Б. 
Лу бар да, Европ ско рад но пра во, ЦИД, Под го ри ца, 2004, стр. 18

12 За кон о ра ти фи ка ци ји Европ ске кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них 
сло бо да („Слу жбе ни гла сник СЦГ – Ме ђу на род ни уго во ри“, бр. 9/2003

13 М. Ко вач-Ор лан дић, Пра во за по сле ног на при ват ност и ње го ва за шти та, док тор-
ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, 2018, стр. 28

14 О ра зли ци у фор му ли са њу пра ва на при ват ност у Оп штој де кла ра ци ји о пра ви ма 
чо ве ка и Европ ској кон вен ци ји ши ре код: A. M. Con nelly, Pro blems of In ter pre ta tion of Ar tic-
le 8 of the Eu ro pean Con ven tion on Hu man Rights, The In ter na ti o nal and Com pa ra ti ve Law Qu-
ar terly, No. 3/1986, pp. 567-593

15 По ве ља је пред ста вље на при ли ком усва ја ња Ни чан ског спо ра зу ма (2001. го ди не), 
али ни је усво је на за јед но са овим спо ра зу мом, те та ко ни је до би ла прав но оба ве зу ју ћу сна-
гу, већ је пред ста вља ла акт про грам ског ка рак те ра. Та ко је би ло све до 2009. го ди не ка да је 
усва ја њем Ли са бон ског спо ра зу ма и По ве ља као ње гов ин те грал ни део до би ла свој ство 
при мар ног ак та ЕУ. 
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сло бо да ма екс пи цит но не га ран ту је пра во на при ват ност, али на ви ше ме ста 
го во ри о га ран ци ји раз ли чи тих сфе ра при ват но сти. Оно што је не сум њи во 
је сте да пра во на при ват ност пред ста вља нео п хо дан услов по што ва ња људ-
ског до сто јан ства и за шти те, ка ко фи зич ког, та ко и мо рал ног ин те гри те та 
чо ве ка.16

За ла зе ћи ду бље у са му са др жи ну и по јам пра ва на при ват ност, ја сно је 
да се ра ди о јед ном вр ло ко млек сном и сло је ви том пра ву. Пре све га, сам по-
јам при ват но сти ве о ма је ши рок и ни је га мо гу ће пот пу но од ре ди ти јед ном 
де фи ни ци јом.17 Уз то, иа ко при па да гра ђан ским и по ли тич ким људ ским 
пра ви ма ко ја се још на зи ва ју и људ ским пра ви ма не га тив ног ви да јер се за 
њи хо во оства ри ва ње зах те ва па сив на уло га др жа ве, тј др жа ва је ду жна да 
се уз др жи од упли та ња у при ват ну сфе ру по је дин ца, оно што је спе ци фич-
но за ово пра во, је сте чи ње ни ца да је за ње го ву ре а ли за ци ју исто вре ме но 
ну жна и ак тив на уло га др жа ве.18 При то ме, ову ак тив ну уло гу др жа ве тре-
ба по сма тра ти кроз при зму две ју ду жно сти. С јед не стра не, кроз оба ве зу 
др жа ве да пред у зи ма њем од го ва ра ју ћих ме ра обез бе ди усло ве за ужи ва ње 
пра ва на при ват ност, а са дру ге стра не кроз оба ве зу др жа ве да омо гу ћи за-
шти ту по је дин цу у слу ча ју по вре де овог пра ва.19 

Из све га на ве де ног, еви дент но је да је ов де реч о јед ном ком плек сном 
пра ву ко је се не мо же са свим ја сно и пре ци зно од ре ди ти,20 о че му све до чи 
и чи ње ни ца да је пра во на при ват ност раз ли чи то од ре ђе но у раз ли чи тим 
ме ђу на род ним ак ти ма о људ ским пра ви ма. Ипак, оно што је за јед нич ко за 
све те о риј ске и нор ма тив не при сту пе у од ре ђи ва њу пра ва на при ват ност 
је сте да оно, у нај ши рем сми слу, под ра зу ме ва „мо гућ ност, тј. пра во сва ког 
по је дин ца да жи ви, раз ви ја се и оства ру је као лич ност без про из вољ ног и 
не за ко ни тог ме ша ња др жа ве и дру гих, фи зич ких или прав них, ли ца.“21 

16 О за шти ти фи зич ког и мо рал ног ин те гри те та на рад ном ме сту ви ше код: П. Јо ва-
но вић, Д. Бо жи чић, За шти та и без бед ност зап сле них на ра ду, Збо р ник Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду, бр. 3/2016; и П. Јо ва но вић, Д. Бо жи чић, Нор ма тив ни оквир за шти те мо рал-
ног ин те гри те та за по сле них, Збо р ник Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 4/2017

17 Р. Етин ски, С. Ђа јић, Б. Ту бић, Ме ђу на род но јав но пра во, Прав ни фа кул тет у Но вом 
Са ду, 2017, стр. 470

18 О по твр ди ове кон ста та ци је ви ше у пре су да ма Европ ског су да за људ ска пра ва: X 
and Y v. The Net her lands (Ap pli ca tion no. 8978/80) па ра граф 23; Von Han no ver v. Ger many (Ap-
pli ca tion no. 59320/00) па ра граф 98; Hämäläinen v. Fin land (Ap pli ca tion no. 37359/09) па ра граф 
62

19 И. Кр стић, Пра во на по што ва ње при ват ног и по ро дич ног жи во та – члан 8 Европ-
ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма, Бе о град ска ини ци ја ти ва за људ ска пра ва, Бе о град, 2006, 
стр. 11

20 Д. По по вић, Европ ско пра во људ ских пра ва, ЈП Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2016, 
стр. 305

21 Д. Си мо вић, Д. Авра мо вић, Р. Зе ка ви ца, Људ ска пра ва, Кри ми на ли стич ко-по ли-
циј ска ака де ми ја, Бе о град, 2013, стр. 185
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3. ПРА ВО НА ПРИ ВАТ НОСТ У РАД НОМ ОД НО СУ

Иа ко је пра во на при ват ност, као и оста ла гра ђан ска и по ли тич ка људ-
ска пра ва, на ста ло у те жњи да се за шти ти при ват на сфе ра по је дин ца у од-
но су на др жа ву, да нас, ка да љу ди зна ча јан пе ри од свог вре ме на про во де на 
рад ном ме сту, по ста вља се пи та ње за шти те при ват но сти за по сле ног у рад ном 
од но су, и то ка ко у од но су на по сло дав ца, та ко и у од но су на дру ге за по сле не 
код по сло дав ца. С тим у ве зи, по след њих де це ни ја при сут на је тен ден ци ја 
ства ра ња рад но прав них нор ми са ци љем да се обез бе де усло ви за ужи ва ње 
гра ђан ских сло бо да и пра ва за по сле них у рад ном од но су.22 Иа ко је рад но 
пра во уте ме ље но на со ци јал но-еко ном ским пра ви ма и да је оквир и ус по ста-
вља усло ве за њи хо во оства ри ва ње, рад ни од нос, као цен трал ни пред мет 
рад ног пра ва, очи гле дан је при мер да су гра ђан ска и по ли тич ка људ ска 
пра ва са јед не, и со ци јал но-еко ном ска људ ска пра ва са дру ге стра не, функ-
ци о нал но по ве за на и да пред ста вља ју ком пле мен тар не де ло ве је дин стве ног 
прав ног си сте ма.23 

Ка ко је пра во на при ват ност лич но сти јед но сло же но и ви ше слој но 
пра во, а по што се пра во на при ват ност на рад ном ме сту из во ди упра во из 
ње га, ја сно је да тај исти, сло же ни ка рак тер, за др жа ва и у рад ном од но су. С 
тим у ве зи, мо гу ће је са гле да ти три сфе ре пра ва на при ват ност за по сле них, 
из ко јих ујед но мо же да пре ти опа сност од ње го вог угро жа ва ња. Пре све га, 
би тан сег мент очу ва ња при ват но сти на рад ном ме сту ти че се за шти те по-
да та ка о лич но сти. Ка ко из угла за кон ских ре ше ња, та ко и из угла рад но-
прав не те о ри је, реч је о нај о бра ђи ва ни јем аспек ту за шти те при ват но сти 
за по сле них.24 По ред то га, при ват ност за по сле ног мо же се по сма тра ти и кроз 
ути цај од ре ђе них чи ни ла ца из при ват ног жи во та за по сле ног на сам рад ни 
од нос. Овај сег мент при ват но сти нај че шће до ла зи до из ра жа ја у по ступ ку 
за сни ва ња рад ног од но са, од но сно у ве зи са пре стан ком рад ног од но са. На 
кра ју, сфе ра при ват но сти у ко јој је при сут на нај ве ћа опа сност од ње ног угро-
жа ва ња ти че се над зо ра ко ји по сло да вац спро во ди у про це су ра да. 

Нај ве ћа опа сност од по вре де сва три аспек та при ват но сти на ра ду про-
из ла зи из од но са не јед на ко сти из ме ђу по сло дав ца и за по сле ног у рад ном 

22 Љ. Ко ва че вић, Рад но прав на за шти та гра ђан ских сло бо да и пра ва за по сле них на 
ме сту ра да – про дор де мо крат ских вред но сти у свет ра да или ком пен за ци ја за ве ћу не си-
гур ност за по сле ња?, Те ме, бр. 4/2013, стр. 1595-1596; V. Man to u va lou, Are La bo ur Rights 
Hu man Rights?, Eu ro pean La bo ur Law Jo u r nal, No. 2/2012, pp. 151-172

23 П. Јо ва но вић, Уград ња људ ских и со ци јал но-еко ном ских пра ва у ме ђу на род но, европ-
ско и на ше рад но пра во, Рад но и со ци јал но пра во, бр. 1-6/2006, стр. 10-11

24 О то ме ши ре у: С. Ја ша ре вић, Но ве тен ден ци је у обла сти за шти те лич них по да-
та ка на ра ду у ме ђу на род ном и европ ском пра ву, те мат ски збо р ник Хар мо ни за ци ја срп ског 
и ма ђар ског пра ва са пра вом Европ ске уни је, књи га 4, Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду, 2016, 
стр. 263-282.
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од но су. На и ме, је дан од бит них еле ме на та рад ног од но са25 је сте и суб ор ди-
на ци ја ко ја под ра зу ме ва вр ше ње ра да за по сле ног под вла шћу по сло дав ца, 
док се ње го ва са др жи на ис по ља ва кроз раз ли чи та пра вом при зна та овла-
шће ња по сло дав ца ко ја се од ре ђу ју као ње го ва нор ма тив на, упра вљач ка и 
ди сци плин ска власт.26 Упра во у вр ше њу упра вљач ке вла сти по сло дав ца27 
нај при сут ни ја је мо гућ ност за по вре ду пра ва на при ват ност за по сле них. При 
то ме, та мо гућ ност сва ко днев но до дат но ра сте са кон стант ним раз во јем са-
вре ме них тех но ло ги ја ко је по сло дав цу пру жа ју раз ли чи те оп ци је да упра вља 
и над гле да про цес ра да. Ипак, је дан об лик над гле да ња, од но сно над зо ра над 
про це сом ра да иза зи ва по себ ну па жњу ка ко оп ште, та ко и струч не јав но сти, 
и то не са мо прав не, не го и дру гих стру ка, пре вас ход но због ње го вог не по-
вољ ног ути ца ја на мо рал и здра вље за по сле них. Реч је о ви део над зо ру.

3.1. Си стем ви део над зо ра у про це су ра да

На ро чи то осе тљи во пи та ње је сте при су ство си сте ма оп тич ке кон тро ле, 
од но сно ви део над зо ра у про це су ра да. Ви део над зор пред ста вља сво је вр сни 
скуп функ ци о нал но по ве за них тех нич ких апа ра та ко ји при ма ју, пре но се, 
об ра ђу ју и ар хи ви ра ју сни мље не за пи се, чи јим пре гле да њем се омо гу ћа ва 
(ау дио) ви зу ел но по сма тра ње и над зор, а по том и ана ли за ак тив но сти у про-
сто ру ко ји је по кри вен ви део над зо ром,28 при че му за пи си при ку пље ни овим 
пу тем ни су до ступ ни ши рој јав но сти, не го огра ни че ном кру гу су бје ка та.29 

Ус по ста вља ње си сте ма ви део над зо ра прав да се пре све га раз ло зи ма 
без бед но сне при ро де, где се ис ти че ка ко овај си стем омо гу ћа ва де тек то ва ње 
без бед но сних ри зи ка, те по сле дич но то ме до при но си ка ко пре вен ци ји, та ко 
и санк ци о ни са њу оних ко ји угро жа ва ју (јав ну и при ват ну) без бед ност. Са 
овим ар гу мен ти ма упо тре ба си сте ма ви део над зо ра уво ди се то ком ше зде-
се тих го ди на про шлог ве ка,30 пре све га у од но су на јав ни про стор,31 а по том 

25 О оп штим бит ним еле мен ти ма рад ног од но са ви ди код: П. Јо ва но вић, Рад но пра во, 
Прав ни фа ул тет у Но вом Са ду, 2018, стр. 179

26 Упра во се под ре ђи ва ње за по сле ног нор ма тив ним, упра вљач ким и ди сци плин ским 
овла шће њи ма по сло дав ца сма тра су штин ским обе леж јем прав не суб ор ди на ци је, пре ма: Љ. 
Ко ва че вић, Прав на суб ор ди на ци ја у рад ном од но су и ње не гра ни це, Бе о град, 2013, стр. 92 и 
135.

27 Упра вљач ка власт зна чи пра во по сло дав ца да ор га ни зу је рад за по сле них. Та ор га-
ни за ци ја са мог про це са ра да оства ру је се пре све га кроз до но ше ње од лу ка и из да ва ње на-
ло га и упут ста ва за рад за по сле ни ма. Ibid, стр. 146

28 R. Go lob, Si ste mi zaš či te in va ro va nja oseb in pre mo že nja, Lju blja na,1997, str. 214
29 A. Matchett, CCTV for se cu rity pro fes si o nals, El se vi er Sci en ce, Bur lig ton, 2003, pp. 236
30 И. Жар ко вић, Ме ре елек трон ског над зо ра за по сле них и пра во на при ват ност на 

рад ном ме сту, На у ка, без бед ност, по ли ци ја, бр. 3/2015, стр. 170
31 О ви део над зо ру у јав ном про сто ру ши ре у: В. Ди ми три је вић, Ви део-над зор у јав ном 

и при ват ном про сто ру, Прав ни за пис, бр. 2/2010, стр. 391
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се ши ри и на при ват ну сфе ру у ви ду по слов ног про сто ра, где свој пу ни за мах 
до сти же то ком де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка.32 Уво ђе ње ове вр сте 
над зо ра у про цес ра да отво ри ло је пи та ње ње го ве це лис ход но сти. На јед ној 
стра ни сто је ле ги тим ни ин те ре си по сло дав ца за уво ђе њем ви део над зо ра 
ко ји се ма ни фе сту ју у по тре би за оси гу ра њем без бед но сти у про це су ра да, 
али и у за шти ти ње го ве имо ви не и над гле да ња про из вод ног про це са. Са 
дру ге стра не, ова кав вид над зо ра пред ста вља опа сност од угро жа ва ња при-
ват но сти за по сле них на рад ном ме сту, јер по сво јој при ро ди, омо гу ћа ва 
по сло дав цу упо зна ва ње и са мно гим ин фор ма ци ја ма ко је су ап со лут но ире-
ле вант не за из вр ша ва ње пре ста ци је ра да.33 Та ко, ви део над зор у про це су 
ра да за пра во ус по ста вља јед ну по ма ло па ра док сал ну си ту а ци ју, а то је да 
пра во на при ват ност за по сле ног у овом слу ча ју је сте у ди рект ном су ко бу са 
ње го вим пра вом на без бед но рад но окру же ње.34 

У су ко бу два из ло же на ле ги тим на ин те ре са, а у си ту а ци ји где је ја сно 
да ви део над зор на рад ном ме сту мо же да пред ста вља на ру ша ва ње при ват-
ног жи во та за по сле ног,35 по треб но је ус по ста ви ти огра ни че ња по сло дав че-
вом над зор ном овла шће њу у ци љу за шти те пра ва на при ват ност за по сле них.

У на шој зе мљи, са мо је дан ко гент ни про пис, и то под за кон ски акт,36 
ди рект но тан ги ра пред мет но пи та ње. Упо ред но прав но по сма тра но, ова ма-
те ри ја уре ђе на је рет ко про пи си ма о ра ду, че шће по себ ним за ко ни ма о ви део 
над зо ру,37 и нај че шће, про пи си ма ко ји су по све ће ни за шти ти лич них по да-
та ка.38

У ам би јен ту од су ства пред мет не ре гу ла ти ве, сма тра мо ва жним апо-
стро фи ра ти не ко ли ко пи та ња од на ро чи тог зна ча ја за ана ли зу при сут но сти 
ви део над зо ра у про це су ра да. Пре све га по треб но је ус по ста ви ти про стор но 

32 M. Po to kar, S. An dr o ić, Vi deo Sur ve il lan ce and Cor po ra te Se cu rity, Jo u r nal of Cri mi nal 
Ju sti ce and Se cu rity, No. 2/2016, pp. 150

33 Љ. Ко ва че вић, Прав на суб ор ди на ци ја у рад ном од но су и ње не гра ни це, стр 525
34 М. Ко вач-Ор лан дић, op. cit. , стр. 137
35 Ова кав став за у зео је и Европ ски суд у пред ме ту An to vić and Mir ko vić v. Mon te ne gro 

(Ap pli ca tion no. 70838/13) од 28. но вем бра 2017. го ди не. За прет ход ну кон ста та ци ју ви ди па-
ра граф 44 пре су де.

36 Реч је о Пра вил ни ку о пра ви ли ма по на ша ња по сло да ва ца и за по сле них у ве зи са 
пре вен ци јом и за шти том од зло ста вља ња на ра ду („Сл. гл. РС“, бр. 62/2010) ко ји у чла ну 12 
тач ка 4 али не ја 12 пред ви ђа да ра ди пре вен ци је од зло ста вља ња и сек су ал ног уз не ми ра ва-
ња по сло да вац и за по сле ни тре ба да се на ро чи то уз др же од по на ша ња ко ја мо гу да до ве ду 
до на ру ша ва ња про фе си о нал ног ин те гри те та за по сле ног, као што је и нео прав да на, нео сно-
ва на или пре ко мер на упо тре ба ка ме ра и дру гих тех нич ких сред ста ва ко ји ма се омо гу ћа ва 
кон тро ла за по сле них.

37 То је слу чај са скан ди нав ским зе мља ма.
38 То је нпр. слу чај у Бо сни и Хер це го ви ни са чл. 21а За ко на о за шти ти лич них по да-

та ка (Слу жбе ни гла сник БиХ, бр. 49/06, 76/11 и 89/11); и у Цр ној Го ри са чл. 35-40 За ко на о 
за шти ти по да та ка о лич но сти („Слу жбе ни лист Цр не Го ре“, бр. 79/08, 70/09, 44/12)



864

Др Пре драг П. Јо ва но вић, Дар ко М. Бо жи чић, Пра во за по сле ног на при ват ност... (стр. 855–868)

и вре мен ско огра ни че ње у де ло ва њу ви део над зо ра. Та ко, ка да је у пи та њу 
ме сто ра да, сма тра мо да при ме на ви део над зо ра ап со лут но не ма ме сто у 
про сто ри ја ма код по сло дав ца у ко ји ма се не по сред но не спро во ди про цес 
ра да. Реч је о тзв. по лу при ват ним про сто ри ја ма као што су то а ле ти, лиф то-
ви, гар де ро бе и спа ва о ни це за за по сле не, про сто ри је за ре кре а ци ју за по сле-
них и слич но. Ка да је у пи та њу огра ни че ње вре мен ске при ро де, ми шље ња 
смо да ви део над зор мо ра би ти ре зер ви сан ис кљу чи во за тра ја ње рад ног 
вре ме на код по сло дав ца.39 То да ље зна чи да кон ти ну и ра ном ви део над зор 
у про це су ра да не ма ме ста. Ово не са мо у ду ху за шти те пра ва на при ват ност 
за по сле них, већ и што чи ње ни ца да су за по сле ни све сни да су стал но из ло-
же ни по сма тра њу не га тив но ути че и на њи хо во мен тал но здра вље.40 Ипак, 
у упо ред ној прак си су при сут ни и слу ча је ви у ко ји ма је по сло дав ци ма до-
зво ље но да кон ти ну и ра но спро во де ви део над зор над за по сле ни ма.41

По ред на ве де них про стор них и вре мен ских огра ни че ња, бит но је ис та-
ћи и зна чај прин ци па тран спа рент но сти у им пле мен та ци ји ви део над зо ра у 
про це су ра да. Та ко, тран спа рент ност за пра во пред ста вља „кон сти ту тив ни 
еле мент до зво ље ног ви део над зо ра.“42 Ово зна чи да за по сле ни мо ра ју пи-
са ним пу тем уна пред би ти оба ве ште ни о ус по ста вља њу ви део над зо ра; раз-
ло зи ма и ци ље ви ма због ко јих се исти уво ди у про цес ра да; о бро ју ви део 
ка ме ра и по зи ци ји њи хо вог по ста вља ња; о вре мен ском тра ја њу овог ви да 
над зо ра; као и о вре мен ском окви ру у ко јем ће се чу ва ти за пи си до би је ни на 
овај на чин.43 Иа ко ин фор ми са ње за по сле них, од но сно њи хо вих пред став-
ни ка, ви ди мо као con di cio si ne qua non за уво ђе ње ви део над зо ра у про цес 
ра да, има ју ћи у ви ду прет ход но из ло же не не га тив не ре пер ку си је си сте ма 

39 На ро чи то је отво ре но пи та ње ви део над зо ра за вре ме од мо ра у то ку тра ја ња днев-
ног ра да. Уко ли ко за по сле ни то вре ме про во де у кан ти ни код по сло дав ца или у про сто ри ји 
по себ но на ме ње ној за днев ни од мор, ка ко је то вре ме и ме сто где се углав ном ре а ли зу ју 
при ват не ак тив но сти за по сле них (раз го во ри, ге сто ви) ту не ма про сто ра за при су ство ви део 
над зо ра.

40 О не по вољ ном ути ца ју (ви део) над зо ра на здра вље за по сле них ви ди у: M.J. Smith, 
P. Ca rayon , K.J. San ders, S-Y. Lim, D. Le Gran de, Em ployee  stress and he alth com pla ints in jobs 
with and wit ho ut elec tro nic per for man ce mo ni to ring, Ap plied Er go no mics,No . 1/1992, pp. 17-27; 
A. F. We stin, Pri vacy and Fre e dom, 1970, pp. 57; J. M. Stan ton, J.L. Bar nes-Far rell, Ef fects of 
elec tro nic per for man ce mo ni to ring on per so nal con trol, task sa tis fac tion, and task per for man ce, 
Jo u r nal of Ap plied Psycho logy, No. 6/1996, pp. 738-745

41 Та ко, у Ко дек су Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о за шти ти лич них по да та ка рад-
ни ка пред ви ђе на је мо гућ ност кон ти ну и ра ног над зо ра са мо уко ли ко је то по стреб но у ци љу 
без бед но сти и здра вља на ра ду и за шти ти имо ви не. Ви ди: Pro tec tion of wor kers’ per so nal 
da ta, An ILO co de of prac ti ce, Ge ne va, 1997, тач ка 6.14

42 М. Ко вач-Ор лан дић, op. cit. , стр. 138
43 О кон крет ним усло ви ма за уво ђе ње ви део над зо ра у др жа ва ма чла ни ца ма Европ ксе 

уни је ши ре у: F. Hen drickx, Pro tec tion of wor kers‘ per so nal da ta in the EU: sur ve il lan ce and 
mo ni to ring at work, 2001, pp. 110-111
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оп тич ке кон тро ле на рад ном ме сту, кон сул то ва ње за по сле них по свим на-
ве де ним пи та њи ма, као вид њи хо вог ак тив ни јег уче шћа у до но ше њу од лу ка 
код по сло дав ца, сва ка ко да би да ло до дат ни ле ги ти ми тет уво ђе њу овог си-
сте ма.44 Ов де тре ба под ву ћи да се ис та ку ну ти зах тев о прет ход ном ин фор-
ми са њу, од но сно кон сул то ва њу за по сле них, ти че ис кљу чи во уво ђе ња ви део 
над зо ра у оним по слов ним про сто ри ја ма код по сло дав ца у ко ји ма су за по-
сле ни при сут ни. Та ко, овај услов не сто ји у слу ча ју уво ђе ња ви део над зо ра 
у про сто ри ја ма у ко ји ма за по сле ни не ра де, по пут оста ва.45 Под ра зу ме ва 
се, уко ли ко је по сло да вац ин ста ли рао ви део над зор у по слов ним про сто ри-
ја ма, ду жан је да оси гу ра си стем ви део над зо ра од при сту па нео вла шће них 
ли ца и да се за пи си до би је ни на овај на чин чу ва ју у огра ни че ном вре мен ском 
пе ри о ду.

По себ но де ли кат но је сте пи та ње тај ног ви део над зо ра у про це су ра да. 
Ње го во при су ство ну жно зна чи су спен зи ју на че ла тран спа рент но сти. Тај ни 
ви део над зор на ме сту ра да на чел но је за бра њен, али се оста вља про стор за 
ње го во уво ђе ње у од ре ђе ним, из у зет ним, слу ча је ви ма.46 Они се пре све га 
ве зу ју за си ту а ци је ка да по сто ји осно ва на сум ња да се у про це су ра да вр ше 
од ре ђе не кри ми нал не ак тив но сти. Раз лог због ко јег се у ова квој си ту а ци ји 
да је пред ност ин те ре су по сло дав ца у од но су на при ват ност за по сле ног је сте 
чи ње ни ца да над зор, уко ли ко не би био тај ног ка рак те ра, не би ре зул ти рао 
от кри ва њем кри ми нал них ак тив но сти на рад ном ме сту. Ја сно је да се од лу-
ка о по сто ја њу осно ва не сум ње за кри ми нал не ак тив но сти на рад ном ме сту 
не сме оста ви ти ис кљу чи во на по сло дав цу. За то су у по је ди ним др жа ва ма, 
ко гент ним про пи си ма или у суд ској прак си, ус по ста вље ни до дат ни усло ви 
за уво ђе ње тај ног над зо ра.47 Оно што је сва ка ко не у пит но, то је чи ње ни ца 
да тај ни ви део над зор мо ра би ти огра ни чен у свом тра ја њу, са мо за по тре бе 
во ђе ња од го ва ра ју ће ис тра ге и док она тра је. 

44 Та кав слу чај при су тан је нпр. у Швед ској, где сход но За ко ну о ви део над зо ру, кон-
сул то ва ње син ди ка та за по сле них пред ста вља услов за ин ста ли ра ње ка ме ра на рад ном ме сту. 
Ibid

45 Љ. Ко ва че вић, Прав на суб ор ди на ци ја у рад ном од но су и ње не гра ни це, стр. 527
46 Та ко пре ма по ме ну том Ко дек су Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да о за шти ти лич них 

по да та ка рад ни ка, тај ни ви део над зор је до зво љен са мо у слу ча ју: 1) уко ли ко је то у скла ду 
са на ци о нал ним за ко но дав ством; или 2) уко лик по сто ји осно ва на сум ња у при су ство кри-
ми нал них ак тив но сти или дру гих озбиљ них пре сту па. Pro tec tion of wor kers’ per so nal da ta, 
An ILO co de of prac ti ce, Ge ne va, 1997, тач ка 6.14 став 2

47 Та ко, у Дан ској, по сло да вац пре уво ђе ња тај ног ви део над зо ра мо ра да се кон сул-
ту је са по ли ци јом о нео п ход но сти ове ме ре за от кри ва ње кри ми нал них ак тив но сти на рад-
ном ме сту. У Хо лан ди ји, Вр хов ни суд је за у зео став да по сло да вац ко ји је су о чен са кра ђом 
мо же ин ста ли ра ти тај ни ви део над зор и за пи се до би је не на овај на чин ко ри сти ти у бу ду ћем 
по ступ ку пред су дом. У Не мач кој, пре ма ста ву Са ве зног рад ног су да, по сло да вац мо же да 
ин ста ли ра тај ни ви део над зор са мо ако ова ме ра не ма ал тер на ти ву. F. Hen drickx, Pro tec tion 
of wor kers‘ per so nal da ta in the EU: sur ve il lan ce and mo ni to ring at work, 2001, pp. 111-113
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Ка да је реч о тај ном ви део над зо ру на рад ном ме сту ја сно је да ће од-
лу ка о ње го вој до пу ште но сти за ви си ти од окол но сти кон крет ног слу ча ја. 
То је ујед но и за кљу чак Европ ског су да ко ји се са овим пи та њем су о чио у 
пред ме ту Куп ке про тив Не мач ке (Köpke v Ger many),48 где је и сам суд ис та-
као да је у кон ста ла ци ји су прот ста вље них (ле ги тим них) ин те ре са по сло дав-
ца49, с јед не, и за по сле ног,50 са дру ге стра не, мо гу ће оче ки ва ти и друк чи је 
од лу ке у бу ду ћој прак си су да, на ро чи то узи ма ју ћи у об зир ко ли ко са вре ме-
ни ме то ди над зо ра мо гу на ру ша ва ти при ват ни жи вот за по сле них.

4. ЗА КЉУ ЧАК

Пра во на при ват ност, као гра ђан ско пра во, по след њих де це ни ја све 
ви ше про ди ре и у сфе ру за по шља ва ња и ра да, па ра лел но са тен ден ци ја ма 
де мо кра ти за ци је и гло ба ли за ци је ове сфе ре, те се на ста вља и као пра во за-
по сле ног на ра ду и по осно ву ра да. За пра во, тре ба при ме ти ти две про сте 
чи ње ни це. Пр во, да је и за по сле ни гра ђа нин и да као та кав ула зи у рад ни 
од нос са свим сво јим људ ским пра ви ма. За по сле ни не гу би гра ђан ска и по-
ли тич ка пра ва, већ њи ма до да је и од ре ђе на со ци јал но-еко ном ска пра ва по 
осно ву ра да, обо га ћу ју ћи та ко кор пус сво јих људ ских пра ва. Дру го, у рад ном 
од но су је укуп на лич ност за по сле ног, са сво јим фи зич ким, пси хич ким, мо-
рал ним, етич ким, со ци јал ним и дру гим свој стви ма. Та свој ства у сво јој 
укуп но сти од ре ђу ју, са јед не стра не – при ват ност за по сле ног и, са дру ге 
стра не – ње го ву здрав стве ну, жи вот ну и рад ну спо соб ност. Рад на спо соб ност 
је пред по став ка за по шља ва ња, ра да и оп стан ка на ра ду. Она је у ин те ре сној 

48 Köpke v Ger many (Ap pli ca tion no. 420/07) Ка рин Куп ке, би ла је за по сле на као про-
да вац у са мо по слу зи. Њен по сло да вац је, уо чив ши не сла га ње са ста њем нов ца у ка си и 
по пи су пре о ста ле ро бе, увео тај ни ви део над зор ка ко би от крио шта се за пра во де ша ва, 
сум ња ју ћи да га ње го ва за по сле на Ка рин Куп ке пот кра да. По сло да вац је за ин ста ли ра ње и 
пра ће ње тај ног ви део над зо ра ан га жо вао при ват ног де тек ти ва. Ин ста ли ра ни ви о део над зор 
по твр дио је сум ње по сло дав ца да га за по сле на пот кра да и из на ве де ног раз ло га, уз за пи се 
тај ног ви део над зо ра као до каз сво јој тврд њи, до тич ној за по сле ној је от ка зао уго вор о ра ду. 
Го спо ђа Куп ке се, не ус пев ши са сво јим зах те ви ма пред на ци о нал ним су до ви ма, обра ти ла 
Европ ском су ду са зах те вом да у кон крет ној си ту а ци ји утвр ди по вре ду права на при ват ност 
га ран то ва ног чла ном 8 Европ ске кон вен ци је. Суд је њен зах тев про гла сио не до пу ште ним, 
ис та кав ши да у кон крет ном слу ча ју ни је би ло по вре де пра ва на при ват ност у сми слу чла на 
8 Европ ске кон вен ци је, јер ме ра тај ног ви део над зо ра ко ју је по сло да вац пред у зео би ла је у 
прав цу за шти те ње го вих оправ да них (ле ги тим них) ин те ре са, тра ја ла је крат ко вре ме, огра-
ни че на са мо на про стор ка се за ко јом је за по сле на ра ди ла, а огра ни чен број љу ди (по сло да-
вац и при ват ни де тек тив) је био упо знат са са др жи ном за пи са до би је ног пу тем тај ног ви део 
над зо ра. Уз то, та ко до би је ни за пис ко ри шћен је са мо у свр ху по сто ја ња кри ми нал них ак-
тив но сти и као до каз у суд ском по ступ ку.

49 За от кри ва њем кри ми нал них ак тив но сти на рад ном ме сту
50 За по што ва њем пра ва на при ват ност на рад ном ме сту
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жи жи и са мог за по сле ног, али и по сло дав ца, јер од ње за ви си про дук тив ност 
ра да, до хо дак рад ни ка и до бит по сло дав ца. То усло вља ва по тре бу за шти те 
при ват но сти за по сле ног.

У сми слу ре че ног, при ват ност за по сле ног се шти ти у рад ном од но су 
као сег мент ства ра ња без бед них, здра вих и до сто јан стве них усло ва ра да. 
Али, са дру ге стра не, кроз без бе дан, здрав и до сто јан ствен рад мо ра се ре-
флек то ва ти и ин те ре сна по зи ци ја по сло дав ца и ње го ва овла шће ња и пра ва. 
Овла шће ња и пра ва ко ја има по сло да вац, као вла сник ка пи та ла, од ре ђу је 
рад ни од нос као од нос суб ор ди на ци је (од нос над ре ђе ног пре ма под ре ђе ном). 
У том од но су пре по зна је се и пра во по сло дав ца да ор га ни зу је, уре ђу је и 
кон тро ли ше рад рад ни ка, вр ше ћи та ко сво ју ле ги тим ну упра вљач ку власт. 
При том, мо гу ћа су из ве сна огра ни ча ва ња или угро жа ва ња пра ва на при ват-
ност за по сле них. Ствар је ме ре и до кле мо гу ићи та огра ни ча ва ња. Од ре ђе ни 
прав ни стан дар ди, при ка за ни у овом ра ду, упра во го во ре о тој ме ри, на ро-
чи то ка да је у пи та њу ви део над зор и кон тро ла ра да ко ја је нај ек спли цит ни ја 
ме ра кон тро ле и „нај о па сни ја“ по при ват ност за по сле них.
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Em ployee ’s Right to Pri vacy as an Es sen tial Part  
of De cent Work

Ab stract: In ter alia, per so nal in te grity is pro tec ted with right to pri vacy. In 
that con text we can ob ser ve em ployee ’s right to pri vacy as an in te gral part of 
oc cu pa ti o nal sa fety and he alth. Per so nal in te grity pro tec tion pro vi de ade qu a te 
he alth and wor king abi lity which is in di spen sa ble for pro duc ti ve work. Pro duc-
ti ve work is vi tal for em ployment re la ti on ship and re pre sents com pa ti bi lity of 
em ployer ’ and em ployee ’ in trests in em ployment re la ti on ship. But in em ployment 
re la tion em ployer  has su per vi sory pre ro ga ti ves to pro vi de pro fit. Em ployer ’s su-
per vi sory pre ro ga ti ves may lead to vi o la tion of em ployee ’s right to pri vacy at 
work. Abo ut that, es sen tial qu e sti ons are – on which con di ti ons and on which 
pro po r tion em ployer  may re strict em ployee ’s right to pri vacy at work? Aut hors 
of this pa per tried to an swer to the se qu e sti ons relying on le gal stan dards in in-
ter na ti o nal law.

Keywords: hu man rights, right to pri vacy, oc cu pa ti o nal sa fety and he alth, 
de cent work, em ployer ’s su per vi sory pre ro ga ti ves, vi deo sur ve il lan ce. 
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