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V tem poročilu se razume, da jugovzhodna Evropa (JVE) vključuje: 

Albanijo, Bosno in Hercegovino (BiH), Bolgarijo, Hrvaško, Grčijo, 

Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo, Romunijo, Srbijo, Slovenijo 

in Turčijo. Podregija zahodni Balkan (ZB) zajema: Albanijo, BiH, 

Kosovo, Črno goro, Severno Makedonijo in Srbijo.

Vsa sklicevanja na Kosovo je treba razumeti v okviru Resolucije 

Varnostnega Sveta OZN 1244 (1999) in Svetovalnega mnenja 

Mednarodnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova (2010).

Vsebina tega poročila ne odraža nujno stališča ali politike 

Mednarodnega inštituta za kazensko pravosodje in človekove pravice 

v Siracusi (Siracusa Institute) ali drugih sodelujočih in ne pomeni 

nobene odobritve.

Oznake in predstavitev gradiva v tem poročilu ne pomenijo izražanja 

mnenja Inštituta Siracusa o pravnem statusu katere koli države, 

ozemlja ali mesta oz. njihovih uradnikov ali določitvi meja ali 

prehodov.

Komentarji k temu poročilu so dobrodošli in jih lahko pošljete na:

Inštitut Siracusa

Preko Logoteta 27

Siracusa 96100

Italija

publications@siracusainstitute.org

November 2020

Inštitut Siracusa

Mednarodni inštitut za kazensko 
pravosodje in človekove pravice v 
Siracusi je neodvisno pravno središče 
na Siciliji v Italiji. Ima svetovalni status 
Združenih narodov (OZN) ter je član 
mreže OZN za preprečevanje kriminala 
in kazensko pravosodje.

Ustanovljen je bil leta 1972. Vizija inštituta Siracusa je 

dvojna: zaščita človekovih pravic s pravno državo in odprava 

nekaznovanosti hudih zločinov, ki vplivajo na mir in varnost. 

Na podlagi mednarodnega prava, standardov in dobrih praks 

se Inštitut zavzema za krepitev odpornosti akterjev kazen-

skega pravosodja in kazenskega pregona, ko se ti spoprije-

majo z vse bolj zapletenimi grožnjami kriminala in varnosti. 

Naše glavno delo je zagotavljanje tehnične pomoči nacional-

nim kazenskopravnim sistemom, zagotavljanje usposabljanja 

in izobraževanja za izredne strokovnjake pa tudi za naslednjo 

generacijo pravnih strokovnjakov ter spodbujanje strate-

škega dialoga med institucijami, sektorji in mejami. Inštitut 

izvaja tudi vrhunske raziskave in analize za odpravo vrzeli in 

slabosti v globalnem odzivu na organizirane kriminalne 

skupine in mreže.

V zadnjih letih je Inštitut je prispeval pri sodelovanju pri 

pripravi osnutkov in pogajanj o pomembnih mednarodnih 

pravnih instrumentih in pravnih instrumentih Evropske unije 

(EU), ki se nanašajo na globalno in nadnacionalno kazensko 

pravosodje. Mednje spadajo ustanovni statut Mednarodnega 

kazenskega sodišča, katerega zgodnji osnutek je bil priprav-

ljen v Siracusi, ter med drugim konvencije OZN proti mučenju 

in mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Pred kratkim je 

bila državam frankofonske Afrike zagotovljena pomoč v 

postopku priprave zakonov za boj proti nedovoljeni trgovini s 

ponarejenimi zdravili. Vzpostavili smo poveljnike Organizacije 

Severnoatlantske pogodbe (NATO) o razmerju med šeriatom 

in mednarodnim humanitarnim pravom, podprli ZN in druge 

formalne preiskave v povezavi z nekdanjo Jugoslavijo, Libijo 

in z Afganistanom ter pripravili smernice za nacionalne in 

mednarodne preiskave zločinov grozodejstva 1. Inštitut je 

omogočil tudi dialog o človekovih pravicah med Italijo in 

Iranom ter prispeval vodilna besedila o mednarodnem 

kazenskem pravosodju in človekovih pravicah v arabskem 

svetu. Na podlagi naših izkušenj v jugovzhodni Evropi 

dokončujemo mednarodne smernice za vlade in podjetja 

proti nedovoljeni trgovini 2.

V skoraj 50 letih delovanja, predvsem v Evropi in na Balkanu, 

na Srednjem vzhodu in v severni Afriki se je inštitut Siracusa 

uveljavil kot sredozemsko središče in zaupanja vreden 

partner vlad, civilne družbe in zasebnega sektorja. Delo 

inštituta proti dinamičnim kriminalnim mrežam se nadaljuje: 

prihodnji politični dokument bo obravnaval grožnjo, ki jo 

organizirani kriminal predstavlja za kritično infrastrukturo 

vsakega naroda.

www.siracusainstitute.org
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Predgovor

V čast mi je v imenu Mednarodnega 
inštituta za kazensko pravosodje in 
človekove pravice v Siracusi predstaviti 
ta prispevek k boju proti nedovoljeni 
trgovini v jugovzhodni Evropi (JVE). 
Zapolnitev vrzeli v izvajanju je izhajala 
iz triletnega projekta v regiji: Krepitev 
boja proti nedovoljeni trgovini na JVE 
(JVE-IMPACT).

JVE-IMPACT, objavljen v septembru 2017, je vključeval 

raziskave na državni ravni in regionalne analize, izvajanje 

inovativnega usposabljanja, ki je temeljilo na naših analitičnih 

ugotovitvah, in sodelovanje več kot 500 voditeljev, oblikoval-

cev politik in strokovnjakov med posvetovanji in strateškimi 

dialogi na nacionalni in regionalni ravni.

Naše pravne/politične in logistične skupine v Siracusi se s 

podporo visokomotiviranih strokovnjakov iz regije JVE niso 

izognile postavljanju vprašanj, na katera ni preprostih 

odgovorov. Ustvarjalno so razmišljali, poslušali in izmenjevali 

ideje in izkušnje z nacionalnimi institucionalnimi partnerji v 

ducatih jurisdikcij, ki jih je vodil isti cilj: najti nove poti in rešitve 

za premagovanje nekaterih najpomembnejših izzivov, ki jih 

imajo kazenski sodniki in organi kazenskega pregona, za 

vsakdanjo in nezavidljivo nalogo spoprijemanja z nedovoljeno 

trgovino in z njo povezanimi kaznivimi dejanji.

Od leta 1999, ko se je inštitut Siracusa zasnoval, je izvedel več 

inovativnih, učinkovitih projektov tehnične pomoči, ki koristijo 

kazenskopravni skupnosti na splošno, pri čemer so se nekateri 

izmed naših najzgodnejših odvijali v svetovnih bankah. 

Skladno s to tradicijo je bil JVE-IMPACT ambiciozen v smislu 

regionalnega obsega in vsebine. V nekem smislu je nedovo-

ljena trgovina oko neurja, kraj, v katerem se kriminal in 

varnostne grožnje stikajo. In boj proti nedovoljeni trgovini je 

področje, ki najbolje uteleša nujno potrebo držav po razgradnji 

silosov in spodbujanju novih drznih pristopov celotne vlade.

Nedovoljena trgovina je grožnja, ki sega daleč dlje od regije. 

To je grožnja vsem nam. To pomeni, da noben organ kazen-

skega pravosodja, vlada ali država ne more uspeti sam. Do 

resničnih dosežkov bo prišlo le s kolektivnimi ukrepi partnerjev 

v isti regiji in njihovih mednarodnih zaveznikov. Zaradi tega je 

JVE-IMPACT videl strokovnjake iz mednarodnih organizacij pa 

tudi vladne voditelje ter uslužbence organov kazenskega 

pregona in kazenskega pravosodja iz celotne JVE, ki se vsi 

združujejo okrog edinstvenega in skupnega projekta, katerega 

cilj je spremeniti položaj.

To poročilo odraža zavezanost Inštituta državam JVE. To je tudi 

prva medsektorska študija o nedovoljeni trgovini v regiji ter 

prva, ki daje regionalno sliko prednosti in slabosti kazen-

skopravnih sistemov pri reševanju tega pojava. Mogoče je še 

pomembneje, da poročilo predlaga pot naprej s sprostitvijo 

možnosti za učinkovitejše ukrepanje in sodelovanje. Zapolni-

tev vrzeli v izvajanju odraža tudi zavezanost Inštituta vključu-

joči Evropi, ki je lahko zgled v boju proti mednarodnemu 

organiziranemu kriminalu.

Zahvaljujem se našim partnerskim institucijam v regiji in zunaj 

nje za trdno podporo. Hvaležen sem zlasti direktorici Centra za 

kazenski pregon v jugovzhodni Evropi (SELEC) Snejani 

Maleevi, veleposlanikom in osebju misij Organizacije za 

varnost in sodelovanje v Evropi (OSCE) ter delegacijam EU v 

JVE in Europolu Alfredu Nunziju, Howardu Pughu in Simone di 

Meo. Zahvaljujem se tudi vodstvom Interpola, Urada ZN za 

droge in kriminal (UNODC), Europola in SELEC-a, ki so 

prispevali k regionalnemu dialogu na visoki ravni v letu 2018.

V imenu svoje ekipe na inštitutu Siracusa se iskreno zahvalju-

jem vladam in javnim oblastem v JVE za njihovo sodelovanje in 

neprecenljiv prispevek k uspehu tega projekta. Inštitut je 

pripravljen v prihodnjih mesecih in letih ponuditi kakršno koli 

podporo za utrditev in izkoriščanje postopnega napredka, ki je 

že bil dosežen, zapolnitev preostalih vrzeli pri izvajanju in 

izvrševanju ter oblikovanje enotnejše poti naprej, ko se skupaj 

spoprijemamo s to nadlogo 21. stoletja.

Jean-François Thony

Predsednik Inštituta Siracusa

Siracusa/Rennes

Zahvala

To poročilo je pripravila glavna ekipa 
JVE-IMPACT: Filippo Musca, Tobias 
Freeman, Stefano Betti, dr. Uglješa 
Zvekic, veleposlanik, John M. Sellar, 
OBE, in Flavio Bellio. Podprli so jih tudi 
drugi člani Siracusasquadre, zdajšnji in 
prejšnji.

Stefano Betti, pravni in politični svetovalec, se zahvaljuje za 

praktična navodila med izvajanjem projekta in pomemben 

prispevek k pripravi tega poročila.

Zapolnitev vrzeli v izvajanju temelji na vpogledih, ki jih deli 

regionalni svetovalec projekta, veleposlanik Zvekič, eden 

najpomembnejših zagovornikov JVE proti korupciji in 

organiziranemu kriminalu.

John M. Sellar je naše raziskave in prizadevanja za gradnjo 

zmogljivosti navdušil s perspektivami kazenskega pregona s 

tega področja.

Medinstitucionalni strateški dialogi Inštituta so konkretno 

obliko in vsebino dobili  s pomočjo svetovalcev za usposa-

bljanje Nevilla Blackwooda, Paule Lavric in Bernarda 

Rabatela.

Pri izboljšanju tega poročila se Inštitut zahvaljuje tudi dr. Iole 

Fontana za njeno raziskovalno pomoč in Mauriziu Salustru za 

pronicljive povratne informacije o prejšnjem osnutku. Alberto 

Pasquero je prispeval tudi svoje regionalne izkušnje in 

nasvete.

Nacionalni svetovalci
Za razumevanje regionalnih razsežnosti boja proti nedovo-

ljeni trgovini je bilo bistvenega pomena teksturirano 

razumevanje odziva kazenskega pravosodja v posameznih 

jurisdikcijah. Inštitut se zahvaljuje nacionalnim svetovalcem 

projekta: dr. Evisi Kambellari in dr. Brunildi Bara (Albanija), 

doc. Almirju Maljeviću (BiH), doc. Ivi Pushkarovi (Bolgarija), 

izredni profesorici Annamariji Getoš Kalac (Hrvaška), 

izrednemu profesorju Ioannisu Androulakisu (Grčija), Arben 

Isufi in doc. Xhevdet Halili (Kosovo), doc. Milošu Vukčeviću 

(Črna gora), profesorju Miodrag Labović (Severna Makedo-

nija), izredna profesorici Andra-Roxani Trandafir (Romunija), 

profesorju Draganu Simeunoviću in doc. Ivana Damnjanović 

(Srbija), dr. Sandri Damijan (Slovenija) in dr. Behsatu Ekiciju 

(Turčija).

Ključni institucionalni partnerji
Posebna zahvala gre nacionalnim partnerjem inštituta 

Siracusa, vključno s ključnimi ministrstvi, ter akterjem 

kazenskega pravosodja in kazenskega pregona, brez 

podpore katerih projekt v tem obsegu ne bi bil mogoč.

Financiranje
Inštitut hvaležno priznava PMI IMPACT, globalno nepovratno 

pobudo podjetja Philip Morris International, ki financira 

projekte za boj proti nedovoljeni trgovini.

Executive summary and key recommendations
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Predgovor

Nedovoljena trgovina za JVE ni nova. 
Nekatere oblike, na primer sol, tobak 
in tihotapljenje ljudi, čeprav se 
kažejo različno in se razlikujejo po     
intenzivnosti in velikosti, so bile znane 
že dolgo, ko se je geopolitični zemljevid 
regije precej razlikoval od zdajšnjega. 
Še več, pojav nikoli ni bil edina in 
izključna last kriminalnega podzemlja. 
Vsekakor služi poudarjanju zapletenega 
medsebojnega vpliva med poslovnimi, 
političnimi in kriminalnimi združbami.

Inštitut Siracusa je začel pionirsko delo pri postavljanju 

temeljev za strateški pristop k nedovoljeni trgovini v regiji JVE. 

To je ključnega pomena, ker je kljub svoji razširjenosti znanje 

o tej temi redko. Razpoložljiva analiza je pogosto nepopolna, 

podatki pa omejeni in pogosto nezanesljivi. Izboljšanje te 

baze znanja lahko ponudi natančnejšo sliko razmer v regiji in 

na nacionalni ravni. Potrebno je tudi boljše znanje za razume-

vanje vrst in učinkovitosti kazenskopravnih odzivov na 

nedovoljeno trgovino, da bi razjasnili pot naprej.

To poročilo se osredinja na glavne manifestacije nedovoljene 

trgovine, ki se danes pojavljajo v regiji. Hkrati priznava 

nekatere oblike nedovoljene trgovine, ki so javnosti manj 

znane in jih subjekti kazenskega pravosodja manj pregledu-

jejo.

Projekt, na katerem temelji to poročilo, JVE-IMPACT, je 

edinstven tudi glede uporabljene »eksperimentalne« 

metodologije. Predhodne ocene nacionalnih in regionalnih 

svetovalcev so bile preizkušene in izboljšane z intenzivnim 

nacionalnim in regionalnim dialogom. V dialogih so bile na 

voljo nove informacije, ki so bile nato uporabljene za dokon-

čanje tega poročila. V nacionalnih dialogih so potekala tudi 

usposabljanja o posebnih temah (npr. uporaba obveščevalnih 

podatkov, prikrite in finančne preiskave itn.), ki so v središču 

praktičnih izzivov in ovir za odziv kazenskega pravosodja na 

nedovoljeno trgovino, kot je opisano v tem poročilu. Udele-

ženci so opisali svoje izkušnje v sodelovalnem okolju in razvili 

globlji vpogled v operativne izzive ter kako jih premagati. Na 

splošno je bila baza informacij, ustvarjena s tem projektom, 

bogata in raznolika.

Poleg tega je projektna skupina sodelovala na skupnih 

konferencah z UNODC in globalno pobudo proti transnacio-

nalnemu organiziranemu kriminalu (GITOC), ki so v istem 

obdobju delali na dopolnilnih projektih, povezanih z organizi-

ranim kriminalom in s korupcijo v regiji. To je ne preveč 

pogost primer sodelovanja in medsebojne podpore med 

mednarodnimi subjekti, ki sodelujejo v povezanih projektih v 

isti regiji.

JVE je zelo dinamična in bogata regija: zgodovinsko, gospo-

darsko, kulturno, jezikovno, versko, politično in tudi glede 

kriminalne dinamike. Zgodovinsko gledano, je bila dolgo 

razdeljena med Avstro-Ogrsko in Osmansko cesarstvo. V 

regiji je bil sprožen sprožilec prve svetovne vojne (Sarajevski 

atentat na princa Ferdinanda in njegovo ženo), ki se je med 

drugo svetovno vojno izkazal tudi za pomembno bojišče. 

Približno 45 let je 10 od 12 držav, ki so sodelovale v tem 

projektu, eksperimentiralo s socialističnimi gospodarstvi in z 

avtoritarnimi političnimi sistemi. Nato je Jugoslavija razpadla v 

tragičnem spopadu 90., ki je na površje pripeljal temno stran 

regije ter okrepil sile nestrpnosti in zatiranja. Po padcu 

berlinskega zida in socialističnih režimov na JVE so se zgodile 

dinamične politične in gospodarske reforme. Danes pa je še 

vedno sedem držav od 12 držav, ki sodelujejo v študiji, v 

postopku pristopa k EU. Med tistimi, ki so v čakalni vrsti, se 

pot Turčije, države kandidatke za četrt stoletja, skoraj ustavi, 

medtem ko ima večina šestih sodnih organov Svetovne banke 

jasno naklonjenost članstvu v EU.

Regionalna politika, zlasti v zahodnobalkanski šesterici 

(vključno s petimi jurisdikcijami iz nekdanje Jugoslavije in 

Albanijo), je še vedno zapletena in nima prepotrebne 

sestavine: medsebojnega zaupanja. Poleg tega EU ni edini 

mednarodni akter v regiji. Vse razen Kosova so članice OZN in 

vse razen BiH, Srbija in Kosova so članice NATO. Vse tri 

»velike sile« (ZDA, Rusija in vedno bolj Kitajska) so prisotne v 

regiji, prav tako zalivske države.

JVE je še vedno na križišču med Vzhodom in Zahodom. Še 

vedno je glavno tranzitno območje za veliko blaga in storitev, 

s čimer se nedovoljeno trguje, čeprav se nekateri proizvajajo 

in porabijo v sami regiji.

Res je tudi, da je večina nedovoljene trgovine posel organizi-

ranega kriminala, ki ga pogosto omogoča korupcija. Njeni 

postopki se vlagajo in ponovno vlagajo v regijo pa tudi zunaj 

nje. Ta paradigmatična konstelacija pojavov kriminala (zlasti 

organizirani kriminal, korupcija in pranje denarja) je zaščitni 

znak nedovoljene trgovine. Poleg tega je v regiji zaznamo-

vano zgoraj omenjeno sodelovanje med podzemljem in 

političnimi/poslovnimi ustanovami ter drugimi in oportuni-

stičnimi povezavami, ki se občasno lahko pojavijo. To 

dokazujejo prisotnost mednarodnih OCG v JVE pa tudi 

nadnacionalne operacije kriminalnih združb po vsem svetu. 

Kriminalna dinamika v povezavi z nedovoljeno trgovino v regiji 

je ponazoritev odličnosti sodobnega nadnacionalnega 

kriminala, ki vključuje številne kriminalne trge, ki se pogosto 

križajo s pravno ekonomijo. To poročilo jasno pove to zgodbo.

Jasno pa pove tudi, kje so prihodnji dosežki in omejitve 

odzivov kazenskega pravosodja. Zlasti v nekdanjih socialistič-

nih državah regije so bila vložena velika prizadevanja za 

reformo in posodobitev zmogljivosti kazenskega pravosodja. 

Vloga držav donatoric je bila v tem pogledu in je še vedno 

kritična. Jasno je, da interes donatorjev temelji na cilju, da se 

države kandidatke skladno s pravnim redom JVE, pa tudi 

dejstvo, da so države donatorke med glavnimi destinacijskimi 

trgi nedovoljenih trgovinskih tokov, ki prehajajo skozi regijo 

JVE. Nadaljevanje spodbujanja je obojestransko koristno in 

bistveno razmerje.

Poročilo navaja, da naložbe v reformo kazenskega pravosodja 

same po sebi ne zadoščajo za nadzor nedovoljene trgovine. 

Ključnega pomena je tudi institucionalni in politični kontekst, 

v katerem naj bi se izvajale reforme. Ker nedovoljene trgo-

vinske trende v veliki meri vodijo ekonomija in politika 

povpraševanja/ponudbe, je tak tudi odziv nanje. Ugodna 

politična in institucionalna konfiguracija ustvarja pogoje, da 

se sistem kazenskega pravosodja odzove strateško, pravo-

časno in učinkovito.

Hkrati je pomembno razumeti ne le negativne vplive nedovo-

ljene trgovine, ampak tudi okoliščine, ki spodbujajo nedovo-

ljeno dejavnost in določeno stopnjo legitimnosti za kriminalne 

akterje. Takšni akterji zagotavljajo zaščito in osnovne storitve. 

V tem smislu je preventiva pomemben del odziva. Vloga 

civilne družbe (nevladne organizacije – NGO, »think tank«, 

raziskovalci in akademski svet, preiskovalno novinarstvo itn.) 

in zasebnega sektorja je temeljnega pomena. Odpornost 

skupnosti proti nedovoljeni trgovini je ključnega pomena ter 

jo je treba še naprej razvijati in negovati. Prav tako je treba 

razviti in negovati kulturo odpornosti v kazenskopravnih 

sistemih, ki temelji na strokovnosti, integriteti, zakonitosti in 

neodvisnosti.

»Vrzel v izvajanju« bo ostala odprta tudi v najbolje opremljenih 

in usposobljenih kazenskopravnih sistemih, če se ločijo od 

ciljev in ukrepov za preprečevanje kriminala in se ne bodo 

proaktivno povezali z akterji civilne družbe in zasebnega 

sektorja. Poleg tega odziv kazenskega pravosodja ne more 

biti uspešen, če se v skupnostih državljanov in akterjev 

kazenskega pravosodja ne razvije kultura odpornosti. To je 

strateška perspektiva, ki zahteva nadaljnjo in večjo pozornost. 

Upam, da bo inštitut Siracusa še naprej zavzel to smer dela.

Počutim se počaščen in privilegiran, da sem bil povezan s tem 

projektom in z ekipo, ki ga podpira, ter Zavodom Siracusa.

Veleposlanik Uglješa Ugi Zvekic

Regionalni svetovalec

Beograd/Dunaj

Executive summary and key recommendations
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Povzetek in ključna 
priporočila

Z zapolnitvijo vrzeli v izvajanju se izločijo glavne 
ugotovitve in priporočila, ki izhajajo iz triletnega projekta 
po vsej jugovzhodni Evropi (JVE). Krepitev boja proti 
nedovoljeni trgovini na jugu (JVE-IMPACT) je projekt 
iskanja in krepitve zmogljivosti Siracus Mednarodnega 
inštituta za kazensko pravosodje in človekove pravice3.  

Nekatere države JVE so bile države članice EU od 

leta 2004 oziroma leta 1981 v primeru Grčije. Drugi 

napredujejo na dolgi poti k pristopu k EU (glejte 

prilogo 4). Ko so se jurisdikcije zahodnega Balkana 

(WB) pojavile iz uničujočega konflikta, ki je leta 

1992 pripeljal do razpada Jugoslavije, so drugi 

regionalni partnerji doživeli primerljivo globoko 

gospodarsko in družbene spremembe po rušenju 

železne zavese, pa vendar imajo vsi enak strateški 

položaj na zemljevidu kot mostovi med Vzhodom in 

Zahodom.

Zgodovinska vloga JVE kot tranzitnega koridorja za 

ljudi in blago je nedvomno prispevala k bogati 

kulturni raznolikosti. Toda te iste zemljepisne 

značilnosti izkoriščajo brezvestni akterji, ki se 

nagibajo k zlorabi infrastrukture regije, h krhkim 

gospodarstvom in institucijam, da bi se lotili 

različnih oblik nedovoljene trgovine.

Sprememba obraza JVE 
kriminalnih skupin in mrež 

Medtem ko države JVE same lahko predstavljajo 

razmeroma majhne trge za nedovoljeno blago in 

storitve, s katerimi se nedovoljeno trguje, so 

organizirane kriminalne združbe, ki imajo oporo v 

regiji, v ospredju nove faze globalizacije kriminala. 

To se kaže v naraščajočem vplivu nekaterih 

organizacij zaupne skupine na zahodnem Balkanu 

V svoji prvi fazi je JVE-IMPACT preslikal in ocenil 

izvajanje kazenskopravnih okvirov v povezavi z 

bojem proti nedovoljeni trgovini v 12 jurisdikcijah: 

Albanija, Bosna in Hercegovina (BiH), Bolgarija, 

Hrvaška, Grčija, Kosovo*, Črna gora, Severna 

Makedonija, Romunija, Srbija, Slovenija in Turčija. 

Osrednji namen je bil ugotoviti praktične izzive in 

ovire za odziv kazenskega pravosodja na nedovo-

ljeno trgovino v JVE za posamezne države in države, 

ki so skupni večini, če ne celo vsem v regiji. Druga 

faza projekta je bila namenjena krepitvi zmogljivosti 

za širok spekter organov kazenskega pregona, 

kazenskega pravosodja in drugih ustreznih akterjev 

v izbranih jurisdikcijah4. 

Kot izhaja iz tega poročila, JVE ni homogeno 

območje, ki nedovoljeno trgovino doživlja enako-

merno. Skozi stoletja so države v regiji sledile 

različnim in včasih medsebojno povezanim 

usmeritvam, ki so predstavljale mozaik kulturnih, 

verskih in jezikovnih identitet. Hkrati pa več držav 

JVE povezuje skupaj s širšo Evropsko skupnostjo, 

kot pa jih razdvaja.

na mednarodni ravni, zlasti pri spodbujanju tokov trgovine z 

mamili (glejte poglavje 3.1.1 in prilogo 3.1) med drugimi 

oblikami nedovoljene trgovine. Poleg okrepitve prisotnosti v 

jugovzhodni Evropi so te skupine dejavne v državah z velikimi 

skupnostmi diaspore (npr. Nizozemska, Italija, Turčija, južna 

Afrika idr.) 5. Poleg tega so se različne celice izkazale 

sposobne sodelovanja s kriminalnimi partnerji v Latinski 

Ameriki in drugih delih sveta, usklajevanja operacij v tujini ter 

novačenje novih članov v okviru socialno-ekonomskih stisk in 

političnih razmer v regiji JVE Evrope.

Utrjena patronažna omrežja in še vedno krhki kazenskopravni 

sistemi prispevajo k razširjeni nekaznovanosti v JVE. Poleg 

tega nekatere organizacije za kriminalno združenje, ki imajo 

oporo tudi v JVE in državah diaspore, utrjujejo nadnacionalne 

mreže, hkrati pa širijo in diverzificirajo svoj kriminalni portfelj. 

Z drugimi besedami, lokalne skupine se »globalizirajo«, da bi 

svoje dobavne verige integrirale na določene trge (npr. 

nedovoljene droge) ter ustvarile vedno večje ekonomije 

obsega in dobička.6 

Zaradi teh razlogov ne smemo podcenjevati narave grožnje 

nedovoljene trgovine ali njenih posledic za regijo JVE in širše. 

Zdaj so kriminalne skupine JVE bolj kot kdaj koli pripravljene 

še naprej širiti svojo vlogo v zapletenih, obsežnih shemah 

nedovoljene trgovine. Kot kažejo italijanske izkušnje, krepitev 

OCG iz JVE v tujini pomeni tudi povečana tveganja za države 

JVE z vedno večjo infiltracijo v zakonito gospodarstvo. Ta 

trend naj bi se pospešil zaradi zaustavitve sistema covid-19 

in globalne recesije.

ROMANIA

UNITED KINGDOM GERMANY

THE NETHERLANDS

SWITZERLAND

SPAIN

ECUADOR

GREECE

ALBANIA

HUNGARY

DUBAI

Kompania Bello arrests

FIVE-YEAR RESULTS

4 tonnes, cocaine

EUR 5.5 million, cash

104 arrests

Source: Europol

Base for Kompania Bello’s
ringleader, a 40-year
old Albanian

Encrypted communications by Kompania Bello

Cocaine shipping routes to major European ports

OCG Kompania Bello’s global reach and the investigation 

that brought it down (Operation Los Blancos)
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Manifestacije nedovoljene trgovine, 
stare in nove

Tako kot druge države po vsem svetu se tudi države JVE 

spoprijemajo z večglavo hidro, ki je nedovoljena trgovina: 

tekoč in včasih moteč pojav, ki povzroča uničujočo škodo 

(glejte poglavja od 2.1 do 2.3). Med drugimi posledicami 

nedovoljena trgovina ogroža zdravje in varnost državljanov, 

zmanjšuje vladne prihodke, ki bi jih sicer lahko uporabili za 

spodbujanje osnovnih storitev, ter duši konkurenco in 

podjetništvo na poslovnem področju.

Države JVE niso imune pred nobeno izmed šestih oblik 

nedovoljene trgovine, na katero se je osredinil ta projekt: 

nedovoljena trgovina z drogami, majhnim in lahkim orožjem, 

s tobačnimi izdelki, kulturnimi dobrinami, trgovina z ljudmi in 

tihotapljenje migrantov (glejte poglavje 3.1.1 in prilogo 3). Le 

eden izmed teh uveljavljenih trgov predstavlja dejansko 

večino preiskav in pregonov; kazenskopravni sistemi vlagajo 

sredstva predvsem v odzivanje na kazniva dejanja, povezana 

z drogami, in tudi v tem okviru se posest drog veliko 

pogosteje obtožuje kot hujša kazniva dejanja trgovine z 

ljudmi (glejte poglavje 4.2 Prednostne naloge preiskave, 

zanemarjena območja).

To je na primer v nasprotju s splošno manjšim številom 

preiskav in pregonov proti trgovini z ljudmi (THB), čeprav je 

večina držav JVE glavna država izvora, tranzita in ciljne 

države za žrtve trgovine z ljudmi. Ena izmed razlag je lahko 

ta, da tožilci v več državah kažejo nagnjenost k napačni 

opredelitvi primerov trgovine z ljudmi kot prostitucije ali tako 

imenovanega »razmetavanja«, kaznivih dejanj, ki jih je lažje 

dokazati, vendar ne odražajo izkoriščanja, ki je v središču 

praks THB.

Kar zadeva obseg nedovoljene trgovine s tobačnimi izdelki v 

regiji, je lahko »temna številka« (ali raven, pri kateri ta oblika 

ni zaznana) zelo visoka. Tihotapljenje tobaka kaže na izrazito 

delitev faz in dela, pri čemer je organiziran kriminal vpleten v 

mednarodno tihotapljenje v JVE in iz nje. Majhne skupine, 

družine in posamezniki, tudi v skupnostih iz diaspore, prav 

tako igrajo vlogo pri distribuciji po ciljnih trgih.

Druge oblike nedovoljene trgovine (npr. kulturne dobrine, 

ponarejanje, alkohol, ukradena vozila, surova nafta in naftni 

derivati, trgovina z odpadki in druge vrste okoljskega 

kriminala itn.) so prisotne v regiji, vendar jih organi pregona 

zanemarjajo (glejte poglavje 3.1.2). To verjetno razlaga 

kombinacija dejavnikov, vključno z možnostjo, da se nekatere 

vrste nedovoljene trgovine izvajajo manj pogosto kot druge. 

Vendar so posvetovanja inštituta poudarila, da je nekaterim 

vrstam kaznivih dejanj tradicionalno večja politična predno-

stna naloga in ne drugim. Posledično preiskovalci mogoče 

nimajo ustreznih orodij, spretnosti ali strokovnega znanja za 

odkrivanje močnih manifestacij nedovoljene trgovine, ki 

preprosto tečejo »pod radarjem«. To velja za nedovoljeno 

trgovino z medicinskimi izdelki, ki predstavlja industrijo rasti 

za OCG po vsem svetu (glejte poglavje 3.1.1). Prav tako ni 

mogoče izključiti možnosti lokalnega dogovarjanja med 

organiziranimi kriminalnimi sindikati in javnimi uslužbenci, 

kar ovira prizadevanja za odkrivanje v njihovem korenu ali 

kako drugače ovira pot kazenskega pravosodja (glejte 

poglavje 3.1.4). 

Ocena izzivov, povezanih s kazenskim 
pravosodjem

Ko države JVE začnejo ceniti nujno potrebo po celovitejšem 

spoprijemanju z nedovoljeno trgovino, saj so plod pogosto 

konvergentnih več kriminalnih mrež (glejte poglavje 2.3.3, ki 

goji medsektorske perspektive), se lahko zanesejo na 

posodobljene pravne okvire, ki so na splošno primerni za 

namen (glejte poglavje 4.1). V veliki meri so bile ustrezne 

mednarodne pogodbe ratificirane in prenesene v domačo 

zakonodajo, čeprav so med drugim zaznane nekatere vrzeli in 

neskladja v povezavi s THB (glejte poglavje 4.2).

Nedvomno sta zagon dala proces vključevanja v EU in zlasti 

vključitev pravnega reda EU v države kandidatke v svoje 

pravne sisteme (glejte poglavje 2.4, ki povezuje pristop EU z 

bojem proti nedovoljeni trgovini), spodbude in vodilni okvir 

za posodobitev zastarele zakonodaje ter uvedbo novih 

institucij in mehanizmov. Toda blaznost prilagajanja zunanjim 

prošnjam za posodobitev je bila kritizirana, ker včasih vodi do 

zmedenih in delno protislovnih rezultatov. Neupoštevanje 

novih postopkov pa lahko povzroči, da jih izvajalci upora-

bljajo manj navdušeno ali sistematično, kot je potrebno.

Poleg tega postopek kulturne in praktične prilagoditve 

razmeroma nedavnim (in včasih potresnim) spremembam 

kazenskopravnih sistemov, vključno s trendom k bolj 

obtožilnim sistemom, še ni končan (glejte poglavje 4.4 

Preiskovalni in tožilski izzivi). Koncept preiskav, ki jih vodi 

pregon, ni bil vedno sprejet in še vedno lahko povzroča trenja 

med policijo in tožilci, čeprav se je stanje v zadnjih letih 

izboljšalo.

Občasne napetosti med policijo in tožilci so del širših 

preiskovalnih izzivov, ki temeljijo na institucionalnih kulturah 

in okoljih. Te po navadi privilegirajo dojemanje samoza-

dostnosti in konkurence glede javnih proračunov in pre-

poznavnosti, ne pa sistematičnega sodelovanja med partnerji 

v isti kazenskopravni »mreži« (glejte poglavje 4.5 Medagen-

cijsko usklajevanje). Tako trdne in »die hard« drže ni mogoče 

obdržati, če se morajo vlade spoprijeti z nedovoljeno 

trgovino in izkoristiti vse vire, ki so jim na voljo. Opozarjajo 

tudi na potrebo po spremembi paradigme pri merjenju in 

ocenjevanju »uspeha« v kazenskem in kazensko-pravosod-

nem sistemu v boju proti mednarodnemu organiziranemu 

kriminalu (glejte priporočilo 5 in sekcijo 2.3.4). V nekaterih 

državah se zdi, da se uslužbenci ministrstva in tožilstvo 

prepirajo, kdo bi moral obdržati nadzor nad kazenskimi 

preiskavami, zlasti nad hudimi kaznivimi dejanji, kot sta 

organizirani kriminal in korupcija.

V JVE in drugod države na splošno nimajo vodilnega organa 

na področju nedovoljene trgovine. Mandati in odgovornosti 

za odkrivanje in boj proti nedovoljeni trgovino so razpršeni 

med več nacionalnimi subjekti. Skladno s tem ima lahko vsak 

člen kazenskopravne verige znanje o posebnih vidikih 

nedovoljenega sistema, noben pa nima celotne slike.

Toda skupna prizadevanja za zajem te slike so bistvenega 

pomena, če želijo preiskovalci razkriti celotno globino in 

obseg zločinskih načrtov. V JVE potekajo resnična prizadeva-

nja, čeprav še vedno široko razširjena, za spodbujanje boljše 

in bolj sistematične izmenjave informacij. Primeri pred 

kratkim ustanovljenih skupnih delovnih skupin in podobni 

mehanizmi so na voljo v vseh pristojnosti. 

Večina anketiranih strokovnjakov iz skupnosti kazenskega 

pregona meni, da so njihove izkušnje »dela pod isto streho« s 

kolegi iz drugih agencij pripeljale do najboljših rezultatov, in 

izražajo upanje, da se bodo ti dogovori začeli širše uporab-

ljati. Podobno je zaznana potreba po »povezovanju pik« in 

zajemanju osnovne dinamike kriminalnih organizacij – poleg 

posebnih kaznivih dejanj ali tihotapljenja, ki bi jih bilo 

mogoče odkriti – spodbudila ustanovitev specializiranih 

oddelkov kazenskega pregona in/ali tožilstva proti organizira-

nemu kriminalu (glejte poglavje 4.4).

Pod pogojem, da so dovolj financirani in usposobljeni ter da 

obstaja jasna delitev dela med njimi ter »splošnimi« policij-

skimi tožilci in tožilci iste države, kar trenutno ni vedno tako, 

se lahko ti subjekti uveljavijo kot ključna vozlišča, da motijo 

najresnejše manifestacije nedovoljene trgovine. Širše bi 

morale države JVE razmisliti o tem, ali dajejo dovolj prednosti 

boju proti nadnacionalnemu organiziranemu kriminalu, in 

vlagati dovolj človeških in drugih virov v motnje in razgradnjo 

kriminalnih združb in omrežij (glejte poglavje 4.4.2)

Kljub svojim medsektorskim (in vedno bolj varnostno 

usmerjenim) mandatom ter uveljavljeni prisotnosti na mejah, 

v pristaniščih in drugih žariščih za organizirani kriminal je 

Inštitut ugotovil, da je prispevek carine k boju proti nedovo-

ljeni trgovini podcenjen. V zdajšnjem poročilu je ta skrb 

obravnavana s petih zornih kotov: prvič, medtem ko je 

javno-zasebno sodelovanje na področju nedovoljene 

trgovine v JVE običajno omejeno, se je carina že izkazala kot 

ključni dejavnik in je edinstven za nadaljnje črpanje zaseb-

nega sektorja (glejte poglavje 4.6); drugič, carinske agencije 

so ključne za spoprijemanje s pojavom e-trgovine in razšir-

jeno zlorabo majhnih pošiljk za nedovoljeno trgovino (glejte 

študijo primera v poglavju 4.4.2); tretjič, carina je ključni 

izvajalec agende za digitalno olajšanje trgovine, ki spodbuja 

posodobitev carinskih agencij in procesov ter obljublja, da bo 

okrepila preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje nedovo-

ljene trgovine (glejte priporočilo 13 in stransko opombo v 

poglavju 4.4.2); četrtič, carinski nadzor in izvrševanje na 

območjih proste trgovine (FTZ) bi morala biti bistveni 

sestavni del vsakega nacionalnega odziva na nedovoljeno 

trgovino (glejte poglavje 3.2.); in končno, v luči zgoraj 

navedenega poročilo razmišlja o tem, ali bi carini morali dati 

močnejša pooblastila za preiskovanje nedovoljene trgovine 

in s tem povezanih kaznivih dejanj (glejte priporočilo 20 in 

sekcijo 4.4.1).

Za večino držav se še en ključni izziv združi v povezavi z 

načinom usmerjanja in usklajevanja preiskav in pregona 

nedovoljene trgovine ter s tem povezanih pretokov informa-

cij. Po eni strani imajo države JVE razmeroma dobro 

vzpostavljene institucionalne nastavitve za boj proti organizi-

ranemu kriminalu: tožilstvo vodi preiskave, pri čemer se opira 

na različne organe pregona (tj. kriminalisti v policijskih in 

obmejnih policijskih službah, carinsko upravo, strokovnjake 

za finančni kriminal itn.) in drugih nacionalnih subjektov. 

Taktično vodenje in operativna koordinacija sta zato 

pomembna vidika funkcije tožilstva.

Po drugi strani pa bodo preiskovalni sistemi, ki jih vodi 

tožilstvo, gotovo propadli, razen če bo vse razpoložljivo in 

ustrezno obveščevalno ter dokazno gradivo centralizirano v 

tožilstvu. V resnici pa sicer tožilstva sicer res lahko vodijo 

preiskave, vendar se številni ne ukvarjajo dovolj s ključnimi 

vidiki te centralizacijske funkcije. Nekaj dejavnikov pomaga 

na splošno pojasniti naslednje:

• Zakaj model preiskave, ki ga vodi tožilstvo, v več državah ni 

popolnoma zaživel (ali pobegnil). Nacionalni subjekti še 

naprej varujejo svojo institucionalno podlago in raje 

ostajajo golgeterji – postanejo ponudniki pomoči. Zaupa-

nje (ali bolje rečeno nezaupanje) med nekaterimi agenci-

jami je pogost kamen spotike. Formalizem in birokratske 

institucionalne kulture, ki so razširjene po vsej jugovzhodni 

Evropi, lahko služijo tudi za prikrivanje drugih osnovnih 

ovir za medagencijsko sodelovanje ali »premagovanje 

denarja«.

• Podobno informacije tečejo reaktivno in ne proaktivno. 

Nekatere izvršilne/obveščevalne agencije si poleg tega 

dejavno prizadevajo ovirati pretok informacij in obvešče-

valnih podatkov do pristojnih tožilcev.

• V različnih okoljih lahko policisti svoji verigi poveljevanja (ki 

običajno vodi do ministra za notranje zadeve) razkrijejo, kaj 

bi moralo ostati zaupno. To je včasih posledica dvoumnosti 

in/ali nedoslednosti med ključnimi pravnimi okviri (npr. 

zakoniki o kazenskem postopku in policijska zakonodaja), 

ki ne vključujejo popolnoma preiskovalnega modela, ki ga 

vodi tožilec. Idealno bi bilo, če bi z operativnega vidika 

policisti v preiskovalnih sistemih, ki jih vodi pregon, 

poročali izključno tožilstvu.
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• Niso vsi organi pregona specializirani za boj proti organizi-

ranemu kriminalu ali pa so dovolj izkušeni. V nekaterih 

primerih se lahko tožilci postavijo v slabši položaj, ko vodijo 

preiskovalno delo specializiranih izvršilnih organov.

• Večina tožilstva sama nima zmogljivosti za izvajanje 

kriminalističnih obveščevalnih in strateških analiz, kar 

močno omejuje, v kolikšni meri lahko »prehitevajo« nove ali 

nastajajoče trende in grožnje. Nacionalni voditelji in 

oblikovalci politik v ustreznih državah pa dejansko nimajo 

koristi od vpogledov in analiz dejanskega osrednjega 

organa posamezne države o organiziranem kriminalu (tj. 

tožilstvu).

• V vsakem primeru samo tožilstvo ne more popraviti 

razdrobljenih institucionalnih okoliščin, ki včasih obstajajo 

po načrtu. Za odpravo tovrstnih nepotrebnih ovir in 

prispevanje k spodbujanju enotnosti namena med akterji 

kazenskega pregona in kazenskega pravosodja sta 

potrebna politično vodstvo in pogum.

Te izzive in z njimi povezane izzive bi lahko vsaj deloma rešili 

s krepitvijo osrednje in centralizirajoče vloge tožilstva (glejte 

priporočilo 7).

Z drugega zornega kota bodo specializirani oddelki kazen-

skega pregona in tožilstva imeli nalogo izkoristiti premalo 

izkoriščen potencial javno-zasebnega sodelovanja v okviru 

prepovedi nedovoljene trgovine (glejte poglavje 4.6). 

Številnih nedovoljenih trgovskih poti in dinamike, zlasti tistih, 

ki vplivajo na trge, na katerih trgovci z ljudmi nepošteno 

tekmujejo z zakonitimi podjetji (npr. v alkoholni, tobačni in v 

medicinski industriji ter drugimi, ki so ranljivi za ponarejanje), 

bi bilo težko razkriti brez preiskovalnih virov, ki bi jih avtono-

mno mobiliziral zasebni sektor. Večina strokovnjakov in 

oblikovalcev politik JVE priznava ključno vlogo, ki bi jo lahko 

igrala javno-zasebna partnerstva pri olajšanju izmenjave 

informacij z akterji kazenskega pregona (npr. zagotavljanje 

obveščevalnih podatkov kot preiskav, podpora carini pri 

razlikovanju originalnih in lažnih izdelkov itn.), prispevek 

forenzičnega strokovnega znanja in materialne opreme ter 

razvoj sledilnih tehnologij. Vendar premalo izkoriščeni viri 

zasebnega sektorja pogosto pojasnjujejo zakoreninjeno 

nezaupanje, s katerim javni uslužbenci še vedno gledajo na 

poslovni sektor in temu primerno težnjo podjetij, da se 

»držijo nizkega profila«.

Nekaj pozitivnih izkušenj javno-zasebnega sodelovanja, o 

katerih so poročali v regiji, med drugim med poslovnim/

dostavnim sektorjem in carino v povezavi z obvladovanjem 

tveganj in odkrivanjem nedovoljene trgovine (glejte poglavje 

4.6.3), predstavlja okvirni znak, da se razmere počasi 

spreminjajo. Uveljavitev pravnih okvirov, ki bi omogočili 

ustvarjanje sinergij na področju kazenskega pravosodja, bi 

lahko zagotovila spodbude in potrebne zaščitne ukrepe, s 

katerimi bi zagotovili, da bodo kakršni koli prostovoljni 

prispevki zasebnega sektorja (presegajo že zakonsko 

predpisane zakone, na primer zakone o pranju denarja) ostali 

usmerjeni, pregledni ter spoštujejo neodvisnost in nepri-

stranskost, na kateri temeljijo kazenski postopki. Ob 

upoštevanju teh omejitev bi morale države JVE upoštevati 

nastajajočo dobro prakso, ki spodbuja določeno stopnjo 

dvosmerne komunikacije med javnim in zasebnim sektorjem 

v okviru prepovedi nedovoljene trgovine in drugih izvršilnih 

ukrepov (glejte poglavje 4.6.3).

Prizadevanja za vzpostavitev javno-zasebnih partnerstev in 

spodbujanje trajnih ravni medagencijskega usklajevanja ne 

bodo prinesla rezultatov, razen če se postopki odločanja na 

splošno štejejo za uravnotežene in ponujajo ustrezne stopnje 

odvračanja. Tu je JVE-IMPACT poudaril izzive, kot so: 

pogosta uporaba prisilnih kazni sodnikov (zlasti za kazniva 

dejanja trgovine z drogami); nedosledna uporaba kazni za 

kazniva dejanja podobne teže, kar je delno povezano s 

splošnim pomanjkanjem smernic za obsodbo; razširjena 

uporaba pogodbe o priznanju krivde, pri kateri so storilci 

kaznovani precej pod najnižjimi zakonsko določenimi 

pragovi, da bi si zagotovili obsodbe (glejte poglavje 4.7 

Presoja o nedovoljenih trgovinskih prekrških). Medtem ko naj 

bi pogajanja o priznanju krivde povečala raven zasega 

premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, še vedno slabi 

rezultati zaplembe sprožajo vprašanja, ali ta praksa deluje po 

predvidevanjih in v interesu pravice. Poleg tega bi uslužbenci 

kazenskega pravosodja, zlasti tožilci in sodniki, verjetno imeli 

koristi od nadaljnjega usposabljanja o utemeljitvi dogovarja-

nja o krivdi in sporazumih (glejte priporočilo 22).

Ko pride za visokodonosne sisteme nedovoljene trgovine, 

lahko kazenske obsodbe dosežejo svoj polni odvračilni 

učinek, le če so podprte z odločnimi ukrepi za zaplembo 

instrumentov in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim 

dejanjem (glejte poglavje 5). To je verjetno področje, na 

katerem opazimo na JVE vrzel med črko zakona in njegovo 

praktično uporabo. Na splošno imajo države JVE večino 

pravnih mehanizmov in sodobnih izboljšav, s katerimi je 

izterjava poškodovanega premoženja manj postopkovno 

zahtevna, na primer modeli zaplembe na podlagi obsodbe 

(NCB) in razširjeni modeli zaplembe ter obrnjene dokazne 

obremenitve. Zakoni o pranju denarja na splošno vključujejo 

vrsto nezakonitih trgovinskih ravnanj kot predhodnih 

kaznivih dejanj. Toda tudi s sprejetjem trdnih pravnih 

instrumentov je njihovo izvajanje lahko problematično: tožilci 

in sodniki pogosto razlagajo pravne določbe na različne in 

nasprotujoče si načine; razlika med osnovnimi pojmi, kot sta 

neposredna in razširjena zaplemba, včasih ni jasno razum-

ljiva.

Čeprav je nekaj primerov mogoče najti v JVE, ima večina 

držav še vedno priložnost, da vzpostavijo okvire, ki omogo-

čajo ponovno vlaganje zaplenjenega premoženja v vladne 

službe – vključno z nadnacionalnim redarstvom – in druge 

socialne programe.

To bi lahko zagotovilo dodatne spodbude za pospeševanje 

prizadevanj za izterjavo premoženja (glejte priporočilo 27 in 

študijo primera v poglavju 5.1) ter financiranje raziskav in 

programov, katerih cilj je odpraviti temeljne vzroke in 

dejavnike nedovoljene trgovine, vključno z ravni skupnosti.

Poleg tega v številnih primerih primanjkuje zadostne 

dodelitve materialnih in finančnih virov za upravljanje 

zaseženega in zaplenjenega premoženja ter zmožnost 

sodelovanja v zapletenih in dolgotrajnih finančnih preiskavah. 

Skupna skrb v regiji je, da se te preiskave ne začnejo 

sistematično vzporedno s preiskavami osnovnih kaznivih 

dejanj. To ne pomeni, da bi ukrepanje za »sledenjem denarja« 

nujno ali takoj povzročilo nenadne skoke vrednosti izterjanih 

sredstev. V povezavi s tem se države JVE spoprijemajo z 

enako velikimi težavami, s katerimi se spoprijemajo vse 

države, pri prebijanju korporativnih tančic v nesodelujočih 

jurisdikcijah ali sledenju nezakonitim trgovinskim transakci-

jam prek neformalnih mehanizmov, kot je Hawala.7 

Podobno države JVE niso same pri opazovanju, da tradicio-

nalne preiskovalne tehnike niso dovolj za premagovanje 

eksponentno rastoče uporabe šifrirane komunikacije, tudi 

prek kriminalnih organizacij v trgovini z ljudmi (glejte poglavje 

4.3 Preiskovalne strategije). Tradicionalne metode se prav 

tako trudijo prilagoditi pojavu e-trgovine in z njim povezane 

rasti majhnih pošiljk, ki grozijo, da bodo preplavile carinske 

agencije in druge (glejte poglavje 4.4 in študijo primera 

4.4.2).

S temi trendi je povezana splošna grožnja nedovoljene 

trgovine, ki ji omogoča splet, na katero se države JVE na 

splošno zdijo premalo pripravljene. Medtem ko so nacionalni 

partnerji in svetovalci projekta dosledno opozarjali na očitno 

povečanje števila nezakonitih trgovinskih operacij na 

Darknetu, natančen obseg problema v JVE ostaja nejasen. To 

poročilo je zato želelo ponuditi nekaj smernic, zlasti zakono-

dajalcem in oblikovalcem politik, ki morajo opraviti 

pomembno delo pri pregledu in posodabljanju regulativnih 

okvirov, tako da lahko organi pregona in najnovejše tehnolo-

gije ter analitična orodja izkoristijo spletne posrednike in 

druge (glejte študijo primera v poglavju 4.4.1).

Teh izzivov ne smemo podcenjevati, vendar tudi ne morejo 

skriti prisotnosti dolgotrajnih strukturnih ovir, kot je korup-

cija. Strokovnjaki iz različnih držav so primere dogovarjanja 

med organizacijami za kriminal in politično izpostavljenimi 

ljudmi ugotavljali kot pomembne ovire pri preiskavah 

nedovoljene trgovine. Stalne grožnje integriteti skupnosti 

kazenskega pregona in sodstva so enako skrb vzbujajoče 

(glejte poglavje 4.4). Medtem ko je nekaj držav uvedlo 

korektivne in preventivne ukrepe, kot so zakoni o zaščiti 

nepravilnosti in postopki preverjanja, se vrzeli pri izvajanju in 

izzivi, povezani z viri, nadaljujejo.

Gonilnike nedovoljene trgovine pogosto najdemo v različnih 

davčnih in regulativnih režimih ter višinah državnih subvencij 

v različnih jurisdikcijah. Organizacije za zaščito pred tveganji 

izkoriščajo tudi porozne meje, obsežne obale in pogosto 

nepregledne pravne prostore, kot so FTZ (glejte poglavje 

3.2). Logistične verige za trgovanje z ljudmi pogosto 

zajemajo različne države, se zanašajo na več prevoznih 

sredstev in vključujejo kriminalno motivirane akterje različnih 

narodnosti, ki delujejo usklajeno. Zaradi vseh teh razlogov 

imajo sistemi nedovoljene trgovine neločljivo mednarodno 

razsežnost, za katero nobena država ne more upati, da se bo 

pravilno lotila osamljeno.

JVE so sicer aktivne stranke vrste dvostranskih, regionalnih in 

mednarodnih sporazumov o sodelovanju, vendar sta narava 

in intenzivnost tokov sodelovanja neenakomerni (glejte 

poglavje 6). Države so se v različnem obsegu zanašale na 

mednarodne organe izvršbe in kazenskega pravosodja, ki so 

rezultat številnih sporazumov o sodelovanju. Medtem ko se 

ključna podpora državam te regije, ki niso članice EU, 

zagotavlja prek Europola, Eurojusta in Frontexa, sta obseg in 

širina te pomoči odvisna od sporazumov, o katerih se 

posebej pogajajo posamezne jurisdikcije. Nekateri dogovori 

zaostajajo pri izvajanju, drugi pa še niso konkretizirani zaradi 

politične vztrajnosti.

Poleg tega mednarodne izmenjave po navadi sledijo istim 

vzorcem domačih preiskav in pregonov, pri čemer se 

intenzivneje osredinjajo na trgovino z mamili ter v manjši 

meri na tihotapljenje migrantov in kazniva dejanja trgovine z 

ljudmi. S tem je povezano, da lahko Europol in Center za 

kazenski pregon v jugovzhodni Evropi (SELEC) tesneje 

sodelujeta, tudi pri ocenjevanju groženj organiziranega 

kriminala po vsej Evropi.

Čeprav je regionalna pokrajina nekoliko razdrobljena, države 

vse bolj eksperimentirajo z različnimi orodji in s pobudami za 

mednarodno sodelovanje v obliki skupnih preiskav (zlasti s 

pomočjo SELEC-a), skupnih patrulj, napotitve častnikov za 

zvezo in »peer-to-peer« platform (glejte poglavje 6.2. 

Razprave z nacionalnimi svetovalci so razkrile več primerov 

čezmejnih operativnih dogovorov, ki kljub svoji naravi 

dolgotrajni naravi in zanašanju na zunanjo podporo vabijo k 

širši in bolj sistematični uporabi.

Z nedavnimi nacionalnimi prizadevanji, zlasti tistimi, ki so jih 

države članice Svetovne banke vložile v usklajevanje z 

evropskim pravnim redom, so bile zakrite nekatere najoči-

tnejše pravne in institucionalne razlike med članicami EU in 

drugimi. Od tod so politični voditelji in visoki uslužbenci 

kazenskega pravosodja pozvani, da odpravijo še vedno 

široko vrzel med pravnimi in regulativnimi okviri ter njihovim 

praktičnim izvajanjem in izvrševanjem. Ta naslednja faza se 

obeta kot izjemno zahtevna ter preizkus zrelosti in pripravlje-

nosti držav.

Executive summary and key recommendations
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Executive summary and key recommendations

S socialno-ekonomskega in političnega vidika bodo pande-

mija covid-19 in njene posledice verjetno predstavljale 

izjemno obremenitev vladnih virov. Boj proti nadnacionalnim 

kriminalnim mrežam mogoče ne bo glavna prednostna 

naloga ob naraščajoči brezposelnosti, razvitih javnih 

zdravstvenih službah in vztrajnem begu mladih v regiji. Res 

pa je tudi, da lahko države JVE opazijo naraščanje števila 

ljudi, ki se zatekajo k nedovoljeni trgovini, da bi zagotovili, da 

so njihove bistvene potrebe izpolnjene. Očitno je že narašča-

nje nezakonitih migracij, od katerih imajo kriminalne mreže 

veliko koristi.

Vložki ne bi mogli biti večji. Nacionalistični vetrovi se širijo po 

regiji in v nekaterih primerih še bolj polarizirajo skupnosti. 

Sorazmerno na novo oblikovane države še več kot dve 

desetletji po razpadu Jugoslavije še naprej vzpostavljajo 

pravno državo sredi političnih zastojev, etničnih napetosti in 

institucionalne kvaziparalize. Ti dejavniki kažejo na globoke 

temeljne izzive, ki jih bo treba obravnavati v procesu 

konsolidacije sodobnih, dinamičnih in proaktivnih kazen-

skopravnih sistemov. Kako se bodo ti sistemi odzvali na 

ogromno rast organiziranih kriminalnih združenj, ki izkori-

ščajo številne nestabilnosti v regiji, bomo še videli. V tem 

kontekstu bo nova širitvena strategija EU (glejte poglavje 2.4 

in priloga 4.1) morala znova okrepiti pristopni proces, ki je z 

leti izgubil svoj sijaj in zagon.

Pomembno pa je tudi postaviti današnje (in jutrišnje) izzive v 

perspektivo. Če pogledamo širšo zgodovino regije in 

postopni napredek, dosežen v zadnjih desetletjih, ne 

moremo prezreti dejstva, da se je JVE zdaj bolj pripravljena 

spoprijeti z nedovoljeno trgovino kot na prelomu stoletja. 

Tudi v vmesnem obdobju se je razvila živahna civilna družba 

kot potreben kanal med državljani in vladami, ki služijo in so 

jim na koncu odgovorna.

Organizacije civilne družbe in njihov prispevek k preglednosti 

v pristopnih pogajanjih k EU, odkrivanje nedovoljene 

trgovine in s tem povezanih kriminalnih shem ter držanje vlad 

do svojih zavez še vedno niso bile bistvenega pomena, 

čeprav niso glavni cilj JVE-IMPACT. Dejansko so preiskovalno 

poročanje in neodvisne analize akterjev civilne družbe v regiji 

ključni viri tega poročila. V povezavi s tem Inštitut meni, da 

bo treba zgraditi nove mostove med organizacijami civilne 

družbe in vsakdanjimi državljani, ki imajo vedno večji 

občutek, da niti težke preiskave in razkritja ne bodo pripeljali 

do pomembnih sprememb. To samo krepi potrebo po tem, 

da so državljani JVE bolje obveščeni in pooblaščeni za 

uveljavljanje svojih demokratičnih pravic na svobodnih in 

poštenih volitvah.

V zadnjih treh letih so potekali intenzivni pogovori z zagna-

nimi, visokokompetentnimi in motiviranimi strokovnjaki iz 

carinskih in policijskih agencij, tožilstva, finančno-obvešče-

valnih enot (FIU), protikorupcijskih organov in uradniki 

ministrstev, pristojnih za evropske zadeve in mednarodno 

sodelovanje. Z ustrezno politično podlogo in podporo so ti 

uradniki odgovorni za to, da svoje države in regija postanejo 

manj ranljive, bolje pripravljene in samozavestnejše za 

spopadanje z izzivi ene izmed nadlog 21. stoletja. Zahvalju-

joč njim, je Inštitut Siracusa izpopolnil naslednjih 39 priporo-

čil.

Left clockwise: Regional dialogue in 

Siracusa; Skanderbeg Square in 

Tirana, Albania; Bucharest, Romania 

(credit: John M. Sellar)

National dialogue in Skopje, 

North Macedonia
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Executive summary and key recommendations

Priporočila

Države JVE se spodbujajo k naslednjim korakom za 

okrepitev boja proti nedovoljeni trgovini:

Strateške in politične zadeve

1. Za razvoj politike in kazenskega pregona priznava-

nje pomena boja proti nedovoljeni trgovini kot 

medsektorski pojav, kot je opisan v tem poročilu, 

poleg obstoječih sektorskih (ali blagovnih) 

pristopov.

2. Izvesti celoten vladni pregled obstoječih nacional-

nih strategij, akcijskih načrtov itn. glede na 

posebne trgovinske nedovoljene sektorje, 

organiziran kriminal, korupcijo in nedovoljene 

finančne tokove (IFF). Namen tega pregleda bi 

moral biti ugotoviti vrzeli in priložnost za boljše 

povezovanje in racionalizacijo obstoječih strate-

ških dokumentov ter razviti močnejše mehanizme 

za spremljanje in ocenjevanje njihovega izvajanja.

3. Vzpostaviti mehanizem spremljanja, katerega 

naloga je količinsko opredeliti letne gospodarske 

izgube, zasebne in javne, ki izhajajo iz nedovoljene 

trgovine.

4. Razmislite o oblikovanju posebne nacionalne 

strategije za boj proti nedovoljeni trgovini med 

sektorji. Preprečevanje kriminala bi moral biti 

ključni cilj takega postopka določanja strategije. V 

tem dokumentu je treba poleg tega preučiti 

zapostavljene oblike nedovoljene trgovine (npr. 

kulturne dobrine, trošarinske izdelke, vključno z 

alkoholom, s tobakom in z nafto, ponarejene 

medicinske izdelke, nedovoljeno posekan les itn.), 

da bi ugotovili njihovo prisotnost in razsežnosti v 

državi.

5. Razmislite o novih pristopih za merjenje napredka 

in uspeha v boju proti nedovoljeni trgovini, med 

drugim s sprejetjem netradicionalnih kazalnikov, ki 

bolje nagrajujejo proaktivno medagencijsko 

sodelovanje ter boljše prepoznavanje neposrednih 

in posrednih prispevkov različnih agencij k preisko-

valnim in drugim izvršilnim ukrepam.

6. Zaščititi svobodo in neodvisnost organizacij civilne 

družbe, raziskovalnih inštitutov in preiskovalnih 

novinarjev, ki delajo na odkrivanju in poročanju o 

nedovoljeni trgovini in z njimi povezanih kaznivih 

dejanjih brez ustrahovanja ali druge škode, ter 

sistematično preiskovati in kaznovati zločine, 

storjene nad njimi.

Institucionalno vodenje in usklajevanje

7. Določite primeren, ustrezno financiran in dobro 

delujoč subjekt, ki bo služil kot osrednji organ za 

organizirani kriminal in nedovoljeno trgovino.

Nadzorni organ bi moral imeti izvršilne funkcije in 

pooblastila, potrebna za izvajanje taktičnega, operativ-

nega in analitičnega vodenja boja proti nedovoljeni 

trgovini. Skladno s preiskovalnim modelom, ki ga vodi 

tožilec, bi moral biti organ v večini primerov državno 

tožilstvo na najvišji ravni. Če to v danem kontekstu ni 

primerno, bi lahko alternativno imenovali organ 

pregona na državni ravni.

Organ bi moral biti pooblaščen za centraliziranje in 

usmerjanje pretokov vitalnih obveščevalnih in dokaznih 

gradiv med ustreznimi subjekti (vključno z informaci-

jami iz virov zasebnega sektorja) 8, za uvedbo usklaje-

vanja na nižjih ravneh in prevzemanje primerov v 

ustreznih okoliščinah. Namen teh posebnih pravic je 

pomagati organom kazenskega pregona in kazenskega 

pravosodja, da se osredinijo na glavne akterje krimi-

nala, zlasti organizacije za kriminal in mreže, ki temeljijo 

na čezmejnih shemah nedovoljene trgovine. Da bi se 

izognili dvomom, to priporočilo ne vključuje ustanavlja-

nja novih ustanov.

Glede na svojo osrednjo, centralizirajočo funkcijo bi 

moral biti pristojni organ tudi pooblaščen za redno 

poročanje o naravi in obsegu nevarnosti nedovoljene 

trgovine na nacionalni (in regionalni) ravni na podlagi 

zanesljivih, natančnih informacij in obveščevalnih 

podatkov, zbranih in razširjenih z Navodilom CA, ter 

preiskovalnih in sodnih rezultatih. Takšna poročila bi 

morala biti podlaga za analizo in razvoj politik, izvaja-

nje, vrednotenje in posodabljanje nacionalnih strate-

ških dokumentov ter izmenjavo dobrih praks in 

spoznanj, pridobljenih na ustreznih mednarodnih 

forumih.

Pogodbeni ukrepi in zakonodaja

8. Dajte prednost spoštovanju in izvajanju Konvencije 

OZN proti nadnacionalnemu organiziranemu 

kriminalu in njenih dopolnilnih protokolov 

(UNTOC), Konvencije OZN proti korupciji 

(UNCAC) in drugih mednarodnih pogodb, 

povezanih z nedovoljeno trgovino (glejte prilogo 

2).

9.  Preglejte in posodobite zakonodajo, da zagotovite, 

da bodo za kazniva dejanja, povezana z nedovolje-

nim kriminalom, ki so drugače pomembna za javno 

zdravje ali okolje, zajete najmanjše kazni, vključno 

z zapornimi kazni.

10. Uvesti ustrezne kazni proti pravnim osebam, ki 

sodelujejo v nedovoljeni trgovini.

11. V povezavi s članicami, ki niso članice EU, uskladiti 

nacionalne pravne okvire s Konvencijo Neapelj II o 

medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi 

upravami (Konvencija Neapelj II), vključno z 

njenimi določbami o posebnih oblikah sodelova-

nja. V povezavi s članicami EU preglejte obstoječe 

pridržke h konvenciji. Za vse države jugovzhodne 

Evrope preverite vse druge omejitve pri uporabi 

posebnih oblik sodelovanja carinikov.

12. Ratificirati in izvajati Mednarodno konvencijo o 

poenostavitvi in usklajevanju carinskih postopkov 

(Revidirana Kjotska konvencija), vključno s 

posebno prilogo D, ter izvajati Priporočilo OECD o 

ZTT in njen kodeks ravnanja.

13. Zmanjšajte tveganje nedovoljene trgovine in 

korupcije v carinskih postopkih in postopkih 

upravljanja meja s pospešenim izvajanjem ukrepov 

za olajšanje trgovine skladno s Sporazumom o 

poenostavitvi trgovine Svetovne trgovinske 

organizacije ter z drugimi ustreznimi mednaro-

dnimi sporazumi in standardi.

Preiskovanje, pregon in presoja primerov 
nedovoljene trgovine

14. Zagotovite, da je mogoča hitra izmenjava obvešče-

valnih podatkov, informacij in dokazov v realnem 

času med ustreznimi nacionalnimi subjekti z 

vzpostavitvijo centralizirane elektronske baze 

podatkov ali zbirk podatkov za agencije, ki so 

interoperabilne z drugimi.

15. Spodbujati ustrezne vire in usposobiti izvršilne 

agencije za izvajanje proaktivnih in obveščevalnih 

preiskav.

16. Opolnomoči in ustrezno oskrbi carino, mejno 

policijo in druge izvršilne agencije s prisotnostjo 

na mejah, v pristaniščih in na letališčih, da 

sodelujejo pri izvajanju analiz obveščevalnih 

podatkov, oceni tveganja in ciljanju ter preiskavah, 

vključno s skupnim dostopom do ustreznih zbirk 

podatkov.

17. Zagotoviti, da bodo pristojni preiskovalci poobla-

ščeni za uporabo celotnega obsega posebnih 

preiskovalnih tehnik (SIT) pri reševanju vseh oblik 

nedovoljene trgovine in odkrivanju širših kriminal-

nih mrež. Države bi morale zlasti pooblastiti 

uporabo prikritih preiskav v ustreznih okoliščinah 

in s sodnim nadzorom ter zagotoviti dodatno 

usposabljanje, vključno z uporabo informatorjev.

18. Omogočite tajnim agentom, da se učinkovito 

vdrejo v organizacije OCGs, vključno s potrebnimi 

spremembami njihovega pravnega statusa in 

posebnih pravic.

19. Okrepiti zmogljivosti in vire kazenskega pregona 

za sistematično izvajanje finančnih preiskav in prei-

skav pranja denarja vzporedno s preiskavami 

osnovnih kaznivih dejanj, vključenih v sisteme 

nedovoljene trgovine. V ta namen bi bilo treba 

zagotoviti nadaljnje posebno usposabljanje.

20. Razmislite o močnejših pooblastilih carin za 

izvajanje kazenskih preiskav nedovoljene trgovine 

in z njimi povezanih mednarodnih finančnih 

skladov, vključno s pranjem denarja na podlagi 

trgovine (TBML).  
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21. V vsakem primeru zagotovite, da carinske agencije 

tesno sodelujejo z drugimi akterji izvrševanja in 

zasebnim sektorjem, da bi dosegle skupni cilj 

razkritja sistemov nedovoljene trgovine in 

storilcev.

22. Spodbujati jasno razumevanje utemeljitve 

sporazumov o priznanju krivde, ki: i) niso name-

njeni nadomestitvi nezadostnih ali napačnih 

preiskav; ii) mora biti predmet sodnega nadzora, 

da se preprečijo primeri zlorab, samovolje ali 

korupcije; iii) obdolžencu, za katerega je obsodba 

tako rekoč neizogibna, ponuditi priložnost, da v 

zameno za hitro razrešitev postopka pridobi 

omejene koristi ter s tem kazenskopravnemu 

sistemu prihrani dragocene materialne in človeške 

vire.

23. Razmisliti o uvedbi jasne smernice o kaznovanju, 

vključno z nedovoljeno trgovino, ki krepi potrebo 

po učinkovitih odvračanjih proti najhujšim 

pojavnim oblikam nedovoljene trgovine in 

zmanjšanje tveganja, ki neenakomerno uporablja 

zakonodajno predpisane kazni.

24. Organizirajte nadaljnje usposabljanje tožilcev in 

preiskovalcev kaznivih dejanj o ključnih pojmih 

trgovine z ljudmi s poudarkom na elementu 

izkoriščanja.

25. Razmisliti, in če je potrebno, opredeliti pojem 

minimalne količine prepovedanih drog, ki je 

potrebna, da so usposobljene kot trgovine.

Okrevanje kazenskih premoženj

26. Vzpostaviti in ustrezno financirati Urad za izterjavo 

premoženja (ARO), da se olajša prepoznavanje ter 

izsleditev premoženjske koristi in orodij kaznivih 

dejanj, ki bi bila lahko predmet odredb o zamr-

znitvi, zasegu ali o zaplembi.

27. Preučiti možnost dodelitve deleža zaplenjenih 

kazenskih sredstev za podporo dela kazenskega 

pravosodja in akterjev kazenskega pregona proti 

mednarodnemu organiziranemu kriminalu ter 

krepitev odpornosti v skupnosti, ki jih nedovoljene 

trgovine najbolj prizadela na nacionalni ravni.

Medagencijsko in mednarodno sodelovanje

28. Povečati možnosti za redni medagencijski dialog 

med ključnimi tožilstvi, policijo, carino in sorodnimi 

izvršilnimi organi, FIU in drugimi subjekti s 

strokovnim znanjem na področju finančnih 

preiskav ter z ustreznimi inšpekcijskimi/ 

regulativnimi agencijami. 

29. Povečati možnosti za medinstitucionalno  

usposabljanje, zlasti za tožilce, policiste in  

carinike, finančne analitike in preiskovalce ter 

za davčne organe.

30. Izkoristite UNODC, Svetovno carinsko organizacijo 

(WCO), program za upravljanje kontejnerskega 

prometa in podobno, ki krepijo sodelovanje med 

agencijami pri odkrivanju nedovoljene trgovine.

31. Okrepiti operativno, analitično sodelovanje na 

področju usposabljanja s SELEC-om, z Europolom, 

Eurojustom in z Interpolom med drugimi mednaro-

dnimi organizacijami, vključno s skupnimi 

preiskavami nezakonite trgovine.

32. Vlagajte v redne strateške dialoge na regionalni 

ravni, ki bi morali združiti visoke uradnike speciali-

ziranih oddelkov za organizirani kriminal in 

korupcijo ter oblikovalce politik in analitike 

kriminalistično-obveščevalne službe.

Javno-zasebna partnerstva

33. 33. Zavedajo se večje vloge, ki jo lahko imajo 

podjetja in drugi akterji zasebnega sektorja pri 

podpiranju preiskav nedovoljene trgovine, z 

ustreznimi preverjanji in ravnotežji, da se zagotovi 

celovitost preiskav in kazenskih postopkov. Organ 

za potrjevanje bi moral prispevati k razvoju kanalov 

in postopkov za vključevanje in redno posvetova-

nje z zasebnim sektorjem.

34. Preglejte pravne in regulativne okvire, da zagoto-

vite, da bodo preiskovalci pooblaščeni za sodelo-

vanje s podjetji in z drugimi akterji zasebnega 

sektorja, kadar je to primerno, med preiskavami o 

nedovoljeni trgovini.

Pobude in področja za nadaljnje raziskave 
in preiskave po vsej regiji

35. Izvajati nadaljnje raziskave in preiskave obsega, 

razširjenosti in dejavnikov IFF, vključno s TBML, 

v JVE.

36.  Izvajati nadaljnje raziskave in preiskave tveganj, 

povezanih z nedovoljeno trgovino, v območjih 

prostega trgovanja v jugovzhodni Evropi in v 

kolikšni meri izvršilni in kazenskopravni uradniki 

izvajajo svoja zakonita pooblastila v povezavi s 

takšnimi območji.

37. Razmislite o sklenitvi dogovorov o napotitvi 

tožilcev za zvezo v druge države JVE v člane EU 

v regiji ali zunaj nje ali v druge države, ki 

predstavljajo zlasti akutne izzive z vidika 

nezakonite trgovine. Takšne zveze bi bilo treba 

vgraditi v CA.

38. Izboljšati možnosti izobraževanja, ozaveščanja 

in strokovnega usposabljanja ter možnosti za 

krepitev zmogljivosti uslužbencev kazenskega 

pravosodja in organov kazenskega pregona o 

pojavu nedovoljene trgovine in njegovih 

medsektorskih razsežnostih.

39. Razmislite o podpori novih mehanizmov za 

dvostransko, večstransko in/ali regionalno 

določanje strategij o odzivih na nedovoljeno 

trgovino.

1  M. Cherif Bassiouni in Christina Abraham (ur.)/Inštitut Siracusa, 

Sirakuške smernice za mednarodna, regionalna in nacionalna 

telesa za ugotavljanje dejstev (Intersentia, 2013).

2  To tekoče delo vodi projektni inštitutov mehanizem za boj proti 

nedovoljeni trgovini (M-CIT).

3     SEE-IMPACT se je izvajal od septembra 2017 do novembra 2020.

*  Vsa sklicevanja na Kosovo v tem poročilu je treba razumeti v 

kontekstu Resolucije Varnostnega sveta OZN 1244 (1999) in 

Svetovalnega mnenja Mednarodnega sodišča o razglasitvi 

neodvisnosti Kosova (2010).

4  Nacionalni strateški dialogi so potekali v sedmih jurisdikcijah, in 

sicer v Albaniji, BiH, Kosovu, Črni gori, Severni Makedoniji, 

Romuniji in v Srbiji. Za več glejte prilogo o metodologiji in 

dejavnostih projekta.

5  Walter Kemp/Globalna pobuda proti nadnacionalnemu 

organiziranemu kriminalu (GITOC), Transnacionalne lovke: 

Globalna žarišča organiziranega kriminala na zahodnem Balkanu, 

julij 2020, 3 (v nadaljevanju: GITOC, Transnacionalne lovke). O 

nedavni razgradnji ene takšne skupine, Kompania Bello, glejte 

Mika Corderja »Italijanska preiskava uniči etnično albansko 

kriminalno združbo«, San Francisco Chronicle, 17. september 

2020 (v nadaljevanju: Corder), o čemer govori tudi Regionalno in 

mednarodno sodelovanje).

6  Glejte tudi GITOC, Transnacionalne lovke, št. 6, 25.

7  V arabščini Hawala pomeni spremeniti. Nanaša se na neformalni 

sistem prenosa vrednosti, ki se uporablja predvsem v južni Aziji, 

na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Za majhno plačilo hawaladar v eni 

jurisdikciji olajša plačilo nekomu v drugi jurisdikciji brez potrebe 

po čezmejni transakciji. Po eni strani ta sistem ponuja finančne 

storitve tistim, ki ne morejo dostopati do formalnega finančnega 

sistema (tako imenovani “nebančni“). Po drugi strani pa se Hawala 

in njena omrežja za prenos denarja izkoriščajo za pranje denarja, 

financiranje terorizma in goljufije ter za izogibanje sankcijam. 

Tradicionalno so Hawala in podobni kanali, ki se zanašajo na 

zaupanje in ugled, temeljili na družinskih, plemenskih ali na 

regionalnih povezavah. Danes servisirajo širša omrežja: projektna 

skupina za finančne ukrepe (FATF), vloga Hawale in drugi podobni 

ponudniki storitev pri pranju denarja in financiranju terorizma, 

oktober 2013.

8  Na vladni ravni mora biti pristojni organ pooblaščen za zbiranje 

podatkov od ustreznih tožilstev, policije, mejne policije in carinskih 

agencij, FIU, protikorupcijske agencije, regulativnih/inšpekcijskih 

in trgovinskih agencij ter kakršnih koli drugih agencij. Nadzorni 

organ je v najboljšem položaju za določitev ustrezne ravni 

izmenjave informacij med nacionalnimi agencijami v povezavi s 

preiskavami in pregonom ter za zagotovitev izmenjave informacij, 

kadar je to potrebno.
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The Institute’s Director 

addressing the strategic 

dialogue in Sarajevo, BiH.

Top clockwise: National 

strategic dialogues in Novi 

Sad, Serbia; Podgorica, 

Montenegro; and Pristina, 

Kosovo.

The Institute’s headquarters 

in Siracusa.

The Institute’s President 

addressing dignitaries at the 

regional dialogue in Siracusa.

Left to right: A bird’s-eye view of 

the high-level regional dialogue 

in Siracusa; intensive discussion 

during Albania’s dialogue in 

Tirana.
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