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Институтот во Сиракуза
Меѓународниот институт за кривична правда
и човекови права во Сиракуза е независен
правен центар во Сицилија, Италија. Има
консултативен статус на Обединетите нации
(ОН) и е членка на Програмската мрежа за
спречување криминал и кривична правда на
ОН.

Во овој извештај, терминот Југоисточна Европа (ЈИЕ) ги опфаќа
Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), Бугарија, Хрватска, Грција,
Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Романија, Србија,
Словенија и Турција. Западен Балкан (ЗБ) како подрегион ги опфаќа
Албанија, БиХ, Косово, Црна Гора, Северна Македонија и Србија.
Сите упатувања на Косово треба да се разбираат во контекст на
Резолуцијата на Советот за безбедност на ОН 1244 (1999) и
советодавното мислење за декларацијата за независност на Косово
(2010) на Меѓународниот суд на правдата.

Институтот е основан во 1972 година и има двојна визија:
Заштита на човековите права преку владеење на правото
и елиминирање на неказнивоста за сериозни кривични
дела што влијаат врз мирот и безбедноста. Основајќи се
на меѓународното право, стандардите и добрите практики,
Институтот е посветен на градење силно кривично
правосудство и извршни тела бидејќи тие се соочуваат со сè
посложени кривични дела и безбедносни закани. Суштината
на нашата работа е обезбедување техничка помош на
националните системи на кривична правда, реализација
на обуки и едукација за практичарите што се наоѓаат во
првите редови, како и за наредната генерација правници и
овозможување стратешки дијалог меѓу институции, сектори
и граници. Институтот, исто така, врши врвни истражувања
и анализи, со цел премостување на јазот и слабостите во
глобалниот одговор на организираните криминални групи и
мрежи.

Содржината на овој извештај не значи дека ги одразува ставовите и
политиките на Меѓународниот институт за кривична правда и
човекови права во Сиракуза (Институтот во Сиракуза), или други

Во изминатите години, Институтот значајно придонесе кон
изготвување и договор за клучни меѓународни и Европски

(ЕУ) правни инструменти поврзани со глобалната и
меѓународна кривична правда. Меѓу нив е Основачкиот статут
на Меѓународниот кривичен суд, една од првите верзии која
беше изработена во Сиракуза, и конвенциите на ОН против
тортура и меѓународен организиран криминал. Неодамна,
Институтот даде помош за земјите од франкофонска Африка
за процесот на изготвување законодавство за борба против
нелегална трговија со фалсификувани лекови. Реализиравме
обука за команданти од Северноатлантската безбедносна
организација (НАТО) за поврзаноста меѓу Шаријатот
(исламско право) и Меѓународното хуманитарно право и
други формални истраги поврзани со поранешна Југославија,
Либија и Авганистан и изготвивме упатства за националните
и меѓународните истраги за злосторнички кривични дела.1
Институтот, исто така, овозможи дијалог за човековите права
меѓу Италија и Иран и придонесе за водечките текстови
за меѓународна кривична правда и човековите права во
арапскиот свет. Градејќи врз нашите искуства во ЈИЕ, ги
завршуваме меѓународните упатства за владите и бизнисите
против нелегалната трговија.2
За приближно 50 години работа, примарно во Европа и на
Балканот, Средниот исток и Северна Африка, Институтот
од Сиракуза се профилираше како медитерански центар
и партнер од доверба за владите, граѓанското општество
и приватните сектори. Работата на Институтот против
динамичните криминални мрежи продолжува: Претстојна
политика за заканите од организираниот криминал за
клучната инфраструктура на секоја земја.

фактори што придонеле за извештајот и не упатува на прифаќање
на тие ставови.

www.siracusainstitute.org

Ознаките и презентацијата на материјалот во овој извештај не значи
израз на мислење од страна на Институтот од Сиракуза во однос на
правниот статус на која било од земјите, територија или град или,
пак, во однос на нивните службени претставници или дефинирање
на граници.

Добредојдени се коментари во однос на овој извештај, кои може да
ги испратите на следната адреса:
Институт во Сиракуза
„Via Logoteta 27“
Сиракуза 96100
Италија
publications@siracusainstitute.org
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Executive summary and key recommendations

Предговор
Во име на Меѓународниот Институт за
кривична правда и човекови права од
Сиракуза, со задоволство ви го
претставувам овој придонес кон борбата
против нелегалната трговија во Југоисточна
Европа (ЈИЕ). Затворање на јазот во
спроведувањето произлезе како резултат од
тригодишниот проект кој се реализираше во
регионот: Јакнење на борбата против
нелегалната трговија во ЈИЕ (ЈИЕИМПАКТ).
Проектот започна во септември 2017 и вклучуваше
истражување на национално ниво и регионална
анализа, реализација на иновативни обуки основани на
нашите аналитички наоди и ангажман на повеќе од 500
лидери, носители на политики и практичари во текот на
консултациите и стратешките дијалози на национално и на
регионално ниво.
Нашите правни/политички и логистички тимови во Сиракуза,
со поддршка од високомотивираните експерти од регионот
на ЈИЕ, не се воздржуваа од поставување прашања на кои
не беше лесно да се одговори. Тие размислуваа креативно
и слушаа и разменуваа идеи и искуства со националните
институционални партнери од дванаесет јурисдикции, сите
водени од една иста цел: Да се изнајдат пат и решенија
за надминување на некои од најкритичните предизвици за
кривичната правда и практичарите што го спроведуваат
правото во нивната секојдневна задача спротивставување на
нелегалната трговија и кривичните дела поврзани со неа.
Од 1999 година, Институтот од Сиракуза изготви и
реализираше неколку иновативни и влијателни проекти за
техничка помош во корист на сите заедници во кривичната
правда, а најраните такви проекти се реализираа во
Западен Балкан. Согласно оваа традиција, ЈИЕ-ИМПАКТ
беше амбициозен проект, и од аспект на регионалниот
обем и од аспект на предметната материја. На некој начин,
нелегалната трговија е во центарот на „бурата“, местото
каде што се спојува криминалот и безбедносните закани. А
борбата против нелегалната трговија е домен кој најдобро
ја отсликува потребата земјите да излезат од бункер и да се
охрабрат нови сеопфатни владини пристапи.
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земја може да успее самостојно да се избори. Вистинските
резултати ќе дојдат само преку колективно дејствување
на партнерите во рамки на еден регион заедно со нивните
меѓународни сојузници. Поради ова, проектот ЈИЕ-ИМПАКТ
вклучи експерти од меѓународни организации, како и владини
лидери и претставници од извршни тела и тела од кривичната
правда од сите земји од ЈИЕ, кои се здружија заедно за еден
единствен проект на соработка со цел промени.
Овој извештај ја отсликува заложбата на Институтот за
земјите од ЈИЕ. Исто така, тој е првата меѓусекторска
студија за нелегална трговија во регионот и прв кој ја
исцрта регионалната слика за силните и слабите страни
на кривичните правосудни системи во борбата со овој
феномен. Можеби уште поважно е тоа што извештајот
упатува на наредните чекори отворајќи го потенцијалот за
поефективно дејствување и соработка. Затворање на јазот
во спроведувањето ја отсликува заложбата на Институтот
за инклузивна Европа која ќе може да води преку пример во
борбата против меѓународниот организиран криминал.
Им се заблагодарувам на нашите партнерски институции
во и надвор од регионот за нивната безрезервна поддршка.
Посебно, благодарност до директорот на Центарот за
спроведување на правото на Југоисточна Европа (SELEC),
Снежана Малеева, амбасадорите и вработените во мисиите
на Организацијата за безбедност и соработка на Европа
(ОБСЕ) и делегациите на ЕУ во ЈИЕ и Алфредо Нунци
, Хауард Пју и Симоне ди Мео од Европол. Исто така,
благодарност до раководството на Интерпол, Канцеларијата
на ОН за дрога и криминал (UNODC), Европол и SELEC,
кои придонесоа за високото ниво на регионален дијалог со
Институтот во 2018 година.
Во името на мојот тим во Институтот во Сиракуза,
изразувам најдлабока благодарност за владите и јавните
тела во ЈИЕ, за нивниот ангажман и значаен придонес за
успехот на проектот. Институтот е подготвен да понуди
каква било поддршка што ќе биде потребна во наредните
месеци и години, со цел консолидација и искористување на
напредокот што веќе е постигнат, за да се затворат дупките
во спроведувањето и да се изгради единствена патека
кон иднината, во заедничкото
соочување со злото на 21 век.

Благодарност
Овој извештај го подготви главниот тим
на ЈИЕ-ИМПАКТ: Филипо Муска, Тобијас
Фриман, Стефано Бети, Амбасадорот Д-р.
Угљеша Звекиќ, Џон М. Селар ОБЕ и Флавио
Белио. Нив ги поддржаа другите членови на
тековната и мината екипа на Сиракуза.
Стефано Бети, правен/политички советник, благодарност
до него за неговото практично водство низ спроведувањето
на проектот и значајниот придонес за изготвувањето на овој
извештај.
Затворањето на јазот во спроведувањето се основа на
информациите што ги сподели регионалниот советник за
проектот, амбасадорот Звеќиќ, еден од најгласните лобисти
против корупцијата и организираниот криминал.
Џон М. Селар ги збогати нашите напори во истражувањето и
градењето капацитети со перспективите за спроведување на
правото од терен.
Меѓуинституционалниот стратешки дијалог на Институтот
доби конкретна форма и содржина од советниците за обука,
Невил Блеквуд, Паула Лавриќ и Бернард Рабател.
Во пречистувањето на извештајот, Институтот, исто така, му
се заблагодарува на д-р Иоле Фонтана за нејзината помош
во истражувањето и Маурицио Салустро за коментарите за
првичната верзија. Придонесе и Алберто Паскеро со неговото
регионално искуство и совети.

Национални советници
Со цел да се опфатат регионалните димензии на борбата
против нелегалната трговија, од клучно значење беше
создавање структурирано разбирање на одговорот на
кривичната правда кај поединечните јурисдикции. Институтот
им се заблагодарува на националните советници на проектот:
д-р Евиса Камбелари и д-р Брунилда Бара (Албанија), доцент
Алмир Маљевиќ (БиХ), доцент Ива Пушкарова (Бугарија),
доцент Ана-Мариа Гетош Калац (Хрватска), доцент Јоанис
Андрулакис (Грција), Арбен Исуфи и доцент Џевдет
Халили (Косово), доцент Милош Вукиќевиќ (Црна Гора),
професор Миодраг Лабовиќ (Северна Македонија), доцент
Андра-Роксана Трандафир (Романија), професор Драган
Симеуновиќ и доцент Ивана Дамјановиќ (Србија), д-р Сандра
Дамијан (Словенија) и д-р Бешат Екичи (Турција).

Клучни институционални партнери
Посебна благодарност до националните партнери на
Институтот во Сиракуза, вклучително, клучните министерства
и институциите од кривичната правда и спроведување на
правото, без чија поддршка не би бил возможен проект од
овој обем.

Финансирање
Институтот е благодарен на „PMI IMPACT“, глобалната
иницијатива за грантови на Филип Морис Интернационал,
кој финансира проекти што се занимаваат со нелегалната
трговија.

Жан Франсоа Тони
Претседател на
Институтот во Сиракуза
Сиракуза/Рен

Нелегалната трговија е закана што опфаќа многу поширока
територија од регионот. Тоа е закана за сите нас. Тоа значи
дека ниту едно тело од кривичната правда, Влада или

4

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights

5

Executive summary and key recommendations

Предговор
Нелегалната трговија не е нова во ЈИЕ.
Одредени форми, како сол, тутун и трговија
со луѓе, иако различно се манифестираат и
се различни во интензитет и обем, одамна
се познати кога геополитичката карта на
регионот беше доста различна од она што е
денес. Понатаму, овој феномен никогаш не
бил единствена и ексклузивна сопственост
на криминалното подземје. Секако, служи за
да се претстави сложената интеракција меѓу
бизнисите, политичките и криминалните
структури.
Институтот во Сиракуза презеде пионерски чекори
во создавање на основите за стратешки пристап кон
нелегалната трговија во регионот на ЈИЕ. Тоа е клучно,
бидејќи и покрај нејзината продорност, нема доволно
информации за темата. Анализите што се достапни
често се анегдотски, а податоците се ограничени и често
неверодостојни. Подобрувањето на базата на знаења може
да понуди попрецизна слика на состојбите во регионот и на
национално ниво. Исто така, потребно е поголеми знаења со
цел да се разберат типовите и ефективноста на одговорите
на кривичната правда кон нелегалната трговија, во насока на
расветлување на патот пред нас.
Овој извештај се фокусира на главните манифестации на
нелегалната трговија што се случува денес во регионот.
Истовремено, препознава одредени форми на нелегалната
трговија, кои им се помалку познати на јавноста и помалку
анализирани од кривичното правосудство.
Проектот кој е основа на овој извештај, ЈИЕ-ИМПАКТ,
исто така, е единствен од аспект на „експерименталната“
методологија што ја користи. Прелиминарните процени
од страна на националните и регионалните советници ги
тестиравме и рафиниравме преку интензивен национален
и регионален дијалог. Овозможивме пристап до нови
информации преку дијалозите, кои потоа се користеа за
финализација на извештајот. Националните дијалози, исто
така, содржеа обуки на конкретни теми (на пример, примена
на разузнавачки информации, тајни и финансиски истраги,
итн.), кои одат до сржта на практичните предизвици и пречки
за одговорот на кривичната правда на нелегалната трговија,
како што е претставено со овој извештај. Учесниците ги
опишаа своите искуства во средина која овозможи соработка
и се дојде до подетален увид на оперативните предизвици
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и како да се надминат. Во целина, овој проект генерираше
богата и разновидна база на информации.
Дополнително, проектниот тим учествуваше во заеднички
конференции со UNODC и Глобалната иницијатива против
меѓународен организиран криминал (GITOC), кои во истиот
период работеа на комплементарни проекти за организиран
криминал и корупција во регионот. Ова не е чест пример на
соработка и заемна поддршка меѓу меѓународни институции
вклучени во поврзани проекти во ист регион.
ЈИЕ е многу динамичен и богат регион: историски, економски,
културно, лингвистички, религиозно, политички, а исто
така, и од аспект на криминалната динамика. Историски
гледано, долго време беше поделен меѓу Австроунгарската
и Отоманската империја. Чкрапалото за Првата светска
војна беше притиснато во регионот (атентатот на Принцот
Фердинанд и неговата сопруга) и, исто така, се покажа како
важен фронт во текот на Втората светска војна. Веќе 45
години, 10 од 12 земји учествуваат во овој проект со кој се
експериментира со социјалистички економии и авторитарни
политички системи. Подоцна, Југославија се распадна
со трагичниот конфликт во 90тите, кој на површина ја
изнесе темната страна на регионот и ги зајакна силите на
нетолеранција и угнетување. По паѓањето на Берлинскиот
ѕид и социјалистичките режими во ЈИЕ, почнаа да се
случуваат динамични политички и економски реформи.
Сепак, денес, од 12 земји што учествуваат во студијата,
седум сè уште се во процес на пристапување во ЕУ. Меѓу
оние што чекаат на ред, патот на Турција, земја кандидат
веќе четврт век, е речиси стопиран, додека мнозинството од
шесте земји од Западен Балкан покажуваат јасни аспирации
за членство во ЕУ.
Регионалната политика, посебно во шесте земји на
Западен Балкан (вклучително петте јурисдикции од
поранешна Југославија плус Албанија), сè уште е сложена,
комплицирана и ѝ недостига многу потребна состојка: заемна
доверба. Понатаму, ЕУ не е единствениот меѓународен играч
во регионот. Сите, освен Косово, се членки на ОН и сите
освен БиХ, Србија и Косово се членки на НАТО. Сите три
„големи сили“ (САД, Русија и сè повеќе Кина) се присутни во
регионот, како и арапските земји.

меѓу горенаведените и подземјето и политичките/бизнис
елити и други опортунистички врски што може да се појават
во дадено време. Се демонстрира преку присуство на
меѓународни организирани криминални групи во ЈИЕ, како и
меѓународни операции на криминални групи од ЈИЕ ширум
светот. Криминалната динамика поврзана со нелегалната
трговија во регионот е најеклатантен пример на модерен
меѓународен криминал кој вклучува широк спектар на
криминални пазари што често се прекрстуваат со легалната
економија. Овој извештај јасно го прикажува тоа.
Меѓутоа, исто така, јасно прикажува каде лежат
потенцијалните идни постигнувања и ограничувања
на одговорите на кривичната правда. Посебно во екссоцијалистичките земји од регионот направени се големи
напори за реформи и модернизација на капацитетите на
кривичната правда. Улогата на донаторските земји беше,
и сè уште е клучна од овој аспект. Јасно, интересот на
донаторските земји го движи целта да се усогласат земјите
кандидатки од ЈИЕ со европското право, но, исто така, фактот
што донаторските земји се меѓу главните пазари дестинација
за нелегалната трговија што транзитира низ регионот на ЈИЕ.
Тоа е заемна корист и суштински однос што треба и понатаму
да се негува.
Извештајот упатува на тоа дека инвестициите во реформите
во кривичната правда не се сами по себе доволни да се
има контрола врз нелегалната трговија. Институционалниот
и политички контекст во кој треба да се спроведуваат
реформите исто така е од клучно значење. Имајќи предвид
дека трендовите на нелегалната трговија во голема мера се
движени од економија на побарувачка/понуда и политика,
таков треба да биде и одговорот на неа. Поволна политичка
и институционална конфигурација создава услови за
стратешки, навремен и ефикасен одговор на системот на
кривична правда. Стратешко водство, професионализам и
политичка независност се conditio sine qua non за ефективна
борба против нелегалната трговија.

Истовремено, не само што е важно е да се разберат
негативните влијанија на нелегалната трговија, туку,
исто така, и околностите што поттикнуваат незаконска
активност и степен на легитимитет за кривичните актери.
Тие актери овозможуваат заштита и основни услуги. Во овој
контекст, превенцијата е важен дел од одговорот. Улогата
на граѓанското општество (невладините организации –
НВО, фокус групи, истражувачи и академската заедница,
истражувачко новинарство, итн.) и на приватниот сектор
е од суштинско значење. Отпорноста на заедницата на
нелегалната трговија е суштинска и треба понатаму да се
развива и да се негува. Слично на тоа, има потреба да се
развие и да се негува култура на отпорност на системите на
кривична правда, која ќе се основа на професионализам,
интегритет, законитост и независност.
„Јазот во спроведувањето“ ќе остане отворен дури и во
најдобро опремените и обучени системи на кривична правда,
ако тие немаат цели и дејства за спречување на криминалот
и ако не успеат проактивно да ги вклучат актерите од
граѓанското општество и приватниот сектор. Понатаму,
одговорот на кривичната правда не може да се надева на
успех без развиена култура на отпорност во заедниците на
граѓани и чинители во кривичната правда. Ова е стратешка
перспектива која повикува натамошно и поинтензивно
внимание. Јас се надевам дека Институтот во Сиракуза ќе
продолжи да работи во оваа насока.
Се чувствувам почестен и привилегиран што бев поврзан
во овој проект и тимот што го поддржуваше, како и со
Институтот во Сиракуза.

Амбасадор Угљеша Уги Звекиќ
Регионален советник
Белград/Виена

ЈИЕ сè уште е на раскрсницата меѓу Истокот и Западот. Таа
сè уште е главна транзитна зона за многу стоки и услуги, со
кои незаконски се тргува, при што некои се произведуваат, а
многу се консумираат во регионот.
Исто така, познато е дека поголем дел од нелегалната
трговија е бизнис на организираниот криминал, често
овозможена преку корупција. Добивката од истата се
инвестира и реинвестира во регионот, но и надвор од него.
Ваквата парадигматска констелација на криминалните
феномени (организираниот криминал, корупцијата и
перењето пари посебно) се заштитен знак на нелегалната
трговија. Понатаму, во регионот е забележана спрегата
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Извршно резиме и клучни
препораки
„Затворање на јазот во спроведувањето“ ги филтрира главните
наоди и препораки што произлегуваат од тригодишниот проект во
Југоисточна Европа (ЈИЕ). Јакнење на борбата против
нелегалната трговија во ЈИЕ (ЈИЕ-ИМПАКТ) е проект за
истражување и градење капацитети на Меѓународниот институт
за кривична правда и човекови права во Сиракуза.3

Во првата фаза, ЈИЕ-ИМПАКТ направи карта
и процена на спроведувањето на рамките
на кривичната правда поврзани со борбата
против нелегалната трговија во 12 јурисдикции:
Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), Бугарија,
Хрватска, Грција, Косово*, Црна Гора, Северна
Македонија, Романија, Србија, Словенија и Турција.
Централната цел беше да се идентификуваат
практичните предизвици и пречки за одговорот
на кривичната правда на нелегалната трговија
во ЈИЕ, на националните предизвици и на оние
заеднички за повеќето, ако не и сите, во регионот.
Втората фаза на проектот беше развиена за
градење капацитет за широк спектар чинители во
спроведувањето на правото, кривичната правда и
други чинители во избрани јурисдикции.4

разурнувачкиот конфликт што доведе до распадот
на Југославија во 1992 година, други регионални
партнери поминуваа низ суштински економски и
социјални промени по падот на Железната завеса.
Сепак, сите ја делат истата стратешка позиција на
картата како мостови меѓу Истокот и Западот.

Како што јасно прикажува овој извештај, ЈИЕ не
е хомогена средина која на ист начин ја доживува
нелегалната трговија. Низ вековите, земјите во
регионот следат различни, а понекогаш меѓусебно
поврзани траектории, кои претставуваат мозаик
од културни, религиозни и јазични идентитети.
Истовремено, има многу повеќе нешта што ги
поврзуваат земјите од ЈИЕ и пошироко Европската
заедница отколку што ги разделуваат.

Променливото лице на
криминалните групи и мрежи во
ЈИЕ

Некои од земјите од ЈИЕ се земји членки на ЕУ
од 2004 година, или од 1981 година во случајот
на Грција. Други пак, се на долг пат кон членство
во ЕУ (види анекс 4). Во периодот кога се
создаваа јурисдикциите во Западен Балкан по
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на нивното присуство во Југоисточна Европа, овие групи
се активни во земјите каде што има значајна дијаспора (на
пример, Холандија, Италија, Турција, Јужна Африка, итн.).5
Понатаму, различни „ќелии“ ја докажале својата способност
за соработка со криминалните колеги од Јужна Америка
и другите делови од светот, за координација на операции
надвор од земјата, како и за регрутирање нови членови во
контекст на социоекономски тешкотии и политички околности
во регионот на ЈИЕ.
Традиционалните мрежи на заштита и постојните ранливи
системи на кривична правда придонесуваат на широката
неказнивост во ЈИЕ. Понатаму, со добра позиција во ЈИЕ и
земјите на дијаспората, дел од организираните криминални
групи консолидираат меѓународни мрежи истовремено
ширејќи ги своите криминални портфолија. Со други зборови,
локалните групи се „глобализираат“, со цел да ги интегрираат
нивните синџири на набавка во одредени пазари (на пример,
незаконски лекови) и да реализираат поголеми економии од
обем и добивка.6

Манифестации на нелегална трговија,
стари и нови
Слично како и другите во светот, земјите од ЈИЕ се соочени
со „троглавото чудовиште“ какво што е нелегалната
трговија: Флуиден, а понекогаш подривачки феномен што

OCG Kompania Bello’s global reach and the investigation that
brought it down (Operation Los Blancos)
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Историската улога на ЈИЕ како транзитен коридор
за луѓе и стоки несомнено придонесе за нејзината
културна разновидност. Меѓутоа, овие исти
географски карактеристики се експлоатирани од
бескрупулозни играчи, кои ја злоупотребуваат
инфраструктурата на регионот, ранливите економии
и институции да се приклонат кон различни форми
нелегална трговија.

Иако самите земји во ЈИЕ можеби претставуваат
релативно мали пазари за нелегални и незаконски
тргувани производи и услуги, организираните
криминални групи (ОКГ), кои се добро
позиционирани во регионот ја предводат новата
фаза во глобализацијата на криминалот. Ова се
гледа со сè поголемото меѓународно влијание на
некои организирани криминални групи во Западен
Балкан, посебно како погон за трговијата со дрога
(види дел 3.1.1 и анекс 3.1) меѓу другите форми
на нелегална трговија. Дополнително на јакнењето

Од овие причини, не треба да се потценува природата на
заканата од нелегалната трговија или последиците што
ги има за регионот на ЈИЕ и пошироко. Сега, повеќе од
кога било претходно, криминалните групи во ЈИЕ сигурно
продолжуваат да ја шират својата улога во сложените, големи
шеми на нелегална трговија. Како што покажуваат искуствата
на Италија, охрабрувањето на ОКГ од ЈИЕ во други земји,
исто така, значи поголеми ризици за земјите од ЈИЕ од сè
поголема инфилтрација на легалната економија. Ваквиот
тренд се очекува да се забрза како резултат на карантинот
што го воведуваат земјите поради КОВИД-19 и глобалната
рецесија во тек.

SPAIN

GREECE

DUBAI

ECUADOR

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

FIVE-YEAR RESULTS
4 tonnes, cocaine
EUR 5.5 million, cash

Kompania Bello arrests
Encrypted communications by Kompania Bello

104 arrests

Cocaine shipping routes to major European ports
Source: Europol
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предизвикува разорувачка штета (види во поглавјата 2.1
до 2.3). Меѓу другите последици, нелегалната трговија го
загрозува здравјето и безбедноста на граѓаните, ги исцрпува
владините приходи што во спротивно би се искористиле за
јакнење на клучни услуги и ја задушува конкуренцијата и
претприемништвото во областа на бизнисот.
Земјите од ЈИЕ не се имуни на ниту една од шесте форми
на нелегална трговија на кои се фокусира овој проект:
нелегална трговија со дрога, лесно и малокалибарско
оружје, тутунски производи, културни артефакти, трговија
со луѓе и криумчарење мигранти (види дел 3.1.1 и анекс 3).
Меѓутоа, реално, само еден од овие пазари е предмет во
најголем дел од истрагите и кривичното гонење; системите
на кривичната правда примарно ги инвестираат своите
ресурси во одговорот на престапите поврзани со дрога и, во
овој контекст, поседување дрога е многу почесто построго
казнувано дело од посериозни дела на трговија со дрога
(види поглавје 4.2), истражни приоритети, запоставени
области).
Ова е наспроти генерално многу понискиот број истраги и
кривични гонења против трговија со луѓе (ТЛ), иако повеќето
земји од ЈИЕ се земји на потекло, транзит и дестинација
за трговијата со луѓе. Едно објаснување може да биде тоа
што обвинителите во неколку земји покажуваат тенденција
погрешно да ги карактеризираат случаите на трговија со
луѓе како проституција или т.н. „подведувачки“ престапи што
полесно се докажуваат, но не ја прикажуваат експлоатацијата
што е суштината на трговијата со луѓе.
Во однос на обемот на нелегалната трговија со тутунски
производи во регионот, „црната бројка“ (или степенот до
кој оваа форма останува неоткриена) може да биде многу
висока. Криумчарењето тутун покажува дека има поделба
на фази и работна сила, при што организираниот криминал
е вклучен во меѓународната трговија во и од ЈИЕ. Мали
групи, семејства и поединци, вклучително и во заедниците
во дијаспората, исто така, учествуваат во дистрибуцијата на
пазарите што се дестинација.
Во регионот се присутни и други форми на нелегална
трговија (на пример, културни артефакти, фалсификување,
алкохол, украдени возила, сурова нафта и бензин, трговија со
отпад и други типови еколошки кривични дела, итн.), меѓутоа
истите се запоставени од агенциите што ги спроведуваат
законите (види дел 3.1.2). Комбинација од фактори го
објаснуваат ова, вклучително можноста одредени типови
нелегална трговија поретко се случуваат од други форми.
Меѓутоа, консултациите на Институтот нагласија дека
традиционално повисок приоритет се дава на одредени
типови кривични дела споредено со други. Како последица
на тоа, истражителите можеби не располагаат со соодветни
алатки, вештини или експертиза за да ги откријат нечуените
манифестации на нелегална трговија што едноставно се
одвиваат „под радарот“. Ваков е случајот со нелегалната
трговија со медицински производи, која е индустрија во
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подем за ОКГ ширум светот (види дел 3.1.3). Не може
да се исклучи ни можноста за локална соработка меѓу
организираните криминални синдикати и јавните тела, а
тоа ги отежнува напорите од сам почеток или ја попречува
кривичната правда (види дел 3.1.4), подлабоко да навлезе во
нелегалната трговија со дрво).

Процена на предизвиците поврзани со
кривичната правда
Со согледувањето од страна на земјите од ЈИЕ на итната
потреба да се соочат со нелегалната трговија како целина,
имајќи предвид дека истата е производ на често комбинирани
поликриминални мрежи (види дел 2.3.3), кои култивираат
повеќесекторски перспективи), може да се потпрат на новите
правни рамки кои одговараат за таа цел (види поглавје 4.1).
Во голема мера, земјите имаат ратификувано меѓународни
договори кои се транспонирани во националното
законодавство, иако постојат дупки и неусогласености
поврзано со кривични дела поврзани со трговијата со луѓе
(види поглавје 4.2).
Без сомнеж, процесот на ЕУ интеграција, а особено,
вклучувањето на европското законодавство во националните
системи на земјите кандидатки (види поглавје 2.4, кое
го поврзува пристапувањето кон ЕУ со борбата против
нелегалната трговија) даде залет, олеснување и водечка
рамка за надоградување на застареното законодавство
и воведување нови институции и механизми. Меѓутоа,
брзањето да се исполнат надворешните барања за
модернизација наиде на критики, бидејќи понекогаш водеше
до конфузни и делумно контрадикторни исходи. Наспроти
тоа, недостигот на познавања на новите процедури може
да влијае и да предизвика практичарите да одбиваат да ги
користат по волја или систематски.
Над сето ова, процесот на културна и практична адаптација
на релативно новите (а понекогаш сеизмични) промени во
системите на кривична правда, вклучително тенденцијата
кон системи кои се понаклонети кон обвиненија, сè
уште не е завршен (види поглавје 4.4, истражни и
обвинителски предизвици). Концептот на истраги водени
од обвинителството, не бил отсекогаш прифатен и сè уште
има потенцијал да предизвика судир меѓу полицијата и
обвинителите, иако ситуацијата во последните години е
подобрена.
Повремените тензии меѓу полицијата и обвинителите е
дел од пошироките истражни предизвици вкоренети во
институционалните култури и поставеност. Овие се со
тенденција да привилегираат перцепција на една агенција
за самодоволност и конкуренција за јавните буџети и
видливоста, а не систематска соработка меѓу партнерите во
истата меѓуагенциска координација во мрежата на тела од
кривичната правда (види поглавје 4.5) . Ваквите закоравени
ставови не се одржливи ако владите се спротивстават на

нелегалната трговија и ако ги користат сите ресурси што
ги имаат на располагање. Исто така, тие упатуваат на
потребата за промена на парадигмата на тоа како системите
за спроведување на законите и кривичната правда го мерат
и проценуваат „успехот“ во борбата против меѓународниот
организиран криминал (види Препорака 5 и дел 2.3.4).
Поврзано со ова, во некои земји изгледа дека службеници од
министерствата и обвинителството се во конфликт за тоа кој
треба да ја има контролата врз кривичните истраги, посебно
оние за сериозни кривични дела како што е организираниот
криминал и корупцијата.
Во ЈИЕ, а и на друго место, земјите генерално немаат
водечка надлежност врз материјата поврзана со нелегалната
трговија. Мандатот и одговорноста за детектирање и
спротивставување на нелегалната трговија се распределени
меѓу повеќе различни национални тела. Според тоа, секоја
алка во синџирот на кривичната правда може да располага
со знаење за одредени аспекти од незаконската шема,
но ниту една од нив ја нема целосната слика. Меѓутоа,
колективните напори за опфаќање на целата слика се клучни
ако истражителите сакаат да ја откријат целата содржина и
степен на криминалните планови. Во ЈИЕ во тек се искрени
напори, иако се уште не се широко распространети, за
промовирање на подобра и посистематска размена на
информации. Во сите јурисдикции може да се најдат примери
на креирани заеднички единици и слични механизми.
Повеќето интервјуирани експерти од заедницата на извршни
тела, посебно сметаат дека нивните искуства од „работењето
под ист покрив“ со колегите од други агенции довело до
најдобри резултати и изразуваат надеж дека ваквата
поставеност треба пошироко да се користи.
Слично на ова, согледаната потреба за „поврзување на
сите точки“ и дефинирање на суштинската динамика на
криминалните организации надвор од конкретни кривични
дела или детектирана криумчарена стока, доведе до
воспоставување специјализирани извршни оддели и/или
обвинителски одделенија против организиран криминал
(види поглавје 4.4 ). Имајќи предвид истите да бидат доволно
финансирани и обучени и да има јасна поделба на трудот
меѓу нив и „општите“ полициски и обвинителски служби
од истата земја, кое во моментот не е случај, ваквите тела
може да се постават како витални точки за спречување
на најсериозните манифестации на нелегалната трговија.
Пошироко, земјите од ЈИЕ треба да разгледаат дали ставаат
доволно приоритет на борбата против меѓународниот
организиран криминал и дали инвестираат доволно човекови
и други ресурси за прекинување и растурање на ОКГ и
мрежите (види дел 4.4.2 ).
И покрај инхерентниот меѓусекторски ( а се повеќе
безбедносно ориентиран) мандат и воспоставеното
присуство на границите, пристаништата и другите жешки
точки за организираниот криминал, Институтот согледа дека
се потценува придонесот на Царинската служба во борбата
против нелегалната трговија. Овој извештај го разгледува

ова прашање од пет агли: Прво, иако јавно-приватната
соработка за нелегалната трговија најчесто е ограничена
во ЈИЕ, Царинската управа веќе се покажала како клучен
двигател и добро позициониран фактор кој може понатаму
да ги користи приватните сектори (види поглавје 4.6 ); второ,
царинските служби се клучни за соочување со феноменот
на е-трговија и злоупотребата на малите пратки за цели на
нелегална трговија (види ја студијата на случај во дел 4.4.2
); трето, Царината е клучен имплементатор на агендата
за олеснување на дигиталната трговија, која промовира
модернизација на царинските управи и процеси и има за цел
унапредување на превенцијата, детекцијата и истражување
на нелегална трговија (види Препорака 13 и забелешката
во дел 4.4.2 ); четврто, царинскиот надзор и спроведување
во зоните на слободна трговија треба да биде клучна
компонента на секој национален одговор кон нелегалната
трговија (види поглавје 3.2 ); и на крајот, во контекст на
кажаното, извештајот разгледува дали царинската управа
треба да има поголеми надлежности за истражување на
нелегалната трговија и кривичните дела поврзани со неа
(види препорака 20 и дел 4.4.1).
За повеќето земји, уште еден клучен предизвик произлегува
од начинот на кој се водат и координираат истрагите и
кривичното гонење на нелегалната трговија и протокот на
информациите во врска со нив. Од една страна, земјите од
ЈИЕ имаат релативно добра институционална поставеност
за борба против организираниот криминал: Обвинителството
ги води истрагите и се потпира на различните тела надлежни
за спроведување на законите (т.е. кривични истражители
во рамките на полицијата и граничната полиција,
царинската управа, експертите за финансиски криминал,
итн.) и други национални тела. Според тоа, тактичкото
водство и оперативната координација се важни аспекти од
обвинителската функција.
Од друга страна, истражните системи што ги води
обвинителството се осудени на неуспех ако во
обвинителството не се централизирани сите достапни и
релевантни разузнавачки информации и доказен материјал.
Меѓутоа, во реалноста, иако обвинителствата ги водат
истрагите, многу од овие тела не ги реализираат соодветно
клучните аспекти на оваа функција за централизација.
Неколку фактори што објаснуваат зошто е тоа така:

•

Во неколку земји, моделот каде што обвинителството ја
води истрагата не фати целосно корен (односно не зеде
замав). Националните тела продолжуваат да ги штитат
своите институционални територии и претпочитаат
да останат во водечка позиција, а не како некој што
дава поддршка. Честа препрека е довербата (односно
недовербата) помеѓу одредени агенции. Формализмот и
бирократските институционални култури, кои се широко
распространети во ЈИЕ, може да послужат како маска на
други посуштински пречки за меѓуагенциска соработка или
за „префрлање на топката“.
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•

Поврзано со ова, изгледа дека информациите се движат
реактивно, а не проактивно. Уште повеќе, одредени
извршни/разузнавачки агенции, активно сакаат да го
попречуваат протокот на информации и разузнавачки
податоци до надлежните обвинители.

•

Во различни структури, полициските службеници може
во својата хиерархија да откријат информации (кои
вообичаено водат до Министерот за внатрешни работи)
кои треба да останат доверливи. Ова понекогаш е
резултат на двосмисленост и/или неконзистентност меѓу
клучни правни рамки (на пример, законот за кривична
постапка и законите за полиција) кои не го интегрирале
целосно моделот за истраги водени од обвинителството.
Идеално, од оперативна перспектива, службениците за
спроведување на законот во системите за истраги водени
од обвинителството треба да поднесуваат извештај
единствено на обвинителството.

•

•

•

Не се специјализирани сите обвинителства и немаат
сите соодветно искуство за борба против организираниот
криминал. Во одредени случаи, ова може да ги стави
обвинителите во понеповолна позиција кога вршат
истражни дејства на специјализирани извршни агенции.
Повеќето обвинителства самостојно немаат капацитет
да вршат разузнавање за криминал и стратешки
анализи, а тоа сериозно го ограничува степенот до кој
можат „да се соочат“ со нови тенденции или закани.
Од друга страна, националните водачи и носители на
политики во релевантните земји не можат да ги користат
информациите и анализите од де факто централните
власти за организиран криминал на секоја од земјите (т.е.
обвинителството).
Во секој случај, само обвинителството не може да ја
поправи фрагментираната институционална поставеност,
нешто што понекогаш постои во самиот концепт. Потребно
е политичко водство и храброст да се отстранат овие
непотребни пречки и да се придонесе за негување
единствена цел за сите актери од институциите за
спроведување на законите и кривичната правда.

Овие предизвици може делумно да се премостат преку
јакнење на централната и централизирачка улога на
обвинителството (види Препорака 7).
Од друг агол, специјализирани одделенија за спроведување
на законите и обвинителските оддели, исто така, ќе имаат
задача да го искористат недоволно искористениот потенцијал
за јавно-приватна соработка во контекст на истрагите на
нелегалната трговија (види поглавје 4.6 ). Многу рути и
динамика на нелегалната трговија, особено оние што влијаат
врз пазарите на кои криумчарите се нелојална конкуренција
со легитимните компании (на пример, во индустријата за
алкохол, тутун и медицински производи, како и во други кои
се ранливи на фалсификување) тешко може да се откријат
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без истражните ресурси кои автономно ги мобилизира
приватниот сектор. Повеќето практичари и носители на
политики од ЈИЕ ја препознаваат клучната улога на јавноприватните партнерства (ЈПП) во олеснувањето на размената
на информациите со актерите од телата за спроведување
на законите (на пример, давање разузнавачки податоци што
помагаат во истрагите, поддршка за царинската управа да
ги разликува оригиналните од фалсификуваните производи,
итн.), придонесот на форензичката експертиза и материјална
опрема, како и развој на технологии за следење. Меѓутоа,
недоволното користење на ресурсите од приватниот сектор
често се објаснува со вкоренетата недоверба со која јавните
власти го гледаат бизнис секторот и тенденцијата фирмите
да бидат „под радарот“.
Неколкуте позитивни искуства за јавна-приватна соработка
во регионот, вклучително меѓу бизнис/транспортниот
сектор и царината, поврзано со управување со ризикот и
откривање на нелегална трговија (види дел 4.6.3 ), се знак
дека состојбите бавно се менуваат. Донесувањето правни
рамки што овозможуваат создавање синергии во доменот на
кривичната правда би ги овозможило неопходните заштитни
мерки за да се осигури доброволниот придонес од страна
на приватниот сектор (надвор од она што е веќе дадено со
закон, на пример, статутите против перење пари) да биде
со цел, транспарентен и да ја почитува независноста и
непристрасноста на кривичната постапка. Имајќи ги предвид
овие ограничувања, земјите од ЈИЕ треба да ја имаат
предвид добрата практика што овозможува двонасочна
комуникација меѓу јавниот и приватниот сектор во контекст на
истрагите на нелегална трговија и другите извршни дејства
(види дел 4.6.3 ).
Напорите за воспоставување на ЈПП и промовирање на
одржливи нивоа на меѓуагенциска координација нема да
донесе резултат без да се гледаат судските процеси како
фер и процеси кои нудат соодветно ниво на одвратување
од вршење кривични дела. Тука, ЈИЕ-ИМПАКТ проектот
ги нагласува следните предизвици: Честата примена на
преблаги казни од страна на судиите (главно за кривичните
дела поврзани со трговија со дрога), неконзистентна примена
на казни за кривични дела од сличен степен, кое делумно е
поврзано со генералниот недостиг од насоки за донесување
казни; и широката примена на спогодбени решенија при што
сторителите се казнуваат многу под минималните прагови
утврдени со закон поради целта да се дојде до пресуда (види
поглавје 4.7, пресуди за кривични дела од нелегална трговија)
Иако спогодбените решенија за предметите се очекуваше да
го зголемат нивото на конфискување на средствата стекнати
преку кривични дела, слабите резултати од конфискацијата
упатуваат на прашањето дали оваа практика функционира
како што треба и во интерес на правдата. Надвор од ова,
службениците во институциите на кривичната правда,
посебно обвинителите и судиите би имале корист од
дополнителни обуки за образложување на спогодбите со
признавање вина и договорите (види Препорака 22 ).
Во случај на високо доходовни шеми на нелегална трговија,

кривичните казни може да постигнат целосен одвратувачки
ефект ако се поддржани со одлучна акција за конфискација
на средствата стекнати од криминалот (види поглавје 5
). Ова најверојатно е област каде што се гледа најголем
јаз меѓу она што е предвидено со законот и практичната
примена. Во целост, земјите од ЈИЕ ги имаат воспоставено
повеќето од правните механизми и модернизација за
одземање на сомнителни средства кои не подлежат на
комплицирани процедури, како што се конфискациите
што не се базираат на осудителни одлуки и проширените
модели на конфискација и преиначен товар на докажување.
Статутите за перење пари генерално вклучуваат широк опсег
дејства поврзани со нелегалната трговија како предикатни
казнени дела. Но, дури и со донесување на сеопфатни
правни инструменти, нивното спроведување може да биде
проблематично: Обвинителите и судиите често ги толкуваат
правните одредби на различни и контрадикторни начини; а
понекогаш не е јасна разликата меѓу основните термини, како
што е директна и проширена конфискација.
Иако може да се најдат преседани во ЈИЕ, повеќето земји сè
уште имаат можност да воспостават рамки што овозможуваат
реинвестирање конфискувани средства во владини
сервиси – вклучително меѓународни полициски акции – и
други социјални програми. Со ова може да се овозможат
понатамошни олеснувања за засилување на напорите за
одземање на средства од кривични дела (види Препорака 27
и студијата на случај во поглавје 5.1 ), и да се финансираат
истражувања и програми што имаат цел адресирање на
клучните причини и двигатели на нелегалната трговија,
вклучително на ниво на заедницата.
Понатаму, она што недостига во многу случаи е доволно
материјали и финансиски средства за управување со
запленетите и конфискувани средства, како и капацитет за
вклучување во понекогаш сложени и долготрајни финансиски
истраги. Заедничка грижа во регионот е тоа што овие истраги
не се започнуваат систематски паралелно со истрагите
во главното кривично дело. Ова не значи дека акција за
„следење на парите“ би довела до зголемување на вредноста
на запленетите средства. Во овој контекст, земјите од ЈИЕ се
соочуваат со истите тешкотии со кои се соочуваат сите земји,
да го симнат корпоративниот превез на јурисдикциите што
не сакаат да соработуваат или да ги следат трансакциите од
нелегалната трговија преку неформалните механизми како
што е Hawala.7
Слично, земјите од ЈИЕ не се сами во согледувањето
дека традиционалните истражни техники не се доволни за
надминување на експоненцијалниот раст на кодираната
комуникација, вклучително од криминалните организации
во бизнисот на криумчарење (види поглавје 4.3, истражни
стратегии). Традиционалните методи, исто така се борат
да се адаптираат на феноменот на е-трговија и растот на
малите пратки за кои се користи, кое се заканува да ги
оптовари царинската управа и другите тела (види поглавје
4.4 и студија на случај во 4.4.2 ).

Поврзано со овие трендови е сеопфатната закана од
компјутерската нелегална трговија,во кој контекст земјите
од ЈИЕ генерално не се подготвени. Додека националните
партнери и советниците на проектот упатуваа на
зголемување на нелегалната трговија на темната страна на
интернетот – Даркнет, сè уште останува нејасен конкретниот
опсег на проблемот во ЈИЕ. Затоа, овој извештај сака да
понуди насоки за законодавците и носителите на политики,
кои имаат важна работа пред нив за ревизија и надградување
на регулаторните рамки, така што институциите за
спроведување на законот и другите тела ќе може да ги
искористат онлајн посредниците и најновите технологии и
аналитички алатки (види студија на случај во делот 4.4.1 ).
Овие предизвици не треба да се потценуваат, но, исто
така, не може да го скријат присуството на долготрајните,
структурни препреки како што е корупцијата. Експертите од
различни земји забележаа случаи на соработка меѓу ОКГ
и политички функционери и тоа создава значајни пречки
за истрагите на нелегална трговија. Еднакво значајни се
и долготрајните закани по интегритетот на заедниците за
спроведување на законите и правосудството (види поглавје
4.4 ). Иако има неколку земји кои воведоа корективни и
превентивни мерки, како што се закони за заштита на
свиркачите и процедури за проверка, останува јазот во
спроведувањето и предизвиците поврзани со ресурсите.
Движечките сили на нелегалната трговија често се среќаваат
во даночни и регулаторни режими што се разликуваат и
нивоа на владини субвенции во различните јурисдикции. ОКГ,
исто така ја искористуваат порозноста на границите, широки
крајбрежја и често сиви правни зони како зоните за слободна
трговија (види поглавје 3.2 ). Логистичките синџири за
операциите на криумчарење често опфаќаат различни земји,
се потпираат на повеќе начини на транспорт и вклучуваат
криминално мотивирани актери од различни националности
кои дејствуваат по договор. Од сите овие причини, шемите на
нелегална трговија имаат инхерентно меѓународна димензија
и ниту една земја не може да се соочи со проблемот
изолирано.
Иако земјите од ЈИЕ се активни страни во низа билатерални,
регионални и меѓународни договори за соработка, не е
еднаква природата и интензитетот на протокот на таа
соработка (види поглавје 6). Земјите се потпираат на
меѓународните тела за спроведување и кривична правда
во различен степен, како резултат на различните договори
за соработка. На пример, иако земјите од регионот што не
се членки на ЕУ добиваат значајна помош преку Европол,
Европравда и Фронтекс, опсегот на оваа поддршка зависи
од договорите што ги склучува секоја земја. Некои договори
доцнат со имплементација, додека други се уште не се
конкретизирани како резултат на политичката инерција.
Понатаму, меѓународната размена ги следи истите шаблони
на домашните истраги и кривични гонења, со фокус повеќе на
трговијата со дрога, а помалку на криумчарењето мигранти
и кривичните дела од трговијата со луѓе. Поврзано со ова,
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изгледа дека опсегот на работа на Европол и Центарот за
спроведување на законот во Југоисточна Европа (СЕЛЕК) е
тесно да соработуваат, вклучително соработка за процена на
европските закани од организираниот криминал.
Иако регионалниот релјеф е фрагментиран, земјите сè
повеќе експериментираат со различни алатки за меѓународна
соработка и олеснувања како што се заеднички истраги
(главно, поддржани од СЕЛЕК), заеднички патроли,
поставување офицери за врска и платформи за соработка
(види поглавје 6.2). Од дискусиите со националните
советници се истакнаа неколку случаи на прекугранични
оперативни договори кои – покрај тоа што бараат многу
ресурси и поддршка од надвор – бараат поширока и
посистематска примена.
Во целина, овој извештај нагласува дека постојат добро
воспоставени судски и полициски канали преку кои може
да се споделуваат значајни информации со кои „се
подмачкуваат тркалата“ на процедурите за формалната
заемна правна помош (ЗПП). Детектирани се само
неколку проблеми во однос на начинот на функционирање
на режимите за ЗПП. Недостатокот на преведувачи и
присуството на повеќе централни власти за ЗПП, може да
создаде несигурност и непотребни бирократски одложувања
во обработка на барањата во случај кога времето е од клучно
значење.

Closing the implementation gap

институционална квазипарализа повеќе од две децении
по колапсот на Југославија. Овие фактори упатуваат на
длабоки, суштински предизвици што ќе треба да се решат
во процесот на консолидација на модерните, динамички
и проактивни системи на кривична правда. Останува да
се види, како овие системи одговараат на се поголемиот
раст на синдикатите на организираниот криминал што ги
искористуваат повеќекратните слабости на регионот. Во
овој контекст, новата стратегија за проширување на ЕУ
(види поглавје 2.4 и анекс 4.1) ќе треба да го ревитализира
процесот на пристапување, кој, низ годините, изгуби дел од
сјајот и динамиката.

National dialogue in Skopje,
North Macedonia

Но, исто така, важно е правилно да се согледаат денешните
(и утрешните) предизвици. Пошироката слика на историјата
на регионот и постепениот напредок што е постигнат во
последните децении покажува дека не може да се игнорира
фактот дека ЈИЕ сега е поподготвена да се соочи со
нелегалната трговија на почетокот на новиот век. Во овој
период исто така се појави активно граѓанско општество како
клучна алка меѓу граѓаните и владите кои им служат и се
одговорни пред нив.

Поновите национални напори, особено оние што ги
прават земјите од ЗБ за усогласување со европското
законодавство, затворија дел од правните и институционални
неусогласености меѓу земјите членки на ЕУ и другите.
Оттука, политичките водачи и вишите службеници од
кривичната правда се повикани да го затворат се уште
широкиот јаз меѓу правните и регулаторните рамки и нивната
практична имплементација. Оваа наредна фаза ветува дека
ќе биде исто толку голем предизвик и ќе ја тестира зрелоста
и подготвеноста на земјите.

Иако за ЈИЕ-ИМПАКТ примарниот фокус не се граѓанските
организации и нивниот придонес за транспарентноста на
преговорите за влез во ЕУ, никогаш до сега не било поважно
откривањето на нелегалната трговија и криминалните шеми
поврзани со неа и повикување на владите да се држат до
ветеното. Секако, истражувачкото новинарство и независните
анализи од актерите од граѓанскиот сектор во регионот се
клучни извори за овој извештај. Поврзано со тоа, Институтот
верува дека ќе треба да се изградат нови мостови меѓу
граѓанските организации и обичните луѓе кои се повеќе
мислат дека агресивните истраги и разоткривања не носат
значајни промени. Ова само ја засилува потребата граѓаните
од ЈИЕ подобро да е информираат и јакнат за да може да
ги уживаат своите демократски права на слободни и фер
избори.

Од социоекономска и политичка перспектива, пандемијата со
КОВИД-19 и последиците од неа, најверојатно ќе значат до
сега невиден притисок за владините ресурси. Борбата против
меѓународните криминални мрежи можеби не е првиот
приоритет во време на раст на невработеноста, оптоварени
здравствени капацитети и непрекинатото бегство на младите
од регионот. Меѓутоа, исто така, вистина е дека земјите од
ЈИЕ може да бидат сведоци на зголемување на бројот на
луѓе кои се вклучуваат во нелегална трговија како начин што
ги гарантира нивните основни потреби. Веќе е очигледно
дека со порастот во нелегалната миграција во голема мера
имаат корист криминалните мрежи.

Во изминатите три години се одржаа интензивни дискусии
со ентузијасти, висококомпетентни и мотивирани
професионалци од царинската управа и полицијата,
обвинителствата, единиците за финансиско разузнавање,
телата за борба против корупцијата и претставници
на министерството надлежно за европски прашања и
меѓународна соработка. Со соодветна политичка поддршка
овие службеници се одговорни да ги направат своите земји и
регионот помалку ранливи, поподготвени и посамоуверени да
одговорат на предизвикот на еден од најголемите проблеми
на 21 век. Благодарение на нив, Институтот во Сиракуза ги
дефинираше следните 39 препораки.

Left clockwise: Regional dialogue in
Siracusa; Skanderbeg Square in Tirana,
Albania; Bucharest, Romania (credit:
John M. Sellar)

Сега имаме најмногу што да изгубиме. Регионот го зафати
националистички бран и во некои случаи, уште повеќе ги
поларизираше заедниците. Релативно новосоздадените
држави продолжуваат да воспоставуваат владеење
на правото сред политичкиот застој, етнички тензии и
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Препораки

Closing the implementation gap

6.

Земјите од ЈИЕ се охрабруваат да ги преземат следниве
чекори со цел да се зајакне борбата против нелегалната
трговија:

Заштитете ги слободата и независноста на
граѓанските организации, истражувачките институти
и истражувачките новинари што работат на
откривање и известување за нелегалната трговија
и поврзаните кривични дела без заплашување
или друга штета и систематски истражувајте ги и
казнувајте ги кривичните дела извршени врз нив.

Договорни активности и законодавство
8.

Стратешки и политички прашања
1.

2.

Институционално насочување и координација

Спроведете сеопфатен „севладин“ преглед на
постојните национални стратегии, акциски планови,
итн. во однос на конкретните сектори на нелегалната
трговија, организираниот криминал, корупцијата и
нелегалните финансиски текови (НФТ). Целите на
овој преглед треба да бидат идентификување на
недостатоците и можностите за подобро поврзување
и поедноставување на постојните стратешки
документи и развој на поробусни механизми за
следење и процена на нивното спроведување.

На ЦО треба да му се дадат извршни функции
и овластувања неопходни за вршење тактичко,
оперативно и аналитичко управување во борбата
против нелегалната трговија. Во согласност со моделот
на истрага предводена од обвинителството, Органот
треба да биде, во повеќето случаи, највисокото ниво на
обвинителство во земјата. Ако ова не е соодветно во
даден контекст, како алтернативна опција, може да се
назначи државен орган на прогонот.

3.

Воспоставете механизам за следење задолжен да
ги квантификува годишните економски загуби, како
приватни, така и државни, кои произлегуваат од
нелегалната трговија.

4.

Размислете за изготвување посебна национална
стратегија за борба против нелегалната трговија
во рамките на различните сектори. Спречувањето
на криминалот треба да претставува клучна цел
на ваквиот процес на утврдување стратегии. Во
овој документ, исто така, треба да се разгледаат и
занемарените форми на нелегалната трговија (на
пример, имот прогласен за културно наследство,
акцизни стоки, вклучувајќи алкохол, тутун и нафта,
фалсификувани медицински производи, нелегално
сечени дрва и др.) со цел да се утврди нивното
присуство и застапеност во земјата.

5.
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За развој на политиките и целите на
спроведувањето на законот, препознајте ја важноста
на борбата против нелегалната трговија како
меѓусекторска појава, како што е опишано во овој
извештај, како дополнување на постојните секторски
пристапи (или оние засновани на производи).

Разгледајте нови пристапи за мерење на напредокот
и успехот во борбата против нелегалната трговија,
вклучително и преку усвојување неконвенционални
показатели што подобро ја валоризираат
проактивната, меѓуагенциска соработка и подобро го
препознаваат директниот и индиректниот придонес
што го даваат различните агенции во истражните и
други извршни дејствија.

9.
7.

Назначете соодветен, соодветно финансиран и
добро функционален субјект што ќе служи како
Централен орган (ЦО) за прашањата поврзани со
организираниот криминал и нелегалната трговија.

Органот треба да има овластување да го централизира
и насочи протокот на суштински разузнавачки и доказни
материјали меѓу релевантните субјекти (вклучително
и информации од извори од приватниот сектор),8 да
наложува координација на пониски нивоа и да презема
случаи во соодветни околности. Овие овластувања
имаат цел да им помогнат на службениците на органите
на прогонот и кривичната правда да се фокусираат на
главните криминални актери – особено организираните
криминални групи и мрежите – кои се во основата
на прекуграничните шеми на нелегалната трговија.
Поконкретно, оваа препорака не вклучува создавање
нови институции.
Со оглед на својата основна, централизирачка функција,
ЦО треба исто така да има овластување редовно да
известува за природата, опсегот и обемот на заканата
за нелегална трговија на национално (и регионално)
ниво, врз основа на сигурни, точни информации
и разузнавачки информации што се собираат и
дисеминираат по налог на ЦО, како и за истражните
и судските исходи. Таквите извештаи треба да бидат
во основата на анализата и развојот на политиките,
спроведувањето, процената и ажурирањето на
националните стратешки документи и споделувањето
на добрите практики и научените лекции на релевантни
меѓународни форуми.

Дајте приоритет на придржување и
спроведување на Конвенцијата на ООН против
транснационалниот организиран криминал и
нејзините дополнителни протоколи (UNTOC),
Конвенцијата на ООН за борба против корупцијата
(UNCAC) и другите меѓународни договори
поврзани со нелегалната трговија (види Анекс 2).
Прегледајте го и ажурирајте го законодавството
за да се погрижите барем кривичните дела
поврзани со нелегална трговија во кои се вклучени
организирани криминални групи, или кои на друг
начин претставуваат значителен ризик за јавното
здравје или животната средина, да бидат предмет
на строги минимални казни, вклучително и
затворски казни.

10. Воведете соодветни казни против правните лица
вклучени во нелегална трговија.
11. Во однос на потписничките што не се членки на
ЕУ, усогласете ги националните правни рамки
со Неапол II Конвенцијата за взаемна помош и
соработка меѓу царинските управи (Неапол II
Конвенцијата), вклучително и нејзините одредби
за посебни форми на соработка. Во однос
на членките на ЕУ, прегледајте ги постојните
резерви кон Конвенцијата. За сите земји од
ЈИЕ, прегледајте ги сите други ограничувања во
користењето на специјалните форми на соработка
на царинските службеници.
12. Ратификувајте ја и спроведувајте ја Меѓународната
конвенција за поедноставување и усогласување
на царинските постапки (Ревидирана конвенција
од Кјото), вклучувајќи го посебниот Анекс D,
и спроведувајте ја Препораката на ОЕЦД за
слободни трговски зони и нејзиниот Кодекс на
однесување.
13. Ублажете ги ризиците од нелегалната трговија и
корупцијата во царинските и граничните процеси
на управување со засилено спроведување на
мерките за олеснување на трговијата според
Договорот за олеснување на трговијата на
Светската трговска организација и другите
релевантни меѓународни договори и стандарди.

Истрага, гонење и судење по предмети на
нелегална трговија
14. Погрижете се да биде можно брзо споделување
разузнавачки информации, информации и докази
во реално време помеѓу релевантни национални
субјекти со воспоставување централизирана
електронска база на податоци или бази на
податоци на конкретните агенции што се
интероперабилни со другите.
15. Унапредете ги, распределете им доволно ресурси
и обучете ги органите на прогонот да спроведуваат
проактивни истраги засновани на разузнавачки
информации.
16. Овластете ги и правилно распределете им ресурси
на царинската управа, граничната полиција и
другите органи на прогонот со присуство на
границите, пристаништата и аеродромите, да
соработуваат во спроведувањето разузнавачка
анализа, процена на ризиците и таргетирање и
истраги, вклучително и преку заеднички пристап до
релевантни бази на податоци.
17. Погрижете се надлежните истражители
да бидат овластени да го користат целиот
спектар на посебни истражни техники (ПИТ)
во справувањето со сите форми на нелегална
трговија и откривањето на пошироките криминални
мрежи. Поконкретно, земјите треба да овозможат
употреба на тајни истраги во соодветни околности
и со судски надзор, како и да обезбедат
напредна обука, вклучително и за употребата на
информатори.
18. Овластете ги тајните агенти делотворно да се
инфилтрираат во организираните криминални
групи, вклучително и со правење на потребните
измени на нивниот правен статус и овластувања.
19. Зајакнете ги капацитетите и ресурсите на органите
на прогонот за систематско спроведување
финансиски истраги и истраги за перење пари
заедно со истрагите за основните кривични дела
вклучени во шемите на нелегалната трговија.
За таа цел треба да се обезбедат дополнителни
специјализирани обуки.
20. Размислете за поголеми овластувања за
царинската управа за спроведување кривични
истраги за нелегална трговија и поврзани
нелегални финансиски текови, вклучително и
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перење пари засновано врз трговија (ППЗТ). Во
секој случај, погрижете се царинските агенции
тесно да соработуваат со другите органи на
прогонот и приватниот сектор кон заедничката
цел на откривање шеми и сторители на нелегална
трговија.
21. Земјите што овластуваат различни субјекти да
управуваат со организиран криминал/корупција и
со помалку сериозни кривични дела, размислете за
изработување упатства за непречено пренесување
на предметите од општи на специјализирани
субјекти (или обратно) за да спречите нивно
непотребно одложување или компромитирање.
22. Поттикнувајте јасно разбирање на оправданоста
на договорите за признавање вина, кои: i) немаат
цел да ги заменат недоволните или неисправните
истраги; ii) треба да бидат предмет на судски
надзор за да се спречат какви било случаи
на злоупотреба, произволност или корупција;
и iii) му нудат можност на обвинетиот, за кого
осудителната пресуда е практично неизбежна, да
добие ограничени поволности во замена за брзо
решавање на постапката, овозможувајќи му на
системот на кривичната правда да заштеди вредни
материјали и човечки ресурси.
23. Размислете за воведување јасни упатства за
изрекување казни, вклучително и во областа
на нелегалната трговија, кои ја поткрепуваат
потребата за ефективна превенција на
најсериозните манифестации на нелегална
трговија и го ублажуваат ризикот законски
пропишаните казни нерамномерно да се
применуваат.
24. Организирајте натамошна обука за обвинителите
и кривичните истражители за клучните концепти
на трговијата со луѓе, со фокус на елементот на
експлоатација.
25. Размислете и, каде што е потребно, дефинирајте
го поимот на минимални количини нелегални
наркотици неопходни за да се квалификуваат како
трговија.

Closing the implementation gap

Одземање средства стекнати со кривични
дела
26. Основајте и распределете доволно ресурси
за Управа за одземање средства (УОС) за да
се олесни идентификувањето и пронаоѓањето
на приносите и инструментите на кривичните
дела што може да бидат предмет на наредби за
замрзнување, заплена или конфискација.
27. Размислете за распределба на дел од
конфискуваните средства од кривични дела за
поддршка на работата на кривичната правда и
органите на прогонот против транснационалниот
организиран криминал и градење отпорност
во заедниците што се најмногу погодени од
нелегалната трговија на национално ниво.

Меѓуагенциска и меѓународна соработка
28. Зголемете ги можностите за редовен
меѓуагенциски дијалог помеѓу клучните
обвинителства, полицијата, царинската управа
и поврзаните органи на прогонот, ЕФР и други
субјекти што имаат експертиза во финансиски
истраги, како и релевантните инспекциски/
регулаторни агенции.
29. Зголемете ги можностите за меѓуинституционална
обука, особено за обвинителите, полициските
и царинските службеници, финансиските
аналитичари и истражителите и даночните власти.
30. Искористете ја Програмата за контрола на
контејнери на UNODC на Светската царинска
организација (СЦО) и слично за зајакнување на
меѓуагенциската соработка при откривање на
нелегалната трговија.
31. Зајакнете ја оперативната и аналитичката
соработка, како и соработката за обука со SELEC,
Европол, Европравда и Интерпол меѓу другите
меѓународни организации, вклучително и за
заеднички истраги за нелегална трговија.
32. Инвестирајте во редовни стратешки дијалози
на регионално ниво, кои треба да ги обединат
високите функционери на специјализираните
сектори за организиран криминал и корупција, како
и креаторите на политиките и аналитичарите за
криминалистичко разузнавање.
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Јавно-приватно партнерство
33. Препознајте ја поголемата улога што може
да ја играат деловните субјекти и другите
чинители од приватниот сектор во поддршката
на истрагите за нелегална трговија, со
соодветни механизми за контрола за да се
обезбеди интегритет на истрагите и кривичните
постапки. ЦО треба да придонесе за развој на
канали и процедури за вклучување и редовно
консултирање на приватниот сектор.

39. Размислете за поддршка на нови механизми за
билатерално, мултилатерално и/или регионално
утврдување стратегии за справување со
нелегалната трговија.

34. Прегледајте ги законските и регулаторните
рамки за да се осигурите дека истражителите
се овластени да соработуваат со деловните
субјекти и другите чинители од приватниот
сектор, кога е соодветно, во текот на истрагите
за нелегална трговија.

Регионални иницијативи и области
за натамошно истражување и
проучување
35. Спроведете натамошно истражување и
проучување на обемот, застапеноста и
двигателите на НФТ, вклучително и ППЗТ, во
ЈИЕ.
36. Спроведете натамошно истражување
и проучување на ризиците поврзани со
нелегалната трговија во слободните трговски
зони во ЈИЕ и степенот до кој службениците на
органите на прогонот и кривичната правда ги
извршуваат своите законски овластувања во
врска со овие зони.
37. Размислете за склучување договори за
распоредување обвинители за врски во
други земји од ЈИЕ, во членките на ЕУ во или
надвор од регионот или во други земји што се
соочуваат со особено сериозни предизвици
од гледна точка на нелегалната трговија.
Таквите врски треба да бидат инкорпорирани во
рамките на ЦО.
38. Зајакнете ги можностите за едукација, подигање
на свеста, како и за стручно оспособување и
градење на капацитетите на службените лица
од кривичната правда и органите на прогонот за
нелегалната трговија и нејзините меѓусекторски
аспекти.
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