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Вовед во Упатствата

1.

Историјат на проектот

Општата цел на проектот на Канцеларијата на ОН за дроги и криминал (УНОДЦ)
„Подобрување на оперативниот капацитет за истражување и сузбивање
на
активностите на трговија со луѓе (ТЛ) и криумчарење мигранти (КМ) на Западниот
Балкан“ е да се подобри способноста на службениците за спроведување на законот
во регионот да се борат против ваквиот криминал, преку подобрување на
регионалната полициска и судска соработка.
Сегашниот проект е втора фаза на проектот на УНОДЦ кој течеше од јули 2007
година до февруари 2009 година и ги вклучи следниве активности:
■ Назначување на оперативни фокусни точки (ОФТ), избрани од
специјализираните единици на полицијата за борба против трговија со луѓе /
криумчарење луѓе и репрезентативни кривични аналитичари (РКА) од секоја
земја-учесничка;
■ Организација на два регионални оперативни состаноци на ОФТ и РКА;
■ Организација на понатамошни регионални состаноци вклучувајќи и судии и
обвинители кои се занимаваат со предмети на трговија со луѓе (ТЛ) и
криумчарење мигранти (КМ) и претставници од разни меѓународни и
регионални организации вклучени во прашања на ТЛ и КМ.
■ Изработка на Прирачник за обука на органите за спроведување на законот во
врска со истраги на ТЛ, на англиски, албански, македонски и српски;
■ Набавка на техничка опрема за подобрување на оперативниот капацитет;
■ Организација на двонеделна обука (курс за обука на обучувачи) за
службениците на органите за спроведување на законот, плус уште една
недела специјализирана обука за истраги во борбата против трговија со луѓе;
■ Обука за анализа на кривични разузнавачки информации за РКА.
Конкретната цел на фазата II oд проектот е да им се помогне на земјите од
Западниот Балкан – Aлбанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, БЈР Македонија,
Црна Гора, Србија (вклучувајќи го и Косово според UNSCR 1244) – во јакнењето на
одговорите на кривичното право на ТЛ и КМ при развивањето регионална рамка на
соработка.
Очекуваниот исход од оваа фаза на проектот е воспоставување заеднички работни
практики што им овозможуваат на правосудните институции во секоја од целните
земји да воспостават заеднички и координирани механизми на истрага, прогон и
пресуди во случаите на ТЛ и КМ, преку јакнење на капацитетите на
мултидисциплинарните (органи на законот и судство) тимови, коишто се формираат
ад хок, за борба против ваквите форми на криминал.
За таа цел, еден од главните излезни резултати на оваа фаза е:
•

Изработка на Регионални упатства за подобрување на судската соработка во
областа на ТЛ и КМ меѓу земјите/ентитетите, особено преку подобрување на
употребата на инструменти за меѓународна правна соработка.
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Содржината на овие Упатства произлегува директно од повратните информации
добиени од делегациите (вклучувајќи и службеници за спроведување на законот,
обвинители, судии, претставници од соодветните министерства за правда и
национални координатори на борбата против трговија со луѓе) од
земјите/териториите-учеснички на двете регионални работилници (Будва, 1-3
октомври 2009 година и Белград, 24-26 ноември 2009 година), како и од теренските
посети на сите земји/територии-кориснички на проектот, коишто се случија под
покровителство на проектот во октомври и ноември 2009 година. Таквиот пристап,
т.е. директниот консултативен процес, се надеваме обезбеди Упатствата да бидат
скроени така што да ги задоволат конкретните потреби и барања на практичарите на
кривичното право во регионот и да ја подобрат меѓународната соработка во
истрагите и прогонот на ТЛ и КМ.
2.

Предизвикот на меѓународната соработка

Кривичните дела трговија со луѓе и криумчарење мигранти често се транснационални
по начинот на извршување и по ефектот. Спротивно на тоа, реакциите на кривичното
право спрема трговијата со луѓе (кривичните закони, агенциите за спроведување на
законот, службите за прогон и судовите) обично се структурирани и често оперираат
само во рамките на државните граници. Ваквата дихотомија претставува значаен
предизвик за способноста на земјите ефективно да истражуваат и да гонат случаи на ТЛ
и КМ.
Постојат бројни практични и политички фактори кои може да ја попречат меѓународната
соработка при кривичните истраги и прогони. Тие вклучуваат предизвици како
комуницирање со партнери коишто зборуваат различен јазик, разлики во правните,
политичките и културните традиции, политички побуди, па дури и страв околу
соработката со колеги во друга земја. Сепак, иако има многу предизвици, има и важни
можности.
Преку националните закони и меѓународни договори, повеќето земји применија низа
инструменти кои може да ги користат агенциите за кривично право заради олеснување
на прекуграничната соработка во кривични работи. Тие ги вклучуваат инструментите на
меѓународна правна помош (МПП) – вклучувајќи и задржување на приходите од
криминалот – и екстрадиција. Исто така, постојат и практични начини на кои
службениците за спроведување на законот, обвинителите и судиите од различни земји
може да работат заедно, преку разменување информации и кривично разузнавање и
преку вршење заеднички истраги.
3.
Конкретни прашања што влијаат врз меѓународната соработка при
истраги на ТЛ / КМ на Западниот Балкан
Постојат одредени историско-географски одлики на Западниот Балкан кои всушнот може
да помогнат да се олесни меѓународната соработка на начин којшто е неможен во други
региони. Јасно, земјите од поранешна Југославија делат слични јазици и слични правни
системи – што има истакнати предности за комуникација и собирање / размена на
докази. Иако албанскиот е целосно различен јазик – повторно, албанскиот правен систем
е сличен со оној што важел во поранешна Југославија.
Освен тоа, без оглед на фактот што сите земји/територии во регионот ги адаптираат
своите законодавства за да одговорат на промените во криминалот, технологијата и
индивидуалната национална политика, плус и за да бидат во согласност со
меѓународните конвенции и протоколи, целта за пристапување кон Европската унија и
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учеството во пошироката европска интеграција, што сите земји/територии ја делат,
доведе или доведува до усогласено и компатибилно законодавство во голема мера.
Во однос на конкретните прашања утврдени во текот на регионалните состаноци и
посети на земјите-учеснички – следниве се некои од најчесто изразените:
■ Понекогаш е тешко да се најдат контакти во други земји од регионов за размена
на барања за МПП и за неформална размена на кривични разузнавачки
информации;
■ Може да има значително доцнење при одговарањето на барањата за МПП, кое
понекогаш може да биде предизвикано од недостатоци или недоразбирања во
врска со самите барања;
■ Понекогаш се случува доказите собрани во согласност со законот на една
земја/територија од регионот да не се прифатливи во друга;
■ Потребен е преглед на меѓународната правна рамка за борба против ТЛ и КМ на
локалните јазици;
■ Личните контакти меѓу фокусните точки и другите претставници на органите за
спроведување на законот и судските органи во земјите од регионот се особено
важни, но може да биде тешко да се одржат работните односи кога доаѓа до
смена во персоналот;
■ Неформалната размена на кривични разузнавачки информации понекогаш е
попречена поради неизвесностите околу правната основа за таквата размена;
■ Иако имаше некои успешни заеднички (координирани) истраги на ТЛ и КМ во
регионот, постои недостиг на знаење за меѓународната правна рамка и практиките
во врска со заедничките истражни тимови (ЗИТ).
4.

Опсег и организација на Упатствата

Овие Упатства се наменети на практичарите на кривично право на Западниот Балкан да
им дадат водич лесен за употреба, на секој локален јазик (т.е. албански, босански,
хрватски, македонски и српски), во однос на одредени клучни аспекти на меѓународната
соработка на полето на ТЛ и КМ на Западниот Балкан.
Не е во опсегот на овие Упатства детаљно да завлегуваат во користењето на МПП
заради задржување на приходите од криминалот, ниту во принципите и процесите
вклучени во екстрадицијата. Овие аспекти се покриени во други публикации на ОН.1.
Меѓутоа, за да се истретираат прашањата што ја попречуваат меѓународната соработка
во регионов, како што беше пренесено во текот на консултативниот процес, овие
Упатства ја разгледуваат меѓународната правна рамка за формална и неформална
соработка, вклучувајќи ги и принципите и предусловите на МПП и подготовката на
барања за МПП, вклучувајќи ја и алатката на УНОДЦ за пишување барања за МПП. Рака
под рака со овие упатства, како дел од проектните активности, самата алатка за
пишување барања за МПП, исто така, беше преведена на локалните јазици и на
соодветниот персонал ќе му биде даден потребниот пристап за користење на
инструментот на УНОДЦ за МПП он-лајн, како и обука за негово користење.
Освен правните и логистички елементи на меѓународна соработка при случаи на ТЛ и
КМ, овие упатства ја скицираат и механиката и меѓународната законодавна рамка за
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■
■

Примери на публикации на УНОДЦ што ги покриваат овие прашања се:
Публикација на Асоцијацијата на Југо-источните азиски нации (ASEAN): Трговија со луѓе: прирачник за меѓународна
соработка.
Алатница на УНОДЦ за борба против трговијата со луѓе.
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неформална размена на кривично разузнавање и информации, и начинот на кој
полицијата и обвинителите од различни земји може да соработуваат, со конкретно
упатување на развивањето заеднички истражни тимови (ЗИТ). Поконкретно, Упатствата
се поделени на четири поглавја:
Поглавје 1: ги резимира дефинициите и разликите меѓу ТЛ и КМ и дава преглед на
меѓународната правна рамка околу овие кривични дела, со особен фокус врз оние
инструменти кои се најдиректно поврзани со меѓународната соработка.
Поглавје 2: дава вовед во конкретното прашање на меѓународна соработка при
истрагата и прогонот на случаите на ТЛ и КМ. Во него се објаснува важноста на таквата
соработка; се идентификуваат главните форми на соработка; и се дава преглед на
нејзината правна основа. Тоа ја разгледува и конкретната рамка за меѓународна
соработка во регионот.
Поглавје 3: го разгледува инструментот за меѓународна правна помош при
меѓународната соработка. Тоа започнува со резимирање на процесот и правната основа
за МПП и со скицирање на меѓународната и регионална правна рамка, и како таа е
поврзана со конкретните кривични дела на ТЛ и КМ. Потоа, ги идентификува разните
принципи и услови во врска со МПП и дава препораки за најдобра практика при
спроведувањето на процесот на МПП. Заклучокот се состои во разгледување на
подготовката на барања за МПП, со конкретно упатување на употребата на алатката на
УНОДЦ за пишување барања за МПП.
Поглавје 4: се занимава со заеднички истраги и заеднички истражни тимови. Тоа ја
истакнува разликата меѓу заедничките (паралелни или координирани) истраги,
заедничките (пасивни) и заедничките (активни) истражни тимови, ја разгледува
меѓународната правна рамка за вршење на такви активности и предлага како тие
најдобро може да се воспостават во конкретната законодавна средина на Западниот
Балкан.
Овие упатства содржат и неколку АНЕКСИ, за кои деталите се дадени погоре.
5.

Целна публика

Упатствата беа осмислени за да им помогнат на службениците на кривичното право на
Западниот Балкан при истрагата и прогонот на прекугранични активности на ТЛ и КМ во
регионот. Зголемувањето на подготвеноста и капацитетот за соработка преку границите
ќе им помогне на земјите во регионот во попрактично исполнување на обврските за
соработка, како што се утврдени во меѓународните, регионалните и билатералните
договори, како и во националните закони. Постои надеж дека со тоа Упатствата ќе
одиграат улога во помагањето да се поправи степенот на неказнивост којшто во моментов
го уживаат сторителите.
Како такви, овие Упатства се насочени кон службениците за спроведување на законот,
обвинителите, судиите, правниците на централната власт и другите правни практичари
кои може да бидат вклучени во истражувањето и гонењето на случаите на ТЛ и/или КМ,
или во процесирањето или разгледувањето барања за помош преку границите. Иако се
примарно наменети за регионот на Западниот Балкан, Упатставата третираат прашања
што се релевантни за сите земји вклучени во борбата против ТЛ и КМ преку поефективен
транснационален одговор на кривичното право.
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ПОГЛАВЈЕ 1: Дефиниции на трговија со луѓе и криумчарење
мигранти и важечка меѓународна / регионална рамка

1.1. Дефиниции на трговија со луѓе и криумчарење мигранти
Важно е да се разграничи меѓу трговијата со луѓе (ТЛ) и криумчарењето мигранти
(КМ) заради две причини:
■ составните елементи на соодветните престапи се различни; и
■ реакцијата што ја бараат вашите органи ќе варира, во зависност од престапот.

1.1.1. Меѓународно признаени дефиниции
Дефинициите на ТЛ и КМ се наоѓаат во Протоколот на Обединетите нации за
спречување, сузбивање и казнување трговија со луѓе, особено со жени и деца
(Протокол за трговија со луѓе) и Протоколот на Обединетите нации против
трговија со мигранти по копно, море и воздух (Протокол за криумчарење
мигранти) соодветно.
Протокол за трговија со луѓе, член 3(a)
„Трговија со луѓе“ е врбување (регрутирање), транспорт, трансфер, заштитување или
прием на лица, со помош на закана или употреба на сила или други форми на
принуда, грабнување, измама, лага, злоупотреба на моќ или злоупотреба на
положбата на ранливост или на давање или добивање исплата или корист за да се
постигне согласност на лице што има контрола врз друго лице, заради целта на
експлоатација. Експлоатацијата вклучува, најмалку, експлоатација на проституцијата
на други или други форми на сексуална експлоатација, принудна работа или услуги,
ропство или практики слични на ропството, слугување или отстранување органи.

Протокол за криумчарење мигранти, член 3(a)
„Криумчарење мигранти“ е обезбедување, за да се добие, директно или индиректно,
финансиска или друга материјална корист, од илегален влез на лице во државастрана на која лицето не е државјанин или постојан жител.

Меѓутоа, треба да се забележи дека во практика, разграничувањето меѓу ТЛ и КМ не е
секогаш лесно да се утврди и да се води. На пример, многу тргувани лица, мажи, како
и жени, го почнуваат своето патување како криумчарени мигранти – склучувајќи
договор со поединец или со група да им помогне во илегалното движење како возврат
на финансиска корист. Во класична ситуација на криумчарење мигранти, односот меѓу
мигрантот и криумчарот е доброволен, краткорочен и завршува по пристигнувањето на
мигрантот во земјата на дестинација. Меѓутоа, некои криумчарени мигранти се
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присилени да го продолжат овој однос за да ги исплатат големите транспортни трошоци.
Токму во оваа доцна фаза станува очигледна крајната цел на ТЛ (должничка врска,
изнуда, употреба на сила, принудна работа, принуден криминал, принудна
проституција).
МАТРИЦА СО ДЕФИНИЦИИ

Возраст на
жртвата:
Ментален елемент
Материјален
елемент:

Согласност на
тргуваното или
криумчареното
лице:
Транснационалност
Вклученост на
организирана
криминална група

Трговија со луѓе
(возрасни)
Над 18

Трговија со луѓе
(деца)
Под 18

Намера
Намера
• Акт
• Акт
• Средства
• Експлоатативна
цел
• Експлоатативна
цел

Ирелевантно,
откако ќе се
утврдат
средствата.
Не се бара
Не се бара

Ирелевантно.
Средствата не
мора да се
утврдуваат.
Не се бара
Не се бара

Криумчарење
мигранти
Ирелевантно
Намера
• Акт:
Обезбедување
нелегален влез
• Цел: за
финансиска или
друга
материјална
корист
Криумчареното
лице е согласно на
криумчарењето
Се бара
Не се бара

1.1.2. Трговија со луѓе
Членот 3 од Протоколот за трговија со луѓе појаснува дека трговијата со луѓе има
три составни елементи:
(1) акт (она што е направено);
(2) средства (како тоа е направено); и
(3) експлоатативна цел (зошто тоа е направено).
Членот 5 понатаму бара земјите да гарантираат дека однесувањето содржано во
членот 3 е инкриминирано во нивното домашно законодавство. Важно е да се
запомни дека дефиницијата во Протоколот за трговија со луѓе има за цел да
обезбеди степен на усогласеност и консензус низ целиот свет за феноменот на ТЛ;
меѓутоа, домашното законодавство не мора да го следи прецизиниот јазик на
Протоколот за трговија со луѓе. Наместо тоа, домашното законодавство треба да
биде адаптирано во согласност со домашните правни системи и да им даде
правосилност на значењето и концептите содржани во Протоколот за трговија со луѓе.

Елементи на случај на ТЛ
Протоколот за трговија со луѓе бара кривичното дело на трговија да биде
дефинирано преку комбинација од трите составни елементи, а не преку
поединечните компоненти, иако во некои случаи поединечните елементи ќе
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претставуваат кривични престапи сами по себе. На пример, делото грабнување или
примена на сила без согласност (напад) најверојатно ќе претставуваат посебни
кривични прекршоци според домашното кривично законодавство.
1. Престапот мора да вклучи кој било од следниве процеси:
•
•
•
•
•

врбување (регрутирање);
транспортирање;
префрлање (трансферирање);
засолнување;
или примање лице.

Некои или сите овие термини веројатно имаат јасно дефинирано значење во вашиот
домашен правен систем.
2. Тој, исто така, мора да содржи барем една од следниве постапки:
•
•
•
•
•
•
•
•

Употреба на сила;
Закана со сила;
Принуда;
Грабнување;
Измама;
Лага;
Злоупотреба на моќ или на позиција на ранливост; или
Давање или примање корист

3. Третиот составен елемент во случај на ТЛ е тоа што лицето го(ги) извршило
битното(ите) дело(а) со намера жртвата да биде „експлоатирана“ (како што е
дефинирано со законодавството за борба против трговија со луѓе на земјата).
•

Протоколот за трговија со луѓе не ја дефинира експлоатацијата, но дава
неисцрпна листа на форми на експлоатација:
„Експлоатацијата вклучува, најмалку, експлоатација на проституцијата на други
или други форми на сексуална експлоатација, принудна работа или услуги,
ропство или практики слични на ропство, слугување или отстранување на
органи“.

Повторно, важно е да се запомни дека обврската за инкриминирање на ТЛ според
Протоколот не бара домашното законодавство да го користи прецизниот јазик
содржан во дефиницијата на ТЛ. Напротив, домашното законодавство треба да биде
изготвено на начин којшто е во согласност со домашната правана рамка, под услов
да содржи комбинација од составните елементи содржани во дефиницијата.
Делото ТЛ не треба да бара да постои конкретна експлоатација. Како што е јасно од
Протоколот, не мора да се случи конкретна експлоатација. Сé што се бара е
обвинетиот да има извршено едно од составните дела, со помош на едно од
набројаните средства заради експлоатирање на поединецот, или поинаку
формулирано, со намера поединецот да биде експлоатиран.
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Менталниот елемент може да се докаже на многу начини. Треба да се забележи
дека Протоколот за трговија со луѓе бара земјите да ја инкриминираат ТЛ само
кога се врши намерно, како според членот 5(1). Меѓутоа, земјите не се спречени да
овозможат барањето да се утврди според понизок стандард, т.е. невнимание,
своеволно затворање очи, па дури и кривична небрежност, предмет на барањата на
домашниот правен систем

Компоненти на ТЛ
Кривичното дело ТЛ се состои од географски, структурни и комерцијални
компоненети. Во случајот на прекугранична трговија, географските и структурните
компоненети може да се изразат на следниов начин:
• Земја на потекло (регрутирање и извезување);
• Земја на транзит (транспортирање);
• Земја на дестинација (увезување и прием).
Во овие три области, комерцијалните карактеристики инхерентни во овој вид
криминал значат дека трговците се присилени да се вклучат во една или повеќе од
следниве активности
• Огласување (како дел од процесот на регрутирање или експлоатација)
• Изнајмување простор (безбедни куќи, бордели, потилници, фабрики итн.)
• Транспортирање (документи за идентификација и патни исправи и процесот на
транзит)
• Комуникации (организирање на регрутирањето и експлоатацијата)
• Финансиски трансакции (се применуваат во сите погоре споменати)
Доказниот материјал може да постои во која било од овие фази при процесот на
трговија и истражните органи мора да најдат начини целосно да ги искористат
ваквите можности за докази и на тој начин да обезбедат спасување на жртвите, и
апсење и осудување на трговците, како и конфискација на нивните средства од
криминалот.
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Земја на потекло
Земја на транзит
Земја на дестинација
Географски компоненети

Структурни компоненети

Трговија со луѓе
Комерцијални компоненети
Огласување
Изнајмување простор
• Транспорт
• Комуникации
• Финансиски трансакции
•
•

Забелешка: Секако, сите овие процеси, исто така, може да се случат во една земја
или локалитет.

1.1.3. Криумчарење мигранти
Членот 3 oд Протоколот за криумчарање утврдува дека КМ ги опфаќа следниве
елементи:
•
•
•

обезбедување нелегален влез на друго лице;
во друга држава;
заради финансиска или материјална добивка.

Членот 3(б) понатаму го дефинира „нелегалниот влез“ како преминување на
(меѓународни) граници без да се почитуваат потребните барања за легален влез во
државата-примател.
Членот 6 oд Протоколот за криумчарење меѓу другото бара да се инкриминира
престапот на криумчарење мигранти.

1.1.4. Клучни разлики меѓу ТЛ и КМ
Во практика, може да биде тешко да се разграничи меѓу овие две кривични дела во
првиот момент. Во многу случаи, жртвите на трговија може прво да започнат како
криумчарени мигранти. Како последица, при истражувањето на случаите на ТЛ,
понекогаш може да биде неопходно да се потпреме на мерките против
криумчарењето. Сепак, од суштинска важност е тие што ги истражуваат случаите на
криумчарење да бидат запознати со кривичното дело трговија со луѓе, бидејќи
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последиците од третирањето на случај на трговија како случај на криумчарење може
да бидат остри за жртвата.
Поцелосни дефиниции на двата престапа и подетално разгледување на разликите
помеѓу нив може да се најдат во Поглавјето 1 од Прирачникот за обука за истраги
на трговија со луѓе продуциран во мај 2008 година, во фазата I од овој проект. Овој
Прирачник е преведен на српски, македонски и албански (како и англиски).

1.2. Преглед на релевантната меѓународна правна рамка за
трговија со луѓе
Овој дел има за цел да обезбеди преглед на меѓународната правна рамка во врска со ТЛ и
КМ.

1.2.1. Меѓународни договори
Договорот е согласност, речиси секогаш меѓу две или повеќе држави којашто создава обврзувачки
права и обврски во меѓународното право. Договорите може да бидат универзални (отворени за
онолку држави колку што сакаат да се приклучат) или ограничени на помала група од две или
повеќе држави. Договорот може да има многу различни имиња, како „конвенција“, „пакт“ и
„протокол“. Обврските содржани во договор се засноваат на согласност. Државите се обврзани
бидејќи тие се согласуваат да бидат обврзани. Државите кои се согласиле да се обврзат со договор
се познати како „држави-страни“ на тој договор.
Со станување страна во договор, државите преземаат задолжителни обврски во
меѓународното право. Во случајот на повеќето договори за ТЛ или КМ ова значи дека
државите-страни се обврзуваат да обезбедат дека нивното национално законодавство,
политиките или практиките ќе ги исполнат барањата на договорот и дека ќе бидат во
согласност со неговите стандарди.
Во зависност од изворот, ваквите обврски може да бидат извршливи во меѓународните
судови и трибунали со соодветна надлежност, како што е Меѓународниот суд на правдата,
Меѓународниот кривичен суд, или Европскиот суд за човекови права. Дали обврските се
извршливи во националните судови е посебно прашање, коешто треба да го утврди домашното
право. Во некои земји, од законодавството се бара да вградува договори во домашното право,
додека во други земји, Уставот предвидува договорите автоматски да имаат статус на домашно
право.
Повеќето мултилатерални договори (кои вклучуваат повеќе од неколку држави) се склучуваат
под покровителство на меѓународни организации како Обединетите нации (ОН), или на
регионални организации како Советот на Европа (СЕ) или Европската унија (ЕУ), или како во
примерот на Асоцијацијата на Југо-источно азиските нации (АСЕАН). Билатералните договори
или оние изготвени меѓу помала група држави обично се договараат преку релевантните
министерства за надворешни работи без вклучување на надворешна или олеснувачка агенција
како ОН.

1.2.2. Меѓународни договори за транснационален организиран криминал,
ТЛ и КМ
Трите главни меѓународни договори со директна релевантност за ТЛ и КМ во поширокиот
контекст на транснационалниот организиран криминал се Конвенцијата на Обединетите
нации против транснационален организиран криминал (УНТОК), Протоколот на ОН за
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трговија со луѓе и Протоколот на ОН за криумчарење мигранти, сите склучени во декември 2000
година. Нивните главни одредби детаљно се разгледани подолу. Забележете дека
дополнителните информации за аспектите на меѓународна правна соработка на овие
инструменти се дадени во следните поглавја.

1.2.3. Конвенција на Обединетите нации против транснационален
организиран криминал (УНТОК)
Оваа Конвенција е централниот инструмент во пакетот договори изготвени за решавање на
транснационалниот организиран криминал. Поединечните протоколи приложени кон УНТОК,
за возврат, конкретно се занимаваат со трговија со луѓе, криумчарење мигранти и трговија
со лесно оружје. Одредбите од Конвенцијата важат за сите три форми на криминал. Целта
на УНТОК е да промовира меѓудржавна соработка за поефективна борба против
транснационалниот организиран криминал. УНТОК бара да се елиминира „безбедното
место“ во кое може да дојде до активности на организиран криминал или криење докази или
профит, преку промовирање на усвојување основни минимални мерки.
Постојат два главни предуслова за примена на УНТОК. Прво, релевантниот престап мора да
биде „сериозен“ и да има некаков транснационален аспект. Второ, тој мора да вклучува
организирана криминална група. Двата елемента се дефинирани многу широко. „Сериозно
кривично дело“ е дефинирано така што да ги вклучува сите значајни кривични престапи.
Како резултат на тоа, државите може да ја користат Конвенцијата за третирање на широка
низа современи криминални активности вклучувајќи и ТЛ и КМ. Ова е особено важно во
поглед на фактот што државите може да станат страни на Конвенцијата без да мора да
ратификуваат некој или сите протоколи, и што ратификацијата на Конвенцијата мора да ѐ
претходи на ратификацијата на кој било од протоколите.
Примарната обврска на Конвенцијата се однесува на инкриминирање на конкретно
однесување. Од државите-страни се бара да инкриминираат:
■
■
■
■

Учество во организирана криминална група;
Перење на приходите од криминалот;
Корупција во јавниот сектор; и
Попречување на правдата.

Овие престапи треба да бидат и предмет на соодветни санкции.
Една од главните пречки за ефективна акција против транснационалниот организиран
криминал, вклучувајќи и ТЛ, беше немањето комуникација и соработка меѓу националните
агенции за кривично право. УНТОК утврдува низа мерки кои треба да ги усвојат државите-страни
за да ја подобрат ефективната соработка на органите за спроведување на законот. Практичната
примена на овие одредби веројатно ќе се подобри со вклучување на детаљна правна рамка за
МПП при истраги, прогон и судски постапки во однос на важечките престапи.
Државите-страни може да ја користат Конвенцијата за барање МПП заради многу цели,
вклучувајќи и:
■
■
■
■
■

Земање докази;
Достава на судски документи;
Вршење претрес;
Утврдување на приходите од криминалот;
Покажување (приложување) информации и документи.
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Државите-страни се поттикнуваат и:
■
■
■
■

Да основаат заеднички истражни тела;
Формално да се договараат за користење специјални истражни техники;
Да го разгледаат трансферот на приходите од криминалот;
Да го разгледаат трансферот на осудените лица;
■ Да ги олеснат процедурите на екстрадиција за важечките престапи;
■ Да ги подобрат и, кога е потребно, да воспостават канали на комуникација за
олеснување на безбедна и брза размена на информации

1.2.4. Протокол на ОН за трговија со луѓе
Протоколот на ОН за спречување, сузбивање и казнување трговија со луѓе, особено жени
и деца, кој ја надополнува Конвенцијата на Обединетите нации против транснационален
организиран криминал е најважниот од сите меѓународни договори за трговија со луѓе.
Протоколот влезе во сила во 2003 година, а заклучно со 1 јануари 2009 година, тој имаше
над 124 држави-страни. Тој бара државите да ја инкриминираат трговијата со луѓе како што
е дефинирана во тој инструмент, како и поврзаните престапи.
Целите на Протоколот се:
■ Спречување и борба против трговијата со луѓе, обрнувајќи особено внимание на жените
и децата;
■ Помагање на жртвите на таа трговија, со целосно почитување на нивните човекови
права; и
■ Промовирање соработка меѓу државите-страни за да се исполнат тие цели.
Главните обврски на државите-страни кон Протоколот се следниве:
■ Да ја инкриминираат „трговијата со луѓе“ како што е дефинирана во Протоколот и да
наметнат казни што ја земаат предвид тешката природа на тој престап.
■ Да ги заштитат, до степенот возможен според домашното право, приватноста и
идентитетот на жртвите на трговија со луѓе и да разгледаат обезбедување низа
социјални услуги за да им овозможат заздравување од траумата предизвикана со
нивните искуства.
■ Да обезбедат правниот систем да содржи мерки што на жртвите им нудат можност за
добивање компензација.
■ Да ја зајакнат граничната контрола којашто можеби е потребна за спречување на
трговијата со луѓе, без тоа да ги повреди другите меѓународни обврски со кои се
овозможува слободно движење на луѓе.
■ Да обезбедат интегритет на националните патни или исправи за идентификација и бргу
да постапуваат во одговор на барањата за верификација на тие документи.
■ Да ја зајакнат, според потребите, соработката со другите држави при размената на
информации во врска со идентитети, измамничко користење документи, и во врска со
средствата и методите што ги користат трговците. Исто така, потребно е и обезбедување
и/или јакнење на обуката за службениците во препознавање и спречување на трговијата,
вклучувајќи и обука за подигање на свеста околу човековите права.
■ Да разгледаат можност за дозволување на жртвите да останат на нивна територија,
постојано или привремено, земајќи ги предвид хуманитарните и факторите на сочувство.
■ Да прифатат враќање на жртви на трговија кои се нивни државјани, или кои имале
постојан престој на нивната територија во времето на влез во државата-примател. При
враќањето на жртвата, мора да се поведе сметка за нејзината безбедност, при што
пожелно е враќањето да биде доброволно.
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1.2.5. Протокол на ОН за криумчарење мигранти
Целите на Протоколот на Обединетите нации против криумчарење мигранти по копно,
море и воздух, со кој се надополнува Конвенцијата на Обединетите нации против
транснационален организиран криминал се:
■ Спречување и борба против криумчарење мигранти, како и промовирање соработка меѓу
државите-страни за таа цел.
Главните обврски на државите-страни кон Протоколот се следниве:
■ Да го инкриминираат „криумчарењето мигранти“, користењето на лажни патни или
исправи за идентификација (заради криумчарење) и помагањето на криумчарените
мигранти нелегално да останат во некоја земја – истовремено признавајќи дека
миграцијата сама по себе не е кривично дело.
■ Да поттикнуваат меѓународна соработка за спречување на криумчарење мигранти и да
ги бараат и да ги гонат криумчарите.
■ Да усвојуваат такви законодавни и други мерки какви што се потребни за олеснување на
построго казнување кога активностите на криумчарите го загрозуваат, или веројатно ќе го
загрозат животот или безбедноста на засегнатите мигранти; или ќе повлечат нечовечно
или понижувачко однесување, вклучувајќи и експлоатација на тие мигранти.
■ Меѓусебно да разменуваат, во согласност со своите соодветни домашни правни и
административни системи, релевантни информации за работи во врска со рутите, модус
операнди и идентитетот на организираните криминални банди вклучени во
криумчарењето мигранти, како и легислативни искуства и практики, и научно-технички
искуства корисни за органите за спроведување на законот, за да се подобри способноста
за превенција, откривање, истражување на тие активности и прогон на сторителите;
■ Да ја зајакнат граничната контрола што можеби е потребна за спречување и откривање
на криумчарењето мигранти, без да се повредат меѓународните обврски за слободно
движење на луѓето.

1.2.6. Врска меѓу УНТОК и протоколите на ОН за трговија и криумчарење
Следниве се главните принципи кои ја регулираат врската меѓу УНТОК и протоколите на ОН
за трговија и криумчарење:
■ Бидејќи протоколите не беа наменети да бидат самостојни договори, државите мора да
го ратификуваат УНТОК пред да ратификуваат некој од неговите протоколи.
■ Протоколите на ОН за трговија и криумчарење мора да се толкуваат заедно со УНТОК.
При толкувањето на протоколите, мора да се земе предвид нивната наведена цел, што
може да резултира во измена на значењето применето за УНТОК.
■ Одредбите од УНТОК важат за протоколите mutatis mutandis (кога ќе се извршат
потребните измени). Ова значи дека при применување на Конвенцијата за протоколите,
треба да се прават измени на толкувањето или примената само кога е потребно и толку
колку што е потребно.
Престапите утврдени со протоколите треба да се сметаат за престапи утврдени со УНТОК.
Ова значи дека откако државата ќе ратификува некој од претходно споменатите протоколи,
нејзините обврски според тој инструмент во врска со ТЛ и КМ се надополнети со општите
обврски утврдени во Конвенцијата. На пример, ратификацијата на некој протокол ќе доведе
до тоа од државата да се бара да ги применува и одредбите од Конвенцијата за МПП,
екстрадиција, заштита на сведоци и перење пари во кривични дела на ТЛ и КМ.
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1.2.7. Регионални конкретни договори за ТЛ / КМ
Меѓународната правана рамка за ТЛ вклучува специјални договори склучени меѓу
регионални групации на држави. Еден многу значаен пример е Конвенцијата на Советот
на Европа за акција против трговијата со луѓе од 2005 година (Европска конвенција за
трговија) којашто влезе во сила во февруари 2008 година. Оваа конвенција има потенцијал
да обврзе повеќе од четириесет земји од Западна, Централна и Источна Европа на многу
повисоко ниво на обврзување, особено во поглед на заштитата на жртвите, од она што се
бара според Протоколот на ОН за трговија. Сите земји-учеснички ја применија Конвенцијата
– Албанија, Босна и Херцеговина (БиХ), Хрватскаи Црна Гора во 2008 година, а Србија и
Бившата југословенска република Македонија во 2009 година.
Не постои конкретен регионален договор за КМ. Меѓутоа, Конвенцијата за полициска
соработка за Југо-источна Европа (КПС) ги покрива сите аспекти на меѓународна соработка
меѓу агенциите за спроведување на законот во врска со сите форми на криминал –
вклучувајќи и ТЛ и КМ. КПС беше ратификувана од сите земји-учеснички, со исклучок на
Хрватска, заедно со Бугарија, Молдавија и Романија, и е во различни фази на
имплементација од договорните страни. Конвенцијата ги обврзува договорните страни да ја
зајакнат соработката во врска со борбата против заканите за јавната безбедност и/или ред,
како и во однос на превенцијата, откривањето и полициските истраги на кривичните
престапи.
Иако регионалните договори им наметнуваат обврски само на државите што се нивни
страни, тие може на сите земји да им дадат корисен увид во стандардите кои се развиваат.
Тие може да придонесат и кон развивање на обичајно меѓународно право за конкретно
прашање или област.

1.2.8. Договори за човекови права
Меѓународните договори за човекови права формираат важен дел од важечката правна
рамка за ТЛ. Два од главните меѓународни договори за човекови права содржат конкретни
упатувања на ТЛ и релевантната експлоатација:
■ Конвенција за елиминација на сите форми на дискриминација на жените (ЦЕДАВ):
Членот 6 експлицитно забранува трговија и експлоатација на проституцијата на жените.
■ Конвенцијата за правата на детето (ЦРЦ): забранува трговија со деца, како и
сексуална експлоатација на децата и принудна и експлоатативна работа. Оваа
конвенција, исто така, содржи важна заштита за децата кои биле тргувани.
Другите договори за човекови права2 забрануваат одредени однесувања или практики кои
биле поврзани со ТЛ, вклучувајќи: етничка, расна и полова дискриминација; ропство;
принудна работа и слугување; сексуална експлоатација на деца; принуден брак; тортура и
нечовечно однесување и казнување; и произволно притворање.

2

Примери на меѓународни договори за човекови права се:

■

Меѓународен пакт за граѓански и политички права (ICCPR).

■

Меѓународен пакт за економски, социјални и културни права (ICESCR).

■

Конвенција за елиминација на расната дискриминација (CERD).

■

Конвенција против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко однесување или казнување (Конвенција против
тортура).

■

Меѓународна конвенција за заштита на правата на сите миграциски работници и членовите на нивните семејства
(Конвенција за миграциските работници).

14

Меѓународните договори за човекови права, исто така, утврдуваат и штитат одредени права
кои се особено важни во контекстот на ТЛ како: правото на поседување и наследување
имот; правото на образование; правото на можност за стекнување живеачка преку слободно
избрана или прифатена работа; и правото на правен лек. Правото на праведно судење е
суштинско човеково право коешто е особено важно во контекстот на меѓународна
соработка, вклучувајќи и МПП и екстрадиција.
Иако во меѓународните договори за човекови права има понедиректно упатување на КМ,
некои од погоре споменатите права исто така се однесуваат на кривичното дело КМ и
прифатен факт е дека човековите права на мигрантите може да бидат повредени во текот
на процесот на криумчарење, и дека значителен број го губи животот во рацете на
криумчарите што бараат профит. Една потенцијална категорија на криумчарени мигранти
чии права конкретно се споменуваат во меѓународните договори е категоријата на бегалци,
од кои најважната е:
Конвенцијата на ОН од 1951 година за статусот на бегалците: Членот 31 наведува дека
„Договорните држави не смеат да наметнуваат казни, за сметка на нивниот нелегален влез
или присуство, врз бегалци кои, доаѓајќи директно од територија каде што нивниот живот
или слобода биле загрозени во смисла на членот 1, влегуваат или се присутни на нивната
територија без одобрение, под услов тие без одлагање да им се претстават на властите и
да покажат добра причина за своето нелегално влегување или престој“.

1.2.9. Договори за кривично право / контрола на криминалот
Во текот на минатата деценија, беа усвоени извесен број меѓународни договори кои се
занимаваат со кривични работи (како општо, така и конкретно со поединечната кривична
одговорност). Најрелевантните за ТЛ и КМ се претходно споменатите протоколи кон УНТОК.
Сложената мрежа на инструменти за кривично право / контрола на криминалот, што беше
развиена на билатерално и регионално ниво за третирање конкретни прашања како МПП и
екстрадиција, се разгледува во следните поглавја.

1.2.10. Недоговорни инструменти
Не сите меѓународни инструменти за ТЛ или КМ (или во врска со конкретната работа на
меѓународна соработка) се законски спроводливи договори. Билатералните или
мултилатералните декларации, кодекси, меморандуми за разбирање/соработка, „договори“ и
резолуции на Обединетите нации сите се важни извори на насочување при формулирањето на
стратешка координирана акција против сторителите на овие кривични дела. Како „меко право“
овие инструменти, исто така, може да придонесат кон развивање нови правни норми и
стандарди.
Во областа на ТЛ, најважниот неправен меѓународен инструмент е Препорачани принципи и
упатства на Обединетите нации за човекови права и трговија со луѓе од 2002 година
(Принципи и упатства за трговија со луѓе). Многу аспекти на Принципите и упатствата за трговија
се засноваат на меѓународното договорно право. Сепак, делови од овој документ одат понатаму:
користејќи прифатени меѓународни правни стандарди за да развијат поконкретно и подетаљно
упатство за државите во области како законодавство, одговори на кривичното право,
меѓународна соработка, задржување на жртвите, и заштита и поддршка на жртвите. Неодамна,
Детскиот фонд на Обединетите нации објави комплет Упатства за заштита на децата-жртви
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на трговија со луѓе (Упатства на УНИЦЕФ) кои даваат дополнителни насоки за конкретното
прашање на деца-жртви.
Важни квази-правни и неправни инструменти, исто така беа развиени на регионално ниво. Како и
кај нивните меѓународни еквиваленти, овие инструменти често ги повторуваат и ги прошируваат
постојните правни принципи, а понекогаш одат и надвор од она што било формално договорено
меѓу државите. Меѓутоа, во вториов случај, тие може да помогнат да се осигури насоката во која
се движи меѓународното право во однос на некое конкретно прашање.
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ПОГЛАВЈЕ 2: Преглед на прашањата за меѓународна соработка
при истрага и прогон на трговија со луѓе и криумчарење
мигранти
2.1. Важност на меѓународната соработка
Постојат можности за сите елементи на кривичното дело ТЛ да се одвиваат во
рамките на националните граници, и сторителите, жртвите и доказите да се наоѓаат
во рамките на иста земја. Меѓутоа, случаите на трговија обично се посложени од
тоа. Наводните сторители, жртви и докази може да се наоѓаат во две или повеќе
земји, што може да доведе до кривични истраги и прогон во повеќе јурисдикции.
Според својата природа, КМ секогаш е транснационален криминал. Затоа,
транснационалниот карактер на овие криминални појави доведува до различни
форми на меѓународна соработка, како на пример, соработка полиција со полиција,
како и поформални правни алатки како МПП или екстрадиција, кои се од витална
важност за успешните транснационални истраги, прогони и осудителни пресуди.
Важноста на меѓународната соработка се потврдува на меѓународно ниво (како и на
регионално ниво, вклучително и во рамките на Југо-источна Европа). Примерите го
вклучуваат следново:
■ Меѓународната соработка за спречување и борба против транснационалниот
организиран криминал е основната цел на Конвенцијата на Обединетите
нации против транснационален организиран криминал.
■ Една од трите основни цели на Протоколот на Обединетите нации за
спречување, сузбивање и казнување на трговија со луѓе, а особено со жени и
деца кој ја надополнува Конвенцијата на Обединетите нации против
транснационален организиран криминал е да ја унапреди меѓународната
соработка за да се спречи, да се сузбие и да се казни трговијата со луѓе.
■ Утврдената цел на Протоколот против криумчарење мигранти по копно, вода
и воздух кој ја надополнува Конвенцијата на Обединетите нации против
транснационален организиран криминал е да го спречи и сузбие
криумчарењето мигранти, како и да ја унапреди соработката во таа насока
помеѓу државите-страни додека истовремено ги заштитува и правата на
криумчарените мигранти. Во Конвенцијата е вклучена и декларација дека
ефективната акција за спречување и сузбивање на криумчарењето мигранти....
бара сеопфатен меѓународен приод, вклучувајќи соработка, размена на
информации и други соодветни мерки.
■ Другите клучни меѓународни инструменти, вклучувајќи ја и Конвенцијата на
Обединетите нации против корупција (УНКАК), ја нагласуваат централната
важност на меѓународната соработка како суштинско средство за елиминација
на безбедното функционирање на криминалците.
■ Европските конвенции за заемна помош во кривични работи и екстрадиција, и
нивните протоколи ги обврзуваат своите потписнички да усвојат заеднички
закони во подрачјата на МПП и екстрадиција.
■ Конвенцијата за полициска соработка за Југо-источна Европа утврдува дека
страните ја јакнат соработката помеѓу договорните страни за борба против
заканите по јавната безбедност и/или ред како и за спречување, откривање и
полициска истрага за кривични прекршоци.
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Сите земји од Западниот Балкан ги потпишаа и ги ратификуваа сите погоре
наведени договори со исклучок на Хрватска која (во времето на објавувањето) не ја
имаше потпишано КПС ЈИЕ (Конвенцијата за полициска соработка во Југо-источна
Европа).

2.2. Прашањето на јурисдикција во случаите на ТЛ и КМ
Правилата за примена на кривичната надлежност се важен аспект на
меѓународната соработка. Овие правила ги утврдуваат околностите во рамките на
кои една земја може, или од неа се бара да го наметне својот орган за кривично
право врз одредена ситуација. Примената на овие правила за ТЛ и КМ може да
биде покомплицирана отколку за многу други кривични дела поради фактот дека
тие често вклучуваат извршување на повеќе престапи во две или повеќе земји каде
наводните сторители или жртви не се државјани на една иста земја.
Меѓународните правни правила за надлежност при ситуации на ТЛ и КМ се
утврдени во главните меѓународни и регионални договори. Нивната цел е да се
намалат или да се елиминираат правосудните безбедни зони за трговците по пат
на обезбедување сите страни во криминалот да може да бидат казнети, без
разлика каде се извршил криминалот. Друг интерес е да се обезбеди ефективност
на механизмите за координација во случаите каде повеќе од една земја може да
има основ за надлежност. Главните правила извлечени од главните договори за ТЛ
и КМ гласат вака:
■ Од државата се бара да утврди надлежност за дела на ТЛ и КМ кога делото е
извршено на територијата на таа држава, или на пловен објект со знаме на
државата, или на воздухоплов регистриран согласно со нејзините закони
(принцип на територијалност).
■ Државата може да ја спроведе надлежноста над делата на ТЛ и КМ кога
таквите дела се извршени надвор од територијалната надлежност на таа
држава против некој нејзин државјанин (принцип на пасивна персонализација).
■ Државата може да ја спроведе надлежноста над делата на ТЛ и КМ кога таквите
дела се извршени надвор од територијалната надлежност на таа држава од
страна на некој нејзин државјанин (принцип на државјанство).
■ Државата може да ја спроведе надлежноста над делата на ТЛ и КМ кога таквите
дела се извршени надвор од територијалната надлежност на таа држава, но се
поврзани со сериозни кривични дела и перење пари планирани да бидат
извршени на територијата на таа држава.
■ Државата мора да ја утврди својата надлежност над делата ТЛ и КМ кога
сторителот е присутен на територијата на таа држава, а државата не го
екстрадира сторителот врз основа на државјанството (принцип на: „екстрадиција
или прогон“).
Имајќи ја на ум транснационалноста на појавите на ТЛ и КМ, возможно е повеќе од
една земја да биде во состојба да има надлежност над конкретен случај на трговија.
Консултацијата и соработката се важни од почетокот со цел да се координираат
акциите, а посебно, да се утврди најсоодветната надлежност во рамките на која
треба да се гони одреден случај. Во некои случаи, најефективно ќе биде една земја
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да ги гони сите сторители, а да добива поддршка и помош од други вклучени земји.
Во други случаи, може да се претпочита една земја да гони некои учесници, додека
една или повеќе други земји да ги гонат останатите. Прашањата од типот на:
државјанство; локација на сведоците; применлива законска рамка; достапност на
ресурси; и локација на сторител при апсење, ќе треба да се земат предвид. За
случаите каде се вклучени неколку јурисдикции, УНТОК предвидува дека земјитепотписнички треба да го разгледаат префрлањето на случајот во најдоброто
надлежно место во „интерес на соодветното спроведување на правдата“ и „заради
концентрирање на прогонот“.

2.3. Форми на меѓународна соработка за случаите на ТЛ и КМ
Постојат различни форми на меѓународна соработка. Тие форми вклучуваат
неформални процеси како на пример соработка „полиција со полиција“ и формални
процеси како на пример МПП и екстрадиција. Овие Упатства се концентрираат врз
одредени аспекти на меѓународната соработка, на начин како што е опишано погоре, а
релевантноста на овие аспекти за случаите на ТЛ и КМ е резимирана подолу. Во
Поглавјето 3 е даден посеопфатен опис и анализа на МПП.

2.3.1. Неформална соработка вклучувајќи соработка „полиција со
полиција“
Кога во овој контекст се користи поимот „неформална соработка“, тој се однесува
на размената на информации која се одвива директно помеѓу органите за
спроведување на законот и регулаторните агенции со нивните соодветни органипартнери во странство. Исто така, понекогаш таа се нарекува и помош „полиција на
полиција“ или „агенција на агенција“.
Неформалната соработка е посебна алатка за меѓународна кривична соработка
која е помалку поврзана со правила и која е достапна надвор од формалниот
режим на МПП. Неформалната соработка им овозможува на органите за
спроведување на законот и на регулаторните агенции (како на пример даночната
управа и управата за приходи; фирми и регулатори на финансиски услуги)
непосредно да споделуваат информации и разузнавачки податоци со своите
еквивалентни органи во странство без никаков услов за поднесување формално
барање за МПП. Во таа смисла, неформалната соработка ги надополнува
режимите на МПП. Оваа алатка за меѓународна соработка може да се користи пред
една истрага да стане официјална и пред да се поведат судски постапки, на
пример, да се врши следење (надзор), да се земат доброволни изјави на сведоци
или да се изврши проверка на базите со разузнавачки податоци. Во околности каде
не се потребни мерки на принуда, обично е побрзо, поевтино и полесно да се
добијат информации или разузнавачки податоци на неформална основа отколку
преку каналите на формалната МПП.
Различни меѓународни и регионални инструменти предвидуваат „неформална
соработка“ и споделување информации помеѓу агенциите без формални „барања“
за случаите на ТЛ и КМ.
Конвенцијата на ОН против транснационален организиран криминал, меѓу другото
наведува:
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УНТОК, Член 27 (Соработка за спроведување на законот)
1. Државите-страни се во тесна меѓусебна соработка во согласност со своите
соодветни домашни правни и управни системи, за да се подобри ефективноста на
акцијата за спроведување на законот во борбата против делата опфатени со оваа
Конвенција. Секоја држава-страна посебно усвојува ефективни мерки:
a) За да се подобри, и онаму каде што е потребно, да се воспостават канали на
комуникација помеѓу нивните надлежни органи, агенции и служби со цел да се
олесни безбедната и брза размена на информации за сите аспекти на делата
опфатени со оваа Конвенција, вклучително и, доколку засегнатите држави-страни
сметаат дека тоа е соодветно, за врски со други криминални активности;
б) за соработка со други држави-страни при спроведување истраги за делата
опфатени со оваа Конвенција во врска со:
(i) Идентитетот, движењата и активностите на лицата осомничени за вклученост во
такви дела или локацијата на други засегнати лица;
(ii) Движењето на имот, опрема или други инструменти кои се користат или се со
намера да се користат при извршување на такви дела; .........................
2. Со цел оваа Конвенција да стапи на сила, државите-страни разгледуваат како да
влезат во билатерални или мултилатерални договори или уредби за директна
соработка помеѓу нивните органи за спроведување на законот и, во случаите каде
такви договори или уредби веќе постојат, нив да ги изменат и дополнат. При
отсуство на такви договори или уредби помеѓу засегнатите држави-страни, страните
може да ја земат оваа Конвенција како основа за заемна соработка на органите за
спроведување на законот за делата опфатени со оваа Конвенција. Во случаите каде
тоа е соодветно, државите-страни ги користат во целост договорите или уредбите,
вклучително меѓународни или регионални организации за да се подобри
соработката помеѓу нивните органи за спроведување на законот.
Конвенцијата на ОН за трговија, меѓу другото, наведува:
Конвенција на ОН за трговија, член 10 (Размена на информации и обука)
1. Органите за спроведување на законот, имиграција или други релевантни органи
на државите-страни, на начин како што тоа е соодветно, соработуваат една со друга
по пат на размена на информации, во согласност со своето домашно право, со цел
да може да утврдат:
a) Дали поединците кои преминуваат или имаат намера да преминат меѓународна
граница со патни документи кои им припаѓаат на други лица или без патни
документи се сторители или жртви на трговија со луѓе;
б) Видови патни документи кои поединците ги употребиле или се обиделе да ги
употребат за да преминат меѓународна граница со патни документи кои им
припаѓаат на други лица или без патни документи; и
в) Средства и методи користени од организираните криминални групи заради
трговија со луѓе, вклучително регрутација и транспорт на жртви, рути и врски помеѓу
и кај поединците и групите вклучени во таквата трговија, и можните мерки за нивно
откривање.
Конвенцијата на ОН за криумчарење мигранти, меѓу другото наведува:
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Конвенција на ОН за криумчарење мигранти, член 10 (информации)
1.
Без да се занемарат членовите 27 и 28 од Конвенцијата, државите-страни,
посебно оние со заеднички граници или низ кои се врши криумчарење мигранти, со
цел да се остварат целите на овој Протокол, меѓусебно разменуваат, во согласност
со своите домашни правни и управни системи, релевантни информации за
прашањата како на пример: ................................. .
а) Идентитет и методи на организациите или организираните криминални групи кои
се познати или за кои постои сомневање дека се вклучени во дела утврдени во
членот 6 од овој Протокол;
б) Место на товарење и дестинација, како и рути, превозници и превозни средства,
познати или под сомневање дека се користени од страна на организирана
криминална група вклучена во делата утврдени во членот 6 од овој Протокол.
Вториот дополнителен протокол на Европската конвенција за заемна помош при
кривични работи, меѓу другото, вели:
ЕЦМА (Европска конвенција за заемна
протокол, член 11 (спонтани информации)

помош),

Втор

дополнителен

1. Без да ги занемарат своите истраги или постапки, надлежните органи на една
страна, без претходно барање, им проследуваат на надлежните органи на друга
страна информации добиени во рамките на своите истраги, кога сметаат дека
обелоденувањето на таквите информации може да ѐ помогне на страната-примател
при поведувањето или вршењето истраги или постапки, или може да доведе до
барање од таа страна согласно со Конвенцијата или нејзините Протоколи.
Конвенцијата за полициска соработка за Југо-источна Европа, меѓу другото,
наведува:
ПЦЦ СЕЕ, член 5.1(а)
Опсег на размена на информации
1. Во текот на соработката која е наменета за спречување, откривање и истрага на
кривични дела, а особено организиран криминал, органите за спроведување на
законот на договорните страни, на барање, ги разменуваат следните информации:
a)
Податоци за поединци вклучени во организиран криминал, разузнавачки
информации за врските помеѓу осомничените и лицата под сомнение или групи на
осомничени и групи под сомнение. Информации за подготвени, извршени кривични
дела или кривични дела во обид, особено информации за време, место и тип на
криминал, детали за жртвите или жртвуваниот имот, разузнавачки информации за
конкретните околности и во врска со релевантните законски одредби, доколку е
потребно, за да се спречат, да се откријат и да се истражат кривични дела, ...........
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Член 6
Размена на информации без барање
Во одредени случаи, органите за спроведување на законот од договорните страни
меѓусебно си обезбедуваат информации без тоа да биде побарано од нив, доколку,
врз основа на докажани факти, постои причина да се претпостави дека таквите
информации се потребни за да се пресретнат конкретни закани за јавниот ред и/или
безбедност или за да се спречат, да се откријат и да се истражат кривични дела.

2.3.2. Формална соработка: Меѓународна правна помош
МПП, која понекогаш се нарекува заемна помош или судска помош, е процес кој
земјите го користат за формално да побараат од други земји информации и докази за
целите на некоја истрага или прогон. МПП е многу формална алатка за соработка
затоа што главно вклучува една земја која од друга земја бара примена на
овластувањата за присила во нејзино име, и/или преземање чекори за обезбедување
докази кои мора да бидат прифатливи во кривично судење. Поради овие причини,
МПП функционира под различни и многу построги правила од оние кои се
применуваат за понеформалната соработка од типот на „агенција со агенција“ или
„полиција со полиција“. Принципите и условите за МПП се опишани во Поглавјето 3.

2.3.3. Формална соработка: Екстрадиција
Екстрадицијата е формално име дадено на процесот во рамките на кој една земја
(земјата-барател) бара од друга земја (замолена земја) да врати поединец за тој да се
соочи со прогон или да отслужи казна во земјата-барател. Поради природата на
процесите на ТЛ и КМ, осомничените кои се бараат заради прогон во една земја често се
наоѓаат во друга земја. Тоа може да се должи на тоа што тие се државјани на таа друга
земја или затоа што тие намерно презеле чекори да го избегнат гонењето или казната по
пат на бегство во друга земја. Поради тоа, екстрадицијата понекогаш ќе биде од
суштинско значење за успешниот прогон на случаите на ТЛ и КМ. За детален опис на
принципите и процесите за екстрадиција, ве молиме консултирајте го Прирачникот на
УНОДЦ АСЕАН за меѓународна соработка при случаи на ТЛ.

2.3.4. Меѓузависност на алатките за меѓународна соработка
Различните формални и неформални средства за меѓународна соработка при
кривични случаи се меѓузависни. Истражните органи, гонителите и адвокатите на
централните органи треба да ги земат предвид своите комплементарни улоги и
употреби, на пример:
■ Неформалната помош може да го постави темелот за подоцнежни формални
барања за МПП.
■ Формалната МПП и неформалната помош „агенција на агенција“ може да се
појават во исто време.
■ МПП често се јавува по директна соработка „агенција со агенција“.
■ МПП може да ја дополни екстрадицијата кога наводниот сторител и доказите за
кривичното дело се во странска земја.
■ МПП може да се користи за добивање докази за поткрепување на случај во кој е
можно да се достави барање за екстрадиција.
■ Во ситуации кога замолената земја одбива да екстрадира некое лице (на
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пример, поради тоа што тоа лице е државјанин на замолената земја), како
резултат на тоа земјата-барател може на замолената земја да ѐ обезбеди
поддршка преку МПП со цел да ѐ овозможи да го испита или да го гони бараното
лице.
Соработката е исто толку начин на размислување и работа, колку што е и збирка на
„алатки“ или процеси. Државите кои ѐ се посветени на соработката обично ќе изнајдат
еден цел спектар на можности, механизми и ресурси за меѓусебно да си помогнат при
истрагата и гонењето на делата на ТЛ.

2.4. Правна основа за меѓународна соработка
Важно е да се утврди правната основа за меѓународна соработка. Преку утврдување
на правната основа на една акција или планирана акција, службеното лице за
кривична правда може да биде сигурно дека овластувањата се применуваат на
соодветен начин и дека резултатите на соработката може да се употребат на начин
на кој се наменети. Верификацијата на правната основа, исто така, обично ќе
обезбеди важни информации за опсегот и природата на релевантната алатка за
соработка.

2.4.1. Соработка врз основа на договор
Земјите и групите земји кои работат преку меѓувладини организации имаат создадено
сложена мрежа на билатерални и мултилатерални договори кои обезбедуваат правна
основа за меѓународна соработка. Соработката заснована на договор има свои
практични и стратегиски предности. Прво, договорот ја обврзува замолената земја да
соработува согласно со меѓународното право. Второ, договорите обично содржат
детаљни одредби за постапката и параметрите на соработка, и така обезбедуваат
поголема сигурност и недвосмисленост од повеќето уредби кои не се засновани на
договор. И на крај, договорите исто така може да обезбедат форми на соработка која
не е достапна на друг начин.
Билатерални договори
Земјите може да договорат билатерална екстрадиција и / или договори за МПП.
Билатералните договори може да бидат многу корисни затоа што може да бидат скроени
на начин што прецизно ги одразува правните системи и конкретните потреби на двете
земји. Исто така, тие полесно се менуваат за да одговорат на идните услови. Меѓутоа,
договарањето билатерални договори може да одземе многу време и да потроши многу
ресурси. За една земја може да биде потребно да склучи многу такви договори со цел да
обезбеди доволна покриеност на своите потенцијални интереси.
Мултилатерални договори
Мултилатералните договори отсекогаш биле важни во контекст на меѓународната
правна соработка. Меѓутоа, во текот на изминатава деценија, меѓународната заедница
ставаше сé поголем акцент врз развивање мултилатерални рамки за соработка во
врска со прашањата од глобален карактер. Примерите за тоа вклучуваат тероризам,
трговија со дрога, корупција, трговски, еколошки и транснационален криминал.
Главните меѓународни и регионални договори кои создаваат обврски за земјите во
однос на меѓународната соработка за ТЛ и КМ накусо се опишани во продолжение.
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Конвенција на Обединетите нации против организиран криминал
УНТОК ја препознава потребата за негување и засилување на една тесна
меѓународна соработка со цел да се решаваат проблемите на транснационален
организиран криминал. Државите-страни на Конвенцијата се залагаат за преземање
серија мерки против транснационалниот организиран криминал вклучително
инкриминација на: учество во организирана криминална група; перење пари; и
корупција и попречување на правдата. Исто така, државите-страни се заложуваат за
нови и детаљни рамки за екстрадиција, МПП и соработка на органите за
спроведување на законот. Во продолжение следува листа на прашања од
меѓународната соработка кои се опфатени со УНТОК:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Меѓународна соработка заради конфискација;
Надлежност/јурисдикција;
Екстрадиција. Трансфер на осудени лица;
Заемна правна помош;
Заеднички истраги;
Специјални истражни техники;
Трансфер на кривични постапки;
Утврдување на кривично досие;
Соработка на органите за спроведување на законот;
Прибирање, размена и анализа на информации за природата на организираниот
криминал.

УНТОК создава задолжителни обврски помеѓу државите-страни за соработка во
однос на овие прашања, додека во исто време остава простор за непречено
функционирање на постојните билатерални договори и уредби.
Протокол на ОН за трговија
Протоколот на ОН за трговија е сеопфатен меѓународен договор за решавање на
кривичното дело ТЛ, а особено со жени и деца, на транснационално ниво.
Протоколот утврдува рамка во која земјите може да преземаат законодавни,
политички и практични мерки за да им помагаат на жртвите на трговија, да ги апсат,
гонат и казнуваат оние кои се одговорни за трговијата, и да спречат идна трговија.
Исто така, Протоколот ги утврдува параметрите за судска соработка и размена на
информации помеѓу земјите.
Покрај одредбите на УНТОК за меѓународна соработка, кои важат mutatis mutandis
за Протоколот на ОН за трговија, Протоколот на ОН за трговија детаљно изложува
повеќе конкретни форми на соработка кои се сметаат за особено соодветни за
случаите на ТЛ. Тие форми на соработка вклучуваат:
■ Неформална соработка и размена на информации помеѓу органите за
спроведување на законот, органите за имиграција и други релевантни органи
заради низа цели кои вклучуваат идентификација на жртвите и сторителите;
■ Соработка за да се помогне да се утврдат информации и увид во средствата и
методите кои ги користат организираните криминални групи за целите на
трговијата;
■ Засилена соработка помеѓу органите за погранична контрола вклучително и
преку формирање и одржување директни канали на комуникација;
■ Соработка при верификација на патни и лични документи; и
■ Соработка за да се олесни конфискација на добивката стекната од криминалот,
на имотот, опремата или другите инструменти на криминалот.
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Протокол на ОН за криумчарење
Покрај одредбите од УНТОК за меѓународна соработка, кои mutatis mutandis важат
за Протоколот на ОН за криумчарење, Протоколот на ОН за криумчарење исто така
детаљно ги изложува формите на соработка кои се особено корисни за случаи на
КМ. Тие форми на соработка вклучуваат:
■
■
■
■
■
■
■

Размена на информации за осомничени лица или банди кои вршат криумчарење;
Размена на информации за рути, превозници и превозни средства користени од
страна на криумчарите;
Размена на информации за злоупотреба на патни документи;
Размена на информации за средствата и методите за сокривање и транспорт на
лица;
Врски за, и размена на, законодавни искуства и практики, како и мерки за
спречување и борба против КМ;
Споделување научно-технолошки информации корисни за органите за
спроведување на законот, за да се зголеми капацитетот за спречување,
откривање и истражување на КМ;
Јакнење на соработката помеѓу агенциите за погранична контрола, меѓу другото,
преку воспоставување и одржување директни канали на комуникација.

Конвенција на ОН против корупција
Конвенцијата на Обединетите нации против корупција (УНКАК), која стапи на сила
во 2005 година, бара да се унапредат и да се зајакнат мерките за борба против
корупцијата во јавниот и приватниот сектор, на домашно и меѓународно ниво. Таа
претставува широк меѓународен консензус за тоа што се бара во однос на превенцијата
и инкриминацијата на корупцијата, како и во однос на меѓународната соработка и
повратот на средствата. Таа се применува за неколку форми на корупција како и за
соучесништво при корупција. Од државите-страни се бара да воведат посебни дела
поврзани со корупција вклучително: подмитување домашни и странски јавни
функционери; проневера на средства; злоупотреба на функција; трговија со влијание; и
прикривање и „перење“ на приходите стекнати преку кривични дела утврдени во
согласност со УНКАК. Исто така, од државите-страни се бара да утврдат дека
попречувањето на правдата во врска со кривичните дела според УНКАК е кривично
дело и да воведат низа превентивни мерки насочени кон јавниот и приватниот сектор.
УНКАК има за цел да промовира силна меѓународна соработка. Од државите-страни се
бара да соработуваат една со друга при секој аспект на борбата против корупцијата
вклучувајќи превенција, истрага и гонење сторители. Земјите се обврзани да воведат
конкретни форми на МПП при собирање и пренесување докази кои треба да се користат
при прогонот, да екстрадираат сторители и да го поддржуваат следењето, заплената и
конфискацијата на средствата стекнати преку корупција.
УНКАК се надградува врз, и нагласува повеќе регионални договори за овие прашања
вклучувајќи ја и Конвенцијата на кривичното право за корупција на Советот на Европа
(која ги инкриминира делата на корупција); и Конвенцијата на граѓанското право за
корупција на Советот на Европа (која предвидува надомест за жртвите на корупција).
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2.4.2. Уредби кои не се засноваат на договор
Меѓународната правна соработка не мора да биде заснована врз договори. Со
ослободување од барањето за договор, земјите може да го забрзаат процесот на
меѓународна соработка и да го скројат според потребите и барањата на посебните случаи.
Следуваат примери за рамки или механизми кои може да обезбедат овластување и
структура за правна соработка помеѓу државите.
Соработка врз основа на домашното право
Многу земји имаат донесено национални закони за МПП и / или национални закони за
екстрадиција кои на таа земја ѐ овозможуваат основа за соработка со други земји, дури и
во ситуации кога нема претходни договори или други уредби со таа друга земја.
Примената на овие закони ќе се разликува: законите на некои земји наведуваат список на
одредени странски земји на кои ќе им обезбедуваат правна помош; законите на други
земји предвидуваат дека на секоја земја може да ѐ се обезбеди помош, на основа на
поединечен случај, под услов да се обезбедат доволно гаранции за реципроцитет во
идната соработка. Домашното законодавство обично ја пропишува постапката за
испраќање, примање, разгледување и извршување барања, како и за секаков вид
задолжителни или дискрециони предуслови за обезбедување на таа помош.
Забележано е дека меѓународната соработка врз основа на домашното право може
да биде побрза и поевтина отколку помошта заснована на договори. Меѓутоа,
домашното право на една земја не создава обврзувачки однос помеѓу таа земја и
друга на ист начин на кој две држави-страни на еден договор се обврзани меѓусебно
да соработуваат. Поради тоа, една земја не може да ги користи своите домашни
закони за да влијае или да го обликува однесувањето на други земји.
Соработка врз основа на реципроцитет
Реципроцитетот е вообичаен принцип кој во основа е гаранција од една земја која
поднесува барање за помош дека ќе одговори на истиот тип на барање и дека ќе ѐ
обезбеди слична соработка на замолената земја во сличен случај во иднина.
Реципроцитетот е еден израз на поширок обичаен принцип на „пристојност“: идеја дека
активностите и практиките може да почиваат врз добра волја и заемност наместо врз
строга примена и спроведување на правила. Соработката заснована на реципроцитет
понатаму се разгледува во Поглавјето 3.

2.5. Суверенитет, мерки на заштита и човекови права
Иако ја потврдува потребата за меѓународна соработка за да се спречат сериозните
кривични дела како што се ТЛ и КМ, меѓународното право го почитува суверенитетот
и територијалниот интегритет на државите. Тоа е важен принцип кој треба да се има
на ум кога се разгледуваат прифатливите форми на соработка, особено помеѓу
органите за спроведување на законот. На пример, според актуелните правила на
меѓународното право, една земја нема право да презема активности за
спроведување на законот на територијата на друга земја без претходна согласност од
таа земја. Овие принципи се јасно цитирани во главните договори за меѓународна
соработка.
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Меѓутоа, границите на државниот суверенитет не се безгранични. Државната акција
подлежи на одредени ограничувања наметнати со меѓународното право, вклучувајќи
ги и обврските за човекови права и процедуралните гаранции утврдени во
билатерални и мултилатерални договори. Овие ограничувања се наменети да ги
заштитат сите поединци од опресија и неправда, вклучувајќи ги и оние поединци кои
се предмет на (или на друг начин се подразбираат во) барањата за меѓународна
соработка.
На пример, слободата на поединецот е едно од најстарите основни права. Според
Меѓународниот пакт за граѓански и политички права (ИЦЦПР), сите луѓе имаат право
на лична слобода и безбедност. Тоа не е апсолутно право бидејќи на државите им е
дозволено, на пример, да ја ограничат слободата на поединецот преку механизми од
типот на апсење, приведување и затворање. Меѓутоа, меѓународното право за човекови
права предвидува дека во секој случај, секое такво ограничување на слободата е
оправдано само доколку ограничувањето е законско и не е самоволно. Другите права кои
се особено релевантни во контекст на меѓународната соработка вклучуваат: право на
живот, право на слобода од тортура или од сурово, нечовечно или понижувачко
казнување; право на еднаквост пред законот; право на праведно и јавно сослушување,
правно застапување и толкувачи; презумпција на невиност; и право на необвинување за
ретроспективно оперативни дела или казни.
Договорите за меѓународна соработка обично предвидуваат некои мерки на заштита
за поединците кои се предмет на барање за меѓународна соработка.
Ограничувањата на соработката кои обично се среќаваат во договорите за
меѓународна соработка се разгледуваат во следните поглавја. Во секој случај, важно
е да се разбере дека заштитата утврдена во договорите за меѓународна соработка
не постои во изолација. Заштитата треба да се сфати како дел од еден многу
поголем систем на заштита на човековите права, што ги вклучува обврските во
релевантните договори како на пример ИЦЦПР, Конвенцијата за статусот на
бегалците (Конвенцијата за бегалци) и Конвенцијата против тортура и друго
сурово, нечовечно или понижувачко однесување или казнување (Конвенција против
тортура).
Прекршувањата на прифатените стандарди за човекови права во текот на истрагите,
прогоните и пресудите имаат потенцијал не само да ги уништат поединечните случаи,
туку и да ја намалат подготвеноста на земјите за идна соработка. Согласно со тоа,
додека на глобално ниво треба да се охрабрува жестоко гонење на транснационалните
трговци и криумчари, барањата за меѓународна соработка мора да се третираат на
начин кој целосно ги зема предвид меѓународното кривично право и стандарди за
човекови права.
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Поглавје 3: Меѓународна правна помош и користење на
инструментот на УНОДЦ за пишување барања за МПП
3.1. Процес на меѓународна правна помош
Меѓународната правна помош е процес кој државите го користат за да обезбедат и
да добијат формална меѓувладина помош во кривичните истраги и гонења.
Меѓународната правна помош понекогаш се нарекува и „заемна помош“ или „судска
помош“. Заради усогласеност, во овие упатства се користи кратенката МПП.
Точниот вид на МПП која државите меѓусебно ќе ја обезбедат е предмет на
националните закони, договори и други меѓународни уредби. Сепак, постојат голем
број вообичаени видови МПП кои државите често се подготвени да им ги обезбедат
на други држави заради олеснување на нивните кривични истраги и прогони. Тие
вклучуваат:
■
■
■
■
■
■
■

Земање докази или изјави
Лоцирање и идентификување на сведоци и осомничени
Ефектуирање достава на судски документи
Вршење на претреси и заплена на имот
Испитување на објекти и локации
Обезбедување информации, доказни предмети и вештачења
Обезбедување оригинали или заверени копии од релевантни документи и
евиденција
■ Идентификување и лоцирање на приходот од криминал
■ Олеснување на доброволно појавување на лица во земјата-барател
■ Трансфер на затвореници заради сведочење
Во изминатите години, опсегот на традиционалните форми на помош е проширен со
меѓународни договори како што е УНТОK и вклучува дополнителни форми на помош
како замрзнување на средствата, видео конференции и она што стана познато како
„спонтан пренос на информации“, при што на надлежните органи им е дозволено,
дури и без претходно барање, да проследат информации до надлежните органи на
друга држава.
Од правен аспект, МПП суштински се разликува од понеформалните начини на
прекугранична соработка помеѓу владините службеници. Полициските и други
службеници често ќе бараат помош од своите странски колеги преку неформални
канали. На пример, неформалната соработка вообичаено нема да биде доволна
кога помошта изискува принудни или задолжителни мерки. Покрај тоа, доказите кои
се собираат со овој метод може да не бидат нужно прифатливи при кривичните
постапки. Од тие причини, од основно значење за практичарите кои работат на
случаи на ТЛ или КМ е да знаат не само што може да се постигне преку
неформалните механизми, туку и преку поформалните канали за МПП.
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3.2. Врска помеѓу механизмите на формална и неформална
соработка
Процесот на барање помош преку каналите за МПП е формален и често бавен. Така,
експертите препорачуваат, секогаш кога е можно, практичарите да одредат дали
постои можност законски да се добие посакуваниот резултат преку механизмите на
неформална соработка. Доколку потребната помош не вклучува принудни мерки
(како што се претрес и заплена или добивање сведоштво од некооперативен
сведок), тогаш неформалната меѓуполициска или меѓуагенциска помош би можела
да биде побрза, поевтина и попогодна. Во многу случаи, неформалните канали може
да се применат во раните фази на процесот на истрага или прогон, со формално
барање за МПП во подоцнежна фаза. Тоа може да овозможи брза размена на
информации во критични моменти, истовремено обезбедувајќи соодветно добивање
на информациите или доказите преку официјални канали. Сепак, законското
извршување и спроведување на секое неформално барање е од суштинско значење.
При одредувањето дали да дадат формално барање, практичарите треба да го
земат предвид следново:
■ Дали информациите и доказите ќе бидат прифатени како докази на суд доколку
не се добиени преку формални канали?
■ Дали може да се постигне истиот резултат преку неформална соработка (на
пример, преку јавување по телефон на колега во полициска служба или
финансиска разузнавачка единица во друга земја)?
■ Дали добивањето на подготвителни информации преку неформални канали може
да помогне за подобрување на кое било подоцнежно барање за МПП?
■ Дали може да се добијат релевантни информации од јавна евиденција или други
јавно достапни информации?
■ Дали може да се постигне истиот резултат, без да се загрози процесот или
резултатите, на поинаков начин, како на пример со барање од сведокот да оди и
да сведочи во државата-барател?
Ризиците кои можеби треба да се земат предвид при неформалната соработка вклучуваат:

■ Непотребните, безначајните или долготрајните неформални барања може да се
сметаат за загубено време. Тие може да ја ограничат подготвеноста на колегите
да помогнат при идни барања.
■ Неформалните барања може да доведат до непрецизни, неверодостојни факти и
доказни елементи доколку правилно не било одредено најсоодветно или високо
обучено лице за пристап до сигурни информации (какви што најчесто се лицата
одредени преку формалните канали).3
■ Неформалните барања може ненамерно да загрозат други тековни истраги
доколку со нив не се постапува со бараното ниво на доверливост.

3.3. Правен основ за меѓународна правна помош
Начелата на суверена рамноправност и територијален интегритет се цврсто втемелени
во меѓународното право и практика. Во постојниот контекст, тие начела ја спречуваат
која било држава да наметнува надлежност или да презема активности на територијата
на друга страна без претходна согласност на таа друга страна.
3

Тоа се однесува на користењето на назначени оперативни фокусни точки како канали за
неформална размена на информации.
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Согласно со тоа, кога една држава бара докази, информации или друга помош преку
истрага или гонење од друга земја, таквите информации или помош ќе треба да се
побараат од државата која ги поседува информациите, е во состојба да даде помош или
поинаку ја има релевантната надлежност.
Ефективната правна основа за обезбедување МПП е критична за да се обезбеди
ефективно дејствување. Пред поднесувањето на какво било барање за МПП, важно
е да се утврди правната основа за таквата соработка. Правната основа за МПП
може да се најде во домашното право, во билатералните или мултилатералните
договори или во комбинација од овие извори.

3.3.1. Домашно право
Многу држави имаат домашно право со кое се уредува обезбедувањето на МПП. Овие
закони обично ги утврдуваат предусловите и постапката за давање, пренесување и
извршување на влезни и излезни барања. Во многу ситуации, таквите закони се доволни
да се поддржи барање за МПП дури и кога не постои спогодба помеѓу државите во
прашање.
Домашните закони обично ќе дадат значајни информации за опсегот на помошта која
може да се обезбеди и за основот на одбивање. Тие, исто така, обично ќе ги утврдат
предусловите кои треба да се исполнат и постапките кои треба да се следат, на пример,
каде треба да се испрати барањето и како тоа треба да биде структурирано.
Пример за такво домашно право во регионот на Западниот Балкан може да се најде во
Законот за меѓународна правна помош по кривични прашања на Србија од 2009 година4 ,
кој ги дефинира постапките (вклучувајќи ги и надлежните институции) за голем број
видови правна помош.

3.3.2. Вообичаен принцип на реципроцитет
Доколку не постојат договори или домашни закони, државата која сака да побара
помош од друга држава можеби ќе мора да се потпре на реципроцитет. Како што е веќе
забележано во претходното поглавје, реципроцитетот во основа претставува потврда
од страна на државата-барател дека ќе прифати барање од истиот вид и ќе ѐ обезбеди
слична соработка на замолената држава во сличен случај во иднина.

3.3.3. Договори
МПП е уредена со мрежа на меѓународни, регионални и билатерални договори, кои ги
дополнуваат домашните закони или обезбедуваат посебна правна основа за таква
помош.
Билатерални договори за меѓународна правна помош
Билатералните договори за МПП се вообичаени, особено помеѓу држави кои делат
копнена граница или кои имаат тесни врски или историска поврзаност. Преку билатерално
преговарање, државите можат да го обликуваат договорот според својот конкретен правен
систем и услови, истовремено обезбедувајќи повисок степен на сигурност и
предвидливост.
4

Службен весник на Република Србија, бр. 20/2009.
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Владата на Босна и Херцеговина, на пример, склучи голем број такви билатерални
договори за соработка по граѓански и кривични прашања, вклучувајќи со Хрватска, БЈР
Македонија, Црна Гора, Србија.
Мултилатерални договори за меѓународна правна помош
Во текот на втората половина од минатиот век, беа изготвени голем број
мултилатерални инструменти (меѓународни и регионални) со конкретна цел
промовирање и уредување на соработката помеѓу државите во судскиот процес. Тие
може да се однесуваат на еден проблем, како тероризам, криумчарење дрога или
организиран криминал, или да обезбедуваат општа рамка на правила во рамките на
која прашањата поврзани со МПП може да се решаваат помеѓу две или повеќе земји.
Мултилатерални договори: регионални
Европската конвенција за меѓународна помош по кривични прашања беше отворена
за потпишување од страна на земјите-членки на Советот на Европа во април 1959
година. Таа се однесува на прашања како барања за испитување на сведоци или
вештаци, достава на службени документи и судски одлуки, повикување на сведоци,
вештаци или лица во притвор и пренос на информации од судската евиденција.
Беа утврдени голем број водечки начела за МПП по кривични прашања. Беше
решено дека таквата помош треба да биде независна од екстрадицијата во тоа
што треба да биде одобрена дури и во случаи кога екстрадицијата била одбиена.
На пример, беше договорено дека МПП треба да се одобри во случаи на помали и
сериозни прекршоци и дека како општо правило прекршокот не треба да
претставува прекршок според законите и на двете земји. Вториот дополнителен
протокол кон Конвенцијата, кој беше отворен за потпишување во ноември 2001
година, ги осовремени постојните одредби кои ја уредуваат МПП, проширувајќи го
опсегот на околности во кои може да се побара МПП, олеснувајќи ја помошта и
правејќи ја побрза и пофлексибилна.
На пример:
Членот 15,1 од Конвенцијата од 1959, го наведува следното
Барањата споменати во членовите 3, 4 и 5, како и поднесоците споменати во членот
11 ги испраќа Министерството за правда на страната-барател до Министерството за
правда на замолената страна и тие се враќаат по истите канали.
Сепак, Вториот протокол го заменува овој став со следниов текст:
Барањата за меѓународна помош, како и за спонтани информации, се испраќаат во
писмена форма од страна на Министерството за правда на земјата-барател до
Министерството за правда на замолената земја и се враќаат по истите канали.
Сепак, тие може да бидат проследени директно од страна на судските органи на
земјата-барател до судските органи на замолената земја и да се вратат по
истите канали.
И двата договора се потпишани и ратификувани од страна на сите земји на
Западниот Балкан.
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Мултилатерални договори: меѓународни
Најважните меѓународни договори во постојниот контекст се УНТОК (и неговите
протоколи за трговија и криумчарење) и Конвенцијата на Обединетите нации против
корупција (УНКАК).
Протоколите на ОН за трговија и криумчарење не се занимаваат конкретно со прашањето на
МПП. Затоа е неопходно да се примени матичниот инструмент, УНТОК, за да се разгледаат
одредбите кои би се применувале од државите–страни. Релевантните одредби на УНТОК се
доволно детаљни што можат да се окарактеризираат како „мини договор“ (или договор во
договор), кои може (или, во случаи кога не постои алтернативна спогодба, треба) да се
користат од страна на државите-страни како единствена правна основа за МПП во врска со
прекршоците за кои важат.
Следува резиме на главните елементи на режимот за МПП утврдени со УНТОК.2
Делокруг на примена::
Обврските за МПП во УНТОК се применуваат за прекршоци утврдени во согласност со
Конвенцијата, вклучувајќи ги следниве:
■
■
■
■
■

Учество во организирана криминална група;
Перење на приходот од криминал;
Корупција;
Попречување на правдата;
„Сериозно кривично дело“

....... кога овие вклучуваат организирана криминална група и кога постои разумен
основ за сомневање дека жртвите, приходот, средствата или доказите за таквите
прекршоци се наоѓаат во замолената држава-страна.
„Сериозно кривично дело“ се дефинира како однесување кое претставува прекршок
казнив со максимално лишување од слобода од најмалку четири години или со
посериозна казна.
Видови на достапна помош:
Членот 18(3) од УНТОК предвидува дека државите–страни може меѓусебно да
побараат МПП за прекршоци утврдени со Конвенцијата, заради секоја од следниве
цели:
■
■
■
■
2

Земање докази или изјави од лица
Ефектуирање достава на судски документи
Вршење на претреси и заплена, и замрзнување
Испитување на објекти и локации

Режимот на меѓународна правна помош воспоставен со УНКАК е по многу нешта сличен со режимот
воспоставен со УНТОК. Сепак, ве молиме забележете дека правната помош на УНКАК се однесува на
поинакви кривични прекршоци, т.е. корупција, како што е поткуп на службени лица, проневера на
јавни средства, злоупотреба на должност и перење на „приходот од криминал“ (ова вклучува приход
од каков било криминал, кој потенцијално вклучува кривични дела на ТЛ, КМ или поврзани кривични
дела). Покрај тоа, УНКАК ја проширува обврската за МПП на ситуации во кои се вклучени правни
лица, како што се компании или други корпоративни структури. Исто така, забележете дека две
клучни форми на помош - идентификација, замрзнување и лоцирање на приходот од криминал, и
одземање на средствата - дефинирани со УНКАК не се дефинирани со УНТОК.
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■ Обезбедување информации, доказни предмети и вештачења
■ Обезбедување оригинали или заверени копии од релевантни документи и
евиденција, вклучувајќи државна, банковна, финансиска, корпоративна или
деловна евиденција
■ Идентификување или лоцирање на приходот од криминал, имотот, средствата
или на други предмети за доказни цели
■ Олеснување на доброволно појавување на лица во земјата-барател
Конвенцијата, исто така, вклучува „сеопфатна“ одредба која им овозможува на
земјите–страни да побараат каков било друг вид помош кој не е во спротивност со
домашното право на замолената земја.
Забележете дека меѓународната соработка за целите на конфискација е предмет на
посебен член (членот 13).
Услови за МПП:
Режимот за МПП воспоставен со УНТОК има повеќе за цел да ги надополни отколку да ги
замени режимите за МПП кои веќе постојат како резултат на кој било друг договор,
билатерален или мултилатерален. Истовремено, стекнувањето на статус на државастрана на УНТОК повлекува посебни обврски кои државите-страни мораат меѓусебно да
ги почитуваат. Тоа ја вклучува обврската да не се одбие барање за МПП по основ на
банкарска тајна.
Онаму каде УНТОК бара обезбедување на повисоко ниво на помош од она што е
потребно според другите договори за МПП кои можеби веќе постојат помеѓу земјите–
страни, ќе преовладаат нејзините одредби. Спротивно, кога друг договор обезбедува
повисоко ниво на помош од замолената земја, тогаш одредбите од тој договор ќе го
одредат степенот на обврски на замолената земја. Членот 18(7) од УНТОК предвидува
дека кога не постои договор за МПП во сила помеѓу земјите-страни кои бараат соработка
и земјите-страни од кои се бара соработка, ќе важат правилата за МПП утврдени во
членот 18, ставови 9-29. Овие правила кои, земени заедно, може полезно да се сметаат
дека формираат мини-договор за МПП, даваат осврт на прашањата како што се
содржината и формата на барањата за МПП, и основот за одбивање. Кога веќе постои
друг договор во сила помеѓу засегнатите земји-страни, тогаш ќе важат правилата на тој
договор (освен ако страните конкретно не се согласат да се применуваат членовите 9-29).
Земјите–страни се охрабруваат, но не се обврзани, да применуваат кои било од условите
од членот 18 (9)-(29), доколку тие во поголем степен ја олеснуваат соработката од
условите на договорот за МПП кој е во сила помеѓу нив.
Избирање соодветен инструмент на соработка
Во текот на целиот консултативен процес на Западниот Балкан, делегациите
пријавуваа проблеми во меѓународната соработка предизвикани од долготрајната
обработка на случаите преку дипломатски канали. И покрај проблемите, некои земји
сепак не отстапуваат од формалните постапки пропишани со домашното
законодавство. Во обид да се надминат постојните проблеми, другите земји се
обидуваат да применат алтернативни приоди. Најчесто применуваната алтернатива
е директната примена на меѓународните инструменти (главно Вториот протокол кон
Конвенцијата за МПП на Советот на Европа) која овозможува директна комуникација
помеѓу судските органи. Сепак, земјите не се сигурни дали таквата соработка ќе
биде прифатена од страна на судовите.
Режимите на УНТОК и на УНКАК имаат за цел да дејствуваат напоредно со други режими на
меѓународна соработка, како што се Вториот протокол кон Конвенцијата за МПП на Советот
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на Европа и веќе постојните билатерални договори. Согласно со тоа, многу е веројатно дека
кога замолената земја и земјата-барател се страни на некои или на сите овие договори, ќе
има мали, или дури никакви неусогласености помеѓу различните обврски.
Кога замолената земја и земјата-барател се земји-членки на Вториот протокол кон
Конвенцијата за МПП на Советот на Европа, тогаш ќе важат обврските од Вториот протокол
кон Конвенцијата за МПП на Советот на Европа, напоредно со, или како дополнување на кои
било други обврски во УНТОК и УНКАК. Во ситуации кога една од земјите не е страна на
Вториот протокол кон Конвенцијата за МПП на Советот на Европа, тогаш страните ќе бидат
уредени со важечката уредба за МПП помеѓу нив. Во случаите на ТЛ и КМ, таква уредба
најверојатно ќе биде УНТОК, под претпоставка дека и двете земји се страни на овој договор.
Како што е забележано погоре, во случаите на ТЛ или КМ концентрирани околу корупција
или перење пари, УНКАК може да биде погодна алтернатива. Можно е и билатерален
договор помеѓу замолената земја и земјата-барател да биде најпогодно средство за
соработка. Треба да се забележи дека УНТОК и УНКАК не може да бидат заменети од
страна на земјите–страни со инструменти кои бараат пониско ниво на обврска. Во случаи
кога е достапен избор на инструменти, важно е да се разгледа кој од нив најдобро ги
исполнува условите за соработка во дадените околности.
Извештајот од 2001 година на експертската работна група на УНОДЦ за
најдобра практика од предметите со меѓународна правна помош (МПП)
(дополнителни детали подолу) препорача дека кога постојат правни пречки за
ефективна размена на барања за МПП, државите треба, доколку е можно, да го
прошират бројот на држави со кои тие имаат билатерални договори или да земат
предвид развивање на регионални договори и/или развивање на домашно
законодавство за олеснување ефективна размена на барања за МПП. Забележано е
дека меѓународните договори може, доколку дозволува домашното законодавство,
да се користат како правна основа за размена на барања за МПП.

3.4. Принципи и услови на меѓународна правна помош
За успешно барање за МПП, постојат голем број принципи кои мора да се следат или
предуслови кои мора да се исполнат. Тие обично ги одразуваат државните практики кои со
текот на времето се развиле како одговор на потребите да се заштитат интересите и на
замолените земји, и на земјите-баратели, како и човековите права во процесот на
кривично право. Подолу следува листа на главни принципи и услови кои се однесуваат на
МПП. За детален опис на секој од овие принципи и примери изведени од различни
договори, ве молиме погледнете го Прирачникот за меѓународна соработка во случаи на
ТЛ на УНОДЦ и АСЕАН.
■
■
■
■
■
■
■
■

Доказни тестови;
Двоен / двократен криминал;
Не двапати за исто дело;
Реципроцитет;
Ограничување на специјалност или употреба;
Општи согледувања за човековите права;
Права на осомничени и лица обвинети за кривични прекршоци;
Разгледување на веројатната строгост на казната, вклучувајќи случаи на тортура
и смртна казна;
■ Политички прекршоци;
■ Национален или јавен интерес;
■ Банкарска тајна и фискални прекршоци.
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3.5. Најдобра практика од предметите со МПП
Извештајот од 2001 година на експертската работна група на УНОДЦ за најдобра
практика од предметите со меѓународна правна помош (МПП) даде серија
препораки. Некои од нив се накусо резимирани подолу, заедно со други заклучоци
на авторите на таа тема и врз основа на последователни публикации на ОН.

3.5.1. Јакнење на ефективноста на централните органи
Воспоставување ефективни централни органи
Конвенциите на ОН за контрола на дрогата и криминалот содржат опсежни и општо,
слични одредби во врска со МПП. Нивните одредби вклучуваат барање секоја
страна да го извести Генералниот секретар на Обединетите нации за централниот
орган назначен од неа за примање, пренос или извршување на барања за МПП. Тоа
се клучни информации за земјите-баратели при планирањето и формулирањето
барања. Тие мора да бидат точни, ажурирани и широко достапни на оние кои
составуваат или пренесуваат барања за МПП.
Земјите кои тоа сè уште не го сториле треба да воспостават централен орган, кој
според членот 7 од Конвенцијата на Обединетите нации против недозволена
трговија со наркотични дроги и психотропни супстанци, 1988 година, ќе го олеснува
составувањето на барања за МПП спрема, и брзото извршување на барања добиени
од, други страни. Централните органи треба да ангажираат практичари кои се
правно обучени, и кои имаат развиено институционална стручност и континуитет во
областа на МПП. Централниот орган не мора да се воспостави со закон - доволна е
административна структура.
Обезбедување ажурирање на контактните информации за централните органи
Страните кон Конвенцијата од 1988 година треба да обезбедат ажурирање на
контактните информации содржани во Именикот на ОН на надлежни органи и, до
степенот до кој е можно, да дадат информации за остварување контакт со нивниот
централен орган преку телефон, факс и интернет. (Види став 3.6.2.)

Обезбедување достапност 24 часа
Во однос на Конвенцијата од 1988 година, но и општо, Централниот орган на
државата, до најголемиот можен степен, треба да обезбеди начин за остварување
контакт со службено лице од централниот орган, ако тоа е потребно за целите на
извршување на итно барање за МПП по работното време. Доколку не е достапен
друг сигурен начин, државите би можеле да обезбедат нивното Национално
централно биро на Интерпол или друг постоен канал да може да стапи во контакт со
такво службено лице по работното време.
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Усогласеност на централните органи заради МПП според различни договори
Од државите се бара да обезбедат нивните централни органи да бидат едно тело,
за да се олесни контактот на другите држави со соодветниот орган за сите видови
МПП по кривични прашања, и за да се овозможи поголема усогласеност на
практиката на МПП за различни видови криминални прекршоци.
Намалување на доцнењата
Земјите треба да преземат соодветни активности за да обезбедат барањата да
бидат проверени и распоредени според приоритет веднаш по приемот и испратени
до извршните органи без доцнење. Земјите треба да одредат временски рокови при
обработката на барања од страна на централните органи. Земјите, исто така, треба
да обезбедат извршните агенции да не предизвикуваат неразумно доцнење при
обработката на барањата.
Меѓународната заедница ја утврди ТЛ како кривичен прекршок и повреда на
човековите права која бара итно внимание од страна на сите земји и високо ниво на
соработка помеѓу нив. Широко е прифатено дека барањата за помош во врска со
случаите на трговија со луѓе треба да бидат приоритет на замолената земја.
Случаите на КМ, исто така, често вклучуваат повреда на човековите права и по нив
треба експедитивно да се постапува.

3.5.2. Обезбедување свест за националните законски барања и
најдобрите практики
Практични упатства за националната правна рамка и практики на МПП
Важно е домашните органи да бидат свесни за достапноста на МПП и да ги знаат
постапките кои треба да се следат за да се добие таа помош во врска со истрага или
прогон.
Обезбедувањето информации спрема странски органи е важна мерка за олеснување
на ефективната соработка. Меѓу препорачаните корисни мерки се изработката на
прирачници / упатства, како и публикациите на веб-локациите.
Обука на персоналот вклучен во процесот на МПП
Ефективна имплементација на инструментите и законодавството за МПП не е можна
без персонал кој е добро обучен во однос на важечките закони, принципи и практики.
Од земјите се бара да користат широк опсег на методи за обезбедување таква
обука, на начин кој ќе овозможи одржување на стручноста.
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3.5.3. Соработка преку користење алтернативи на формалните барања за
МПП
Вредност на полициските канали кога не се бараат формални мерки
Како што е претходно истакнато, освен за принудните мерки кои вообичаено
изискуваат судски орган, за формално барање за МПП не секогаш е нужно да се
добие помош од други земји, па секогаш кога е можно, информации или
разузнавачки информации треба првично да се бараат преку полициски контакти,
што е поевтино, побрзо и пофлексибилно во однос на поформалниот пат на МПП.
Таквиот контакт може да се оствари преку ИЦПО/Интерпол, Европол, преку
службеници за врски, според важечки договори или меморандуми за
разбирање/соработка, или преку какви било регионални уредби, формални и
неформални, кои се достапни.
Особено кога доказите се даваат доброволно или се јавно достапни
Неформалните канали може да се користат за да се добијат докази кои се
доброволно дадени (како што се изјави), или докази од јавна евиденција или други
јавно достапни извори. Исто така, одредени категории на докази или информации
може да се добијат директно од странство без потреба од полициски канали, на
пример, јавно достапни информации што се чуваат на интернет или други архиви на
јавна евиденција.
Или за да се потпомогне забрзувањето на итните формални барања
Многу земји ќе дозволат итните барања да бидат поднесени усно или преку факс
помеѓу полициските службеници со цел да се извршат напредни подготовки или да
се даде итна непринудна помош, паралелно со испраќањето на формално барање
помеѓу централните органи. Сепак, формалното барање треба да наведе дека копија
е испратена по неформален пат за да се избегне дуплирање на работата.
Важно е да се забележи дека ТЛ често е екстремно насилно кривично дело и дека
жртвите, особено оние кои соработуваат со органите за спроведување на законот,
може да бидат во сериозна опасност од заплашување и одмазда. Во некои случаи
на КМ, превозните средства неретко се опасни, а здравјето и безбедноста на
мигрантите се изложени на сериозен ризик. Овие фактори би можеле да бидат
важни при одлучувањето дали да се користат директни патишта на комуникација.
Употреба на заеднички истражни тимови
Земјите треба да ја земат предвид употребата на ЗИТ кога постои транснационален
аспект на прекршокот (види Поглавје 4).
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3.5.4. Максимализирање на ефективноста преку лични контакти
Одржување на директен контакт низ сите фази на барањето
Личните контакти за отворање комуникациски канали, како и оние помеѓу членовите
на централните органи, судиите, обвинителите и истражните органи од државитебаратели и од замолените држави, се од критична важност во секоја фаза од
процесот на МПП за да се развијат блискост и доверба неопходни за постигнување
најдобри резултати.
Би било препорачливо да се оствари контакт со службеното лице во замолента
земја пред испраќањето на барањето, со цел да се разјаснат правните барања или
да се поедностават постапките, а личните контакти, исто така, се суштински за
обработка на итните барања преку директните канали.
Затоа, од витално значење е да се води ажурирана листа на контактни точки помеѓу
судиите, обвинителите и полицијата кои се занимаваат со случаи на ТЛ и КМ, и таа
да се циркулира во рамките на регионот и надвор од него. Во таквата листа треба да
бидат вклучени и контактни точки за централите органи (покрај испраќањето на
нивните детали за внесување во Именикот на ОН, како што е погоре споменато).
Постојната листа на сите релевантни контактни точки е приложена во Анексот В.
Таа секако ќе се промени со текот на времето, и треба да се воведе механизам кој
ќе обезбеди ажурирање на листата и нејзино циркулирање секогаш кога има
промени во персоналот. Сепак, деталите за службените телефонски и факс броеви и
генеричките електронски адреси веројатно ќе останат константни.
Придобивки од магистрати (судии) за врски, обвинители и полициски
службеници
Земјите се охрабруваат да преземат иницијативи како што е размена на полициски
службеници за врски, судии или обвинители, или со назначување на постојан член
на персоналот во централниот орган на таа земја, или со организирање на
краткотрајни размени.

3.5.5. Подготвување на ефективни барања за МПП
Подготвувањето на барање за помош вклучува земање предвид голем број барања,
кои се детално изложени во Делот 3.6 подолу.

3.5.6. Елиминирање / намалување на пречките во извршувањето на
барањата
Флексибилно толкување на законските барања
Земјите треба да се стремат кон обезбедување опсежна меѓусебна помош, за да
обезбедат националните органи за спроведување на законот да не бидат попречени
во прогонот на криминалци кои можеби бараат начини да ги прикријат своите
активности преку растурање на доказите и приходот од криминалот во различни
земји. Треба да се направат напори да се минимализираат пречките за соработка,
во рамките на важечките закони и договори.
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Забележете, сепак, дека флексибилното толкување на правните барања никогаш не
треба да дејствува на штета на кој било поединец вклучен во процесот, вклучувајќи
осомничени и обвинети лица.
Минимализирање на основот за одбивање и негово умерено користење
Основот по кој едно барање може да биде одбиено треба да биде минимален,
ограничен на заштита која е фундаментална за замолената земја.
Намалување на ограничувањата за користење
Традиционално, доказите пренесени како одговор на барање за МПП не може да се
користат за цели кои не се наведени во барањето, освен ако земјата-барател не
остварила контакт со замолената земја и не обезбедила изречна согласност за други
употреби. Сепак, многу современи договори за МПП бараат, наместо тоа,
замолената земја да соопшти дека сака да наметне конкретно ограничување за
користење; доколку ограничувањето не се смета за неопходно, тоа не треба да биде
наметнато.
Обезбедување на доверливост во соодветни случаи
Некои земји не се во состојба да одржат доверливост на барањата, така што
содржината на барањата би можела да биде несоодветно откриена на субјекти од
странската
истрага/постапка,
со
тоа
потенцијално
загрозувајќи
ја
истрагата/постапката. Доверливоста на барањата често е критичен фактор во
нивното извршување.
Кога членот 18(20) од УНТОК и членот 46(20) од УНКАК се применуваат помеѓу
страните (односно, кога постои барање за доверливост од земјата-барател),
земјата–страна барател може да побара од замолената земја-страна да ги чува во
доверливост фактите и содржината на барањето, освен до степенот потребен за
извршување на барањето. Доколку замолената земја–страна не може да го исполни
барањето за доверливост, таа е обврзана за тоа веднаш да ја извести земјатастрана барател.
Извршување на барања во согласност со процедурите наведени од земјата –
барател
Почитувањето на формалните доказни барања/барања за прифатливост пропишани
од земјата–барател е важно за да се обезбеди барањето да ја постигне својата цел.
Кога тоа не е можно (на пример, поради конфликт со домашното право), замолената
земја треба да се консултира со земјата-барател во најраната можна фаза.
Важност на предвидување правни и процедурални потешкотии во замолената
земја
При подготовката на барање за МПП, за земјата–барател е важно однапред јасно да
наведе дали постојат какви било домашни закони, постапки или временски рокови
што мора да се исполнат. Еднакво важно за земјата–барател е да се обиде да
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предвиди дали замолената земја би можела да има потешкотии во исполнувањето
на тие барања. Тоа може да биде случај доколку, на пример:
■ Процесите и постапките кои се бараат се забранети со законите на замолената
земја; или
■ Процесите и постапките кои се бараат се различни од вообичаените процеси и
постапки на замолената земја.
Доколку постои веројатност она што се бара да биде забрането според законите на
замолената земја, не би имало смисла да се продолжи со барањето. Сепак, доколку
она што се бара само е различно од вообичаената практика на замолената земја,
тогаш и понатаму би било можно да се оствари соработка. Во вториов случај, важно
е да се направат обиди да се разберат разликите, и да се предложи / договори
следен чекор, во однос на што личните контакти се од екстремна вредност.
Истражните техники достапни на агенциите за спроведување на законот се
разликуваат помеѓу земјите, а особено во однос на надзорот. На пример, иако
некои земји дозволуваат телефонско прислушување за разузнавачки цели,
законите можеби забрануваат информациите добиени на тој начин да се користат
како доказ на суд. Слично, многу земји имаат закони кои уредуваат како и кога може
да се спроведува физички надзор. Како резултат на тоа, некои форми на надзор
може да бидат легални во една земја, но не и во друга. Согласно со тоа, за земјите
кои соработуваат на тој начин е важно да бидат свесни за своите односни правила
и практики и да го применуваат тоа знаење на барањата за помош, особено имајќи
ја на ум потребата од прифатливост на доказите.
Прашањето на прифатливост на доказите, сепак, се чини дека не предизвикува
големи проблеми во регионот на Западниот Балкан. Правните системи на земјите во
регионот потекнуваат од иста правна традиција и, без оглед на разликите во
односното национално законодавство, меѓународната соработка за размена на
информации и прифатливост на докази како да се случува без значајни потешкотии.
Тоа е главно поради фактот што земјите во своите односни билатерални договори
или во националните закони за меѓународна соработка за кривични прашања
дефинираат дека бараната правна помош треба да биде дадена во согласност со
законите на земјата–барател, освен ако тоа не е во спротивност со начелата и
законодавството на замолената земја. Како пример за првото видете го членот 7 од
Договорот помеѓу Владата на Босна и Херцеговина и Владата на Република
Хрватска, додека за второто видете го членот 12 во врска со членот 90 од Законот за
меѓународна помош по кривични прашања на Република Србија.
Координација во случаи со повеќе јурисдикции
Кога постојат повеќе барања за помош во еден ист случај, земјите се поттикнуваат
меѓусебно да се консултираат со цел да се избегне непотребна забуна и удвојување
на трудот. Повторно, мрежата на контактни точки е од витално значење.
Консултирање пред одбивање/одлагање/условување на соработката што
треба да се утврди, ако е потребно
Кога замолената земја смета дека не е во можност да изврши барање, не треба да
се даде формално одбивање пред консултирање со земјата-барател за да се види
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дали проблемите може да се надминат, или барањето да се модифицира за да се
овозможи давање помош. Повторно, мрежата на контактни точки е екстремно
корисна во такви случаи.

3.5.7. Користење на модерната технологија за забрзување на преносот на
барања
Традиционалните методи на пренос на барања (како што се пренос на писмени,
запечатени документи преку дипломатска пошта или системи за достава на пошта)
може да резултираат во ненавремено обезбедување соработка. Побрзите начини
како телефон, факс или интернет треба да се користат кога е можно. Земјата –
барател и замолената земја треба меѓусебно да утврдат како ќе ја обезбедат
автентичноста и безбедноста на таквата комуникација, и дали таквата комуникација
треба да биде проследена со писмено барање пренесено преку нормалните канали.

3.5.8. Користење на најмодерните механизми за обезбедување МПП
Модерната технологија дава многу можности за забрзување на обезбедувањето
помош по кривични прашања и максимализирање на ефективноста на процесите на
МПП. Примерите вклучуваат земање докази преку видео-врска и пресретнување на
електронска комуникација и размена на ДНК-материјал. Таквата размена е
дозволена според многу меѓународни конвенции, но доколку домашното
законодавство на земјата не дозволува таква размена, треба да се земе предвид
вршење на соодветни законодавни промени.

3.5.9. Максимализирање на достапност и користење на ресурси
Обезбедување адекватни ресурси за централните органи
Државите треба, колку што е можно, за МПП да обезбедат да се распределат
соодветни ресурси.
Добивање помош од земјата-барател
Замолената земја може да сака „да побара помош од земјата–барател за да
обезбеди помош“, на пример, обезбедување персонал или опрема кои ќе се
искористат во извршување на барањето, или делумно или целосно покривање на
трошоците.
Делење средства
Делењето на конфискувани средства помеѓу земјата-барател и замолената земја е
важен начин за поттикнување соработка и обезбедување дополнителни ресурси,
постапка која е поддржана со УНТОК.
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Оптимализирање на јазичната способност
Еден посебен проблем во однос на ресурсите е потребата од јазични капацитети во
рамките на централниот орган. Оптимално е да се поседува таков капацитет преку
билингвален или мултилингвален персонал кој работи во органот или, во негов
недостиг, да се побара помош од други владини сектори или странски мисии - или
дури и од земјата–барател или од замолената земја, во зависност од случајот.
Од практични причини, земјите сè почесто ги пишуваат и ги прифаќаат барањата на
англиски јазик. Често е полесно за земјата–барател да најде квалификувани лица
кои ќе ги преведат документите од службениот јазик на англиски и за замолената
земја да најде квалификувани лица кои ќе го преведат барањето од англиски на
нивниот службен јазик. Тоа очигледно треба однапред да се договори помеѓу
вклучените земји при што од суштинско значење е преводите да бидат со висок
квалитет, бидејќи во спротивно постои ризик барањето да биде задоцнето,
неразбрано или одбиено.

3.6. Подготвување ефективни барања за МПП
Постојат различни достапни документи за подготвување барања за МПП. Повторно,
Прирачникот за меѓународна соработка во случаи на ТЛ на УНОДЦ АСЕАН, на пример,
содржи детална листа на минимум барања за формата и содржината.
Исто така, во прилог на Анексот А, се наоѓа Општа листа за проверка (чек-листа) за
барање МПП, плус дополнителни листи на проверка за конкретни видови барања за
МПП – имено претрес и заплена, приложување документи, земање изјави / докази од
сведоци, привремен трансфер на затвореници заради сведочење и заплена/
замрзнување пред пресуда или конфискација по пресуда.
За целите на овие Упатства, сепак, приодот кон оваа тема се насочува околу
користењето на Алатката за пишување барања за МПП, развиена од Правната
советодавна програма на УНОДЦ. Алатката во суштина претставува софтверски пакет
создаден за практичарите на кривично право низ целиот свет, за да им помогне во
процесот на пишување формални барања за МПП.

3.6.1. Одлики / предности на алатката за пишување барања за МПП
■ АЛАТКАТА е лесна за користење и маневрирање, и не бара какво било претходно
искуство на тоа поле. Корисникот се води чекор по чекор низ слајдовите
(деловите), за да ги внесе релевантните податоци за барањето да биде ефикасно
и целосно.
■ АЛАТКАТА му дозволува на корисникот да ги зачува (сними) претходните барања
во базата на податоци за да може директно да ги отпечати без да мора да
поминува низ целиот процес на пишување, што може да биде крајно корисно,
особено во итни случаи.
■ АЛАТКАТА обезбедува листа на видови помош, како и на мултилатерални
договори од кои може да се избере правната основа на барањето, па не е
неопходно да се бара законодавството и видот на помош што важи за секој
случај, туку едноставно да се изберат релевантните информации од дадените
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листи. Покрај тоа, АЛАТКАТА доаѓа со функција наречена „Интернет страница на
национално законодавство“ која го поврзува корисникот со релевантните бази на
податоци и интернет страниците на законодавството.
■ Сите горенаведени функции значително го олеснуваат и го забрзуваат процесот
на пишување барања за МПП.
■ Базата на податоци на АЛАТКАТА може да се менува со цел да се прилагоди на
локалното законодавство – во однос на материјалното и/или процесното право како и на секој вид барање, во зависност од деталите на секој случај (можно е да
се додадат или да се избришат договори, интернет страници, итн.). Важно е да се
истакне дека базата на податоци на МПП нема ограничување на просторот за
чување, освен оној на компјутерот, така што корисникот може во неа да зачува
онолку барања и дополнителни информации колку што му е потребно.
Конечниот резултат од овој процес е целосно и ефективно барање за МПП во
меѓународно признаен и прифатен формат, кое лесно и брзо се изготвува.

3.6.2. Достапност на алатката на УНОДЦ за пишување барања за
меѓународна правна помош и на други правни алатки на УНОДЦ
Алатката на УНОДЦ за пишување барања за МПП може да се преземе од вебстраницата на УНОДЦ (http://www.unodc.org/mla) каде што исто така може да се
најдат заднински информации и документација за алатката, вклучувајќи и видеодемонстрација. Таа е достапна и во формат на ЦД РОМ. АЛАТКАТА бесплатно се
презема, а може да се користи и оф-лајн, иако за да се отворат врските (линковите)
до законодавните веб-локации на другите држави потребно е да бидете поврзани со
УНОДЦ он-лајн.
■ Алатката е преведена на албански, босански, хрватски, македонски, црногорски и
српски. Ја има и на повеќе други јазици како англиски, француски, шпански и
руски. Достапен е и сеопфатен Прирачник за корисникот.
■ Именикот
на
Надлежните
национални
органи
(ННО)
он-лајн
(http://www.unodc.org/compauth/en/index.html)
обезбедува
информации
за
надлежните национални органи според Конвенцијата од 1988 година и според
Конвенцијата УНТОК заради олеснување на соработката помеѓу земјите, во
согласност со меѓународните договори за контрола на дрогите и криминалот. Тој
на ННО им овозможува лесен пристап до ажурирани контактни информации за
нивните партнери (еквивалентни органи) во повеќето земји од светот, како и
средство за комуникација, а дава и информации за правните барања за
соработка. Он-лајн именикот во моментов содржи контактни информации за над
606 ННО, според пет тематски категории:






Екстрадиција
Трансфер на осудени лица
Mеѓународна правна помош
Недозволена трговија по морски пат
Криумчарење мигранти по морски пат

Други правни алатки на УНОДЦ, како модел-законодавство и правна библиотека
може да се најдат на
http://www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/index.html?ref=menuside).
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Поглавје 4:

Заеднички истраги и заеднички истражни тимови

4.1. Вовед
Ова поглавје се заснова на меѓународната законска рамка, практичните искуства на
земјите-членки на ЕУ, Прирачникот за заедничките истражни тимови5 изработен од
ЕВРОЏАСТ и ЕВРОПОЛ, извештаите од состаноците на мрежата на експерти од ЕУ
за ЗИТ6, Извештајот на Експертската работна група за заеднички истражни тимови
на УНОДЦ, практичните искуства на земјите во регионот на Западниот Балкан во
спроведување паралелни истраги, како и на материјалот од работилниците и
мисиите спроведени во регионот во текот на октомври / декември 2009 година.
Целта на ова поглавје е да им се помогне на практичарите да го зголемат своето
знаење и разбирање за заедничките (паралелни) истраги (ЗПИ) и заедничките
истражни тимови (ЗИТ), како и да се охрабрат во употребата на овие алатки како
додадена вредност во нивните истраги и кривични гонења, а воедно и да се помогне
во подобрувањето на меѓународната соработка за кривични прашања во регионот на
Западниот Балкан.
Директната комуникација со практичарите на кривичнoто право од регионот во текот
на работилницата во Будва, како и дискусиите кои се одвиваа во текот на
гореспоменатите мисии, укажаа на потребата за појаснување на неколку прашања.
Како прво, постоеше извесна конфузија во однос на разликувањето помеѓу
концептите на ЗИТ и ЗПИ (исто така позната и како заедничка (координирана)
истрага или истрага „Огледало“). Како второ, се сметаше дека би било корисно да се
претстави постојната обврзувачка меѓународна правна рамка за ЗИТ и да се даде
краток коментар на истата. Како трето, се сметаше дека нацрт-договор за основање
на ЗИТ би бил од практична корист за практичарите, како нешто на што би се
потпирале при случај погоден за ЗИТ-истрага. Оттука, овој дел од Упатствата ќе
биде структуриран во три дела, во кои овие три конкретни прашања ќе се
разгледуваат соодветно.

4.2. Концепти на заеднички истраги
Во принцип, искуствата ширум светот досега покажуваат дека опсегот на напорите
за соработка спроведени во рамките на таканаречените заеднички истраги може да
се класифицира во една од две категории: ЗПИ или ЗИТ. Меѓутоа, Конвенцијата на
Обединетите нации против транснационален организиран криминал (УНТОК, член
19) како и Конвенцијата на Обединетите нации против корупција (УНКАК, член 49)
воведуваат трет концепт – Заедничко истражно тело (ЗИТо).

4.2.1. Заеднички (паралелни) истраги
ЗПИ се во основа две одделни истраги, преземени во две различни држави со
заедничка цел. Ним обично им помага мрежа од службеници за врски или се
одвиваат преку лични контакти. Вклучените службени лица не се колоцирани и се во
5
6
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Верзијата од јуни 2009 год.
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можност да работат зеднички врз основа на долготрајната пракса на соработка и/или
постоечкото законодавство за МПП, во зависност од природата на вклучениот(ите)
правен(ни) систем(и). Доказите собрани во текот на овие две истраги се наменети за две
одделни кривични постапки и се разменуваат со употреба на формалните постапки за МПП.
Ова е постапката што најчесто се следи во регионот на Западниот Балкан.

4.2.2. Заеднички истражни тимови
Концептот на ЗИТ произлезе од убедувањето дека постојните методи на
меѓународна полициска и судска соработка, понекогаш, самите по себе, се
недоволни за справување со сериозниот прекуграничен организиран криминал. Се
сметаше дека тим на истражни и судски органи од две или повеќе држави, кој работи
заедно, со јасен законски авторитет и сигурност околу правата, должностите и
обврските на учесниците, би ја подобрил борбата против организираниот криминал.
Обично, ЗИТ се дефинира како истражен тим формиран врз основа на согласност
меѓу два или повеќе надлежни органи и/или други страни, заради конкретна цел (на
пр., истрага на конкретна криминална операција) и со ограничено времетраење. Во
зависност од оперативната моќ на членовите на ЗИТ, тие може да се поделат и да
се окарактеризираат како пасивни или како активни. Пример за пасивен тим би била
ситуацијата во која истражител од Босна и Херцеговина работи со истражители од
Хрватска, при што има советодавна или консултативна улога или има улога на
поддршка врз основа на одредба за техничка помош на земјата-домаќин. Активен
тим би вклучувал службеници од друга јурисдикција со можност за примена на
(еквивалентни или барем некакви) оперативни овластувања под контрола на
земјата-домаќин на територијата или во јурисдикцијата во која работи тимот (на пр.,
српски полициски службеник кој работи во Црна Гора со црногорски истражен тим).
Назначувањето странски службеник за спроведување на законот или обвинител во
оперативен тим во друга јурисдикција обично се базира или на можноста да се
дозволи назначување/именување на странски службеник според националното
законодавство или според договор за техничка помош.
Во текот на мисиите во Западниот Балкан, постоеше едногласна согласност дека
тековните практики на спроведување на ЗПИ, во соодветни околности, би можеле да
се развијат така што би го вклучувале концептот за ЗИТ. Имајќи ги на ум концептите
на пасивни/активни ЗИТ, се дојде до општа согласност дека напорите треба да
бидат насочени кон основање на пасивни ЗИТ.

4.2.3. Заеднички истражни тела
Според членот 19 од УНТОК и членот 49 од УНКАК, потписниците на овие договори
се охрабруваат да започнат со основање на ЗИТо (преку потпишување билатерални
или мултилатерални договори). Ниту толковните забелешки, ниту законодавниот
водич за имплементација на УНТОК и УНКАК не дефинираат што се подразбира под
ЗИТо. Меѓутоа, Експертската работна група за ЗИТ на УНОДЦ смета дека ЗИТо се
разликува и од ЗИТ и од ЗПИ во тоа што намената на ЗИТо е да биде попостојана
структура, формирана врз основа на билатерален договор. Овде може да се додаде
дека, додека за ЗИТ постои поголема веројатност да бидат формирани за истрага на
конкретни кривични случаи во рамките на ограничен (иако со можност да биде
продолжен) временски период (обично 6-18 месеци), ЗИТо би било попогодно за
истрага на одредени типови на криминал (на пр., трговија со луѓе), а не само
изолирани случаи, во подолг временски период (на пр., 5 или повеќе години).
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4.3. Кои се предностите на ЗИТ
Како што беше кажано погоре, практичарите од регионот на Западниот Балкан имаат општи
позитивни искуства со ЗПИ. Сепак, тие се на мислење дека нивната сегашна позитивна и
успешна соработка би можела и би требало да биде усовршена и подобрена и дека, во
одредени случаи, ЗИТ би бил претпочитаната опција. Имајќи ги на ум разликите меѓу ЗИТ и
ЗПИ, се јавува потреба од кус преглед на предностите на ЗИТ.

Основните предности на ЗИТ се:


Олеснување на размената на информации (информациите може да се
разменуваат многу побрзо во рамките на ЗИТ, како формално така и
неформално) и можноста по нив да се постапува веднаш;



Намален број писмени барања;



Зголемена судска соработка;



Намалени проблеми со прифатливоста на доказите;



Зајакнување на капацитетот на органите за спроведување на законот со
консолидација на ресурсите, вклучително и со јазичните способности;



Еден тим со една прекугранична цел - успехот на ЗИТ ќе биде успех на сите
членови;



Градење на доверба и односи;



Практична можност да се развие транснационален истражен капацитет во
регионот на Западниот Балкан;



Стратешка корист за вклучените земји;



Можности за добивање средства од ЕУ за ЗИТ.

Имајќи го сето претходно на ум, треба да се води сметка дека ЗИТ не мора да се
најдобрата алатка во сите околности, т.е. при секоја прекугранична истрага, меѓутоа
во секој случај земјите треба да се свесни за можноста за нивна употреба и за тоа
кои се придобивките од нив.

4.4. Меѓународна правна рамка за ЗИТ
Најрелевантните меѓународни инструменти кои ги дефинираат заедничките истраги
или заедничките истражни тимови се следниве:

7



Членот 19 од Конвенцијата на Обединетите нации против транснационален
организиран криминал;



Членот 49 од Конвенцијата на Обединетите нации против корупција



Членот 20 од Вториот дополнителен протокол кон Европската конвенција за
заемна помош во кривични работи;



Членот 1 – Заеднички истражни тимови7 – Рамковна одлука на Советот од 13
јуни 2002 година за заеднички истражни тимови

•

Членот 27 од Конвенцијата за полициска соработка за Југо-источна Европа

Членот 1 од Рамковната одлука за заеднички истражни тимови речиси го повторува текстот на членот 13
од Конвенцијата на ЕУ за заемна помош во кривични работи (усвоена на 29 мај 2000 година од Советот на
министри). Меѓутоа, поради доста бавниот напредок на ратификација, Советот ја усвои Рамковната одлука за
заеднички истражни тимови која земјите-членки требаше да ја имплементираат до 1 јануари 2003 година.
Важноста на Рамковната одлука ќе престане кога сите земји-членки ќе ја ратификуваат Конвенцијата на ЕУ за
заемна помош во кривични работи. Дотогаш, Рамковната одлука, како и законодавството кое е на сила, ја
определува правната рамка за ЗИТ во ЕУ.
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4.4.1. Обединети нации
Член 19. Заеднички истраги - УНТОК
Државите-страни земаат предвид склучување билатерални или мултилатерални
договори или уредби при што, во однос на прашањата што се предмет на истраги,
кривични гонења или судски постапки во една или повеќе држави, засегнатите
надлежни органи може да основаат заеднички истражни тела. Во отсуство на такви
договори или уредби, заедничките истраги може да се преземаат со договор, случај
по случај. Вклучените држави-страни гарантираат целосно почитување на
суверенитетот на државата-страна на чија територија треба да се изврши таквата
истрага.
Член 49 Заеднички истраги – УНКАК
Државите-страни земаат предвид склучување билатерални или мултилатерални
договори и уредби при што, во однос на прашања што се предмет на истраги,
кривични гонења или судски постапки во една или повеќе држави, засегнатите
надлежни органи може да основаат заеднички истражни тела. Во отсуство на такви
договори или уредби, заедничките истраги може да се преземаат со договор, случај
по случај. Вклучените држави-страни гарантираат целосно почитување на
суверенитетот на државата-страна на чија територија треба да се изврши таквата
истрага.

4.4.2. Совет на Европа
Член 20 – Заеднички истражни тимови - Втор дополнителен протокол на
Европската Конвенција за заемна помош во кривични работи
1. Со заемен договор, надлежните органи на две или повеќе страни може да
состават заеднички истражен тим за конкретна цел и за ограничен период, кој може
да се продолжи со заемна согласност, за да се спроведат кривични истраги во една
или повеќе од страните кои го составуваат тимот. Составот на тимот се утврдува во
договорот.
Заеднички истражен тим може, особено, да се состави онаму каде што:
а) истрагите на кривичните дела на дадена страна бараат тешки и комплицирани
истраги кои имаат врска со други страни;
б) одреден број страни спроведуваат истраги на кривични дела во кои околностите
на случајот бараат координирано, усогласено дејствување на засегнатите страни.
Барање за составување заеднички истражен тим може да поднесе која било од
засегнатите страни. Тимот се составува во една од страните во која се очекува да се
врши истрагата.
2. Покрај посочените информации во соодветните одредби од членот 14 од
Конвенцијата, барањата за составување на заеднички истражен тим вклучуваат и
предлози за составот на тимот.
3. Заедничкиот истражен тим работи на територијата на страните што го составуваат
тимот според следниве општи услови:
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a) лидерот на тимот е претставник од надлежниот орган што учествува во
кривичната истрага од страната во која тимот ги врши своите операции. Лидерот на
тимот дејствува во рамките на своите надлежности според националното право;
б) тимот ги врши своите операции во согласност со законите на страната во која што
ги врши своите операции. Членовите и деташираните членови на тимот ги вршат
своите задачи под раководство на лицето посочено во потставот a, имајќи ги
предвид условите утврдени од нивните органи во договорот за основање на тимот;
в) страната во која тимот дејствува ги врши неопходните организациски уредби за
таа цел.
4. Во овој член, членовите на заедничкиот истражен тим од страната во која
дејствува тимот се нарекуваат „членови“, додека членовите од страните кои се
различни од страната во која дејствува тимот се нарекуваат „деташирани членови“.
5. Деташираните членови во заедничкиот истражен тим имаат право да бидат
присутни при преземањето на истражните мерки во страната во која се дејствува.
Меѓутоа, лидерот на тимот може, од одредени причини, во согласност со законите на
страната во која тимот дејствува, да одлучи поинаку.
6. На деташираните членови на заедничкиот истражен тим, во согласност со
законите на страната во која дејствува тимот, лидерот на тимот може да им довери
задача за преземање на одредени истражни мерки, кога за тоа има одобрение од
надлежните органи на страната во која се дејствува и од страната што деташира
членови.
7. Онаму каде што заедничкиот истражен тим треба да преземе истражни мерки во
една од страните кои го сочинуваат тимот, членовите деташирани во тимот од таа
страна може да побараат од своите надлежни органи да ги преземат тие мерки. Тие
мерки се разгледуваат во таа страна, според условите кои би се применувале кога
би биле побарани при национална истрага.
8. Онаму каде што заедничкиот истражен тим бара помош од страна која не
сочинува дел од тимот, или од трета земја, барањето за помош може да се поднесе
од надлежните органи на земјата во која се дејствува до надлежните органи на
другата засегната земја во согласност со односните инструменти или уредби.
9. Деташиран член на заеднички истражен тим може, во согласност со своето
национално право и во границите на своите надлежности, да му достави на тимот
информации кои
се достапни на страната која го деташирала за целите на
кривичната истрага што ја врши тимот.
10. Законски добиените информации од страна на член или деташиран член, додека
се дел од заеднички истражен тим, кои не им се поинаку достапни на надлежните
органи на засегнатите страни може да се искористат за следниве цели:
a) за целите заради кои бил основан тимот;
б) во зависност од претходната согласност на страната во која информациите
станале достапни, заради откривање, истражување и кривично гонење други
кривични дела. Таквата согласност може да не се даде само во случаи кога таквата
примена би ја загрозила кривичната истрага во засегнатата страна или во однос на
која таа страна може да одбие заемна помош;
в) за спречување непосредна и сериозна закана за јавната безбедност, и без да
биде во спротивност на потстав б, ако следствено биде отворена кривична истрага;
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г ) за други цели, сé додека постои согласност меѓу страните што го сочинуваат
тимот.
11. Овој член не е во спротивност со другите постојни одредби или уредби за
основање или дејствување на заеднички истражни тимови.
12. Во онаа мерка во која дозволуваат законите на засегнатите страни или
одредбите од кој било правен инструмент што е во примена меѓу нив, може да се
договорат уредби за учество во активностите на тимот на лица кои не се
претставници на надлежните органи на страните што го составуваат заедничкиот
истражен тим. Правата што им се даваат на членовите или деташираните членови
на тимот врз основа на овој член не се однесуваат на овие лица, освен ако
договорот изречно не утврдува поинаку.

4.4.3. Европска унија
Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, БЈР Македонија, Црна Гора и Србија, иако
имаат различен статус во однос на членството во ЕУ, во моментот на објавувањето,
сé уште не се дел од ЕУ. Меѓутоа, нема сомневање во нивните аспирации за
приклучување кон ЕУ. Поради тоа, земјите треба да се запознаени со правната
рамка на ЕУ за формирање и работа на ЗИТ.
Член 1 - Заеднички истражни тимови8 - Рамковна одлука на Советот од 13
јуни 2002 година за заедничките истражни тимови
1. Со заемна спогодба, надлежните органи на две или повеќе земји-членки може да
состават заеднички истражен тим за одредена цел и за ограничен период, кој може
да биде продолжен по заедничка согласност, за да се извршат кривични истраги во
една или повеќе од земјите-членки кои го сочинуваат тимот. Составот на тимот се
утврдува во спогодбата.
Заеднички истражен тим може, конкретно, да се основа онаму каде што:
(а) истрагите на кривичните дела на земјата-членка бараат тешки и комплицирани
истраги, кои имаат врска со други земји-членки;
(б) одреден број земји-членки спроведуваат истраги на кривични дела кај кои
околностите на случајот бараат координирано, усогласено дејствување на
засегнатите земји-членки.
Барање за составување на заеднички истражен тим може да поднесе која било од
засегнатите земји-членки. Тимот се составува во онаа од земјите-членки во која се
очекува да се врши истрагата.
2. Покрај информациите посочени во односните одредби од членот 14 на Европската
конвенција за заемна помош по кривични прашања и членот 37 од Договорот од Бенелукс од
27 јуни 1962 година, како што е изменет со Протоколот од 11 мај 1974 година, барањата за
составување заеднички истражен тим вклучуваат и предлози за составот на тимот.

3. Заедничкиот истражен тим работи на територијата на земјите-членки што го
составуваат тимот според следниве општи услови:
(a) Лидерот на тимот е претставник од надлежниот орган што учествува во
8

Членот 1 од Рамковната одлука за заеднички истражни тимови речиси и ја повторува
формулацијата од членот 13 од Конвенцијата на ЕУ за заемна помош по кривични прашања
(донесена на 29 мај 2000 година од Советот на министри). Меѓутоа, поради релативно бавното
напредување со ратификацијата, Советот ја донесе Рамковната одлука за заеднички истражни
тимови, која земјите-членки требаше да ја имплементираат до 1ви јануари 2003 година. Рамковната
одлука ќе престане да важи откако сите земји-членки ќе ја ратификуваат Конвенцијата на ЕУ за
заемна помош по кривични прашања. Дотогаш, Рамковната одлука, како законодавство во сила, ја
утврдува законската рамка за ЗИТ во ЕУ.
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кривичната истрага од земјата-членка во која тимот ги врши своите операции.
Лидерот на тимот дејствува во рамките на своите надлежности според
националното право.
(б) Тимот ги врши своите операции во согласност со законите на земјата-членка во
која што дејствува. Членовите на тимот ги вршат своите задачи под раководство на
лицето посочено во потстав (a), имајќи ги предвид условите утврдени од нивните
органи во договорот за основање на тимот.
(в) Земјата-членка во која тимот дејствува ги врши неопходните организациски
уредби во таа цел.
4. Во оваа Рамковна одлука, за членовите на заедничкиот истражен тим од земјитечленки кои се различни од земјата-членка во која дејствува тимот се вели дека се
„деташирани“ во тимот.
5. Деташираните членови во заедничкиот истражен тим имаат право да бидат
присутни при преземањето на истражните мерки во земјата-членка во која се
дејствува. Меѓутоа, лидерот на тимот може, од одредени причини, во согласност со
законите на земјата-членка во која тимот дејствува, да одлучи поинаку.
6. На деташираните членови на заедничкиот истражен тим, во согласност со
законите на земјата-членка во која дејствува тимот, лидерот на тимот може да им
довери задача за преземање на одредени истражни мерки, кога за тоа има
одобрение од надлежните органи на земјата-членка во која се дејствува и на
земјата-членка која ги деташира.
7. Онаму каде што заедничкиот истражен тим треба да преземе истражни мерки во
една од земјите-членки кои го сочинуваат тимот, членовите кои се деташирани во
тимот од страна на таа земја-членка може да побараат од своите надлежни органи
да ги преземат тие мерки. Тие мерки се разгледуваат во таа земја-членка, според
условите кои би се применувале кога би биле побарани при национална истрага.
8. Онаму каде што заедничкиот истражен тим бара помош од земја-членка која не е
дел од тимот, или од трета земја, барањето за помош може да го поднесат
надлежните органи на земјата во која се дејствува до надлежните органи на другата
засегната земја, во согласност со односните инструменти или уредби.
9. Член на заеднички истражен тим може, во согласност со своето национално право
и во границите на своите надлежности, да му достави на тимот информации кои
се достапни на земјата-членка која го деташирала, за целите на кривичната истрага
што ја врши тимот.
10. Информациите кои законски ги добил член или деташиран член додека е дел од
заеднички истражен тим, а кои не им се на друг начин достапни на надлежните
органи на засегнатите земји-членки, може да се искористат за следниве цели:
(a) за целите заради кои бил основан тимот;
(б) во зависност од претходната согласност на земјата-членка во која информациите
станале достапни, за детектирање, истражување и гонење други кривични дела.
Таквата согласност може да не се даде само во случаи кога таквата употреба би ги
загрозила кривичните истраги во засегнатата земја-членка или во однос на која таа
земја-членка може да одбие заемна помош;
(в) за спречување на непосредна и сериозна закана за јавната безбедност, и без да
биде во спротивност со потстав (б), ако следствено биде отворена кривична истрага;
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(г) за други цели, сé додека
сочинуваат тимот.

постои согласност меѓу земјите-членки што го

11. Оваа Рамковна одлука не е во спротивност со други, постојни одредби или
уредби за основање или дејствување на заеднички истражни тимови.
12. Во онаа мерка во која дозволуваат законите на засегнатите земји-членки или
одредбите од кој било правен инструмент што е во примена меѓу нив, може да се
договорат уредби за учество во активностите на тимот на лица кои не се
претставници на надлежните органи на земјите-членки што го составуваат
заедничкиот истражен тим. Таквите лица, на пример, може да бидат службеници од
тела формирани според Договорот. Правата што им се даваат на членовите или
деташираните членови на тимот врз основа на оваа Рамковна одлука не се
однесуваат на овие лица, освен ако спогодбата изречно не утврдува поинаку.

4.4.4. Југо-источна Европа
Секретаријат на Конвенцијата за полициска соработка
На 5 мај 2006 година во Виена, за време на австриското претседателство на ЕУ,
министрите за внатрешни работи од Албанија, Босна и Херцеговина, БЈР
Македонија, Молдавија, Црна Гора, Романија и Србија, ја потпишаа Конвенцијата за
полициска соработка за Југо-источна Европа.9 По ратификацијата од страна на сите
седум земји-потписнички, Конвенцијата стапи на сила на 10 октомври 2007 година.
Освен тоа, и Бугарија се приклучи кон Конвенцијата на 25 септември 2008 година.
Одредбите од Конвенцијата обезбедуваат правна рамка за сеопфатна полициска
соработка помеѓу договорните страни, вклучувајќи ја овде и правната рамка за
формирање на ЗИТ.
Член 27 – Заеднички истражни тимови – Конвенција за полициска соработка
на Југо-источна Европа.
(1) Со заемна спогодба, органите за спроведување на законот на две или повеќе
договорни страни може да состават заеднички истражен тим за одредена цел и за
ограничен период, кој може да биде продолжен по заедничка согласност, за да се
извршат кривични истраги во една или повеќе од договорните страни кои го
сочинуваат тимот. Составот на тимот се утврдува во договорот за формирање на
тимот.
(2) Заеднички истражен тим може, конкретно, да се основа онаму каде што:
(а)
истрагите на кривичните дела на договорната страна бараат тешки и
комплицирани истраги, кои имаат врска со други договорни страни;
(б) одреден број договорни страни спроведуваат истраги на кривични дела кај кои
околностите на случајот бараат координирано, усогласено дејствување во
засегнатите договорни страни.
(3) Барање за составување на заеднички истражен тим може да поднесе која било
од засегнатите договорни страни. Тимот се составува во онаа од договорните страни
во која се очекува да се врши истрагата.

9

Види http://www.pccseesecretariat.si.
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(4) Барањата за составување заеднички истражен тим го вклучуваат органот кој го
поднесува барањето, целта на заедничкиот истражен тим, договорните страни во
кои заедничкиот истражен тим ќе дејства и предлози за составот на заедничкиот
истражен тим.
(5) Заедничкиот истражен тим работи на територијата на договорните страни што го
составуваат тимот според следниве општи услови:
a) лидерот на тимот е претставник од органот за спроведување на законот што
учествува во кривичните истраги од договорната страна во која тимот ги врши своите
операции. Лидерот на тимот постапува во рамките на своите надлежности според
националното право.
б) Тимот ги врши своите операции во согласност со законите на договорната страна во
којашто дејствува. Членовите на тимот ги вршат своите задачи под раководство на
лицето посочено во потстав (a), имајќи ги предвид условите утврдени од нивните органи
во договорот за основање на тимот.
(6) Во овој член, за членовите на заедничкиот истражен тим од договорните страни
кои се различни од договорната страна во која дејствува тимот се вели дека се
„деташирани“ во тимот.
(7) Деташираните членови во заедничкиот истражен тим имаат право да бидат
присутни при преземањето на истражните мерки во договорната страна во која се
дејствува. Меѓутоа, лидерот на тимот може, од одредени причини, во согласност со
законите на договорната страна во која тимот дејствува, да одлучи поинаку.
(8) На деташираните членови на заедничкиот истражен тим, во согласност со
законите на договорната страна во која дејствува тимот, лидерот на тимот може да
им довери задача за преземање на одредени истражни мерки, кога за тоа има
одобрение од органите за спроведување на законот на договорната страна во која
се дејствува и на договорната страна која деташира.
(9) Онаму каде што заедничкиот истражен тим треба да преземе истражни мерки во
една од договорните страни кои го сочинуваат тимот, членовите деташирани во
тимот од страна на таа договорна страна може да побараат од своите органи за
спроведување на законот да ги преземат тие мерки. Тие мерки се разгледуваат во
таа договорна страна, според условите кои би се применувале кога би биле
побарани при национална истрага.
(10) Онаму каде што заедничкиот истражен тим бара помош од договорна страна
која не е дел од тимот, или од трета земја, барањето за помош може да го поднесат
органите за спроведување на законот на договорната страна во која се дејствува до
органите за спроведување на законот на другата засегната договорна страна во
согласност со односните инструменти или уредби.
(11) Член на заеднички истражен тим може, во согласност со своето национално
право и во границите на своите надлежности, да му достави на тимот информации
кои
се достапни на договорната страна што го деташирала, за целите на
кривичната истрага која ја врши тимот.
(12) Информациите кои законски ги добил член или деташиран член додека е дел од
заеднички истражен тим, а кои не им се на друг начин достапни на органите за
спроведување на законот на засегнатите договорни страни, може да се искористат
за следниве цели:
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(a) за целите заради кои бил основан тимот;
(б) во зависност од претходната согласност на договорната страна во која
информациите станале достапни, за детектирање, истражување и гонење други
кривични дела. Таквата согласност може да не се даде само во случаи кога таквата
употреба би ги загрозила кривичните истраги во засегнатата договорна страна или
во однос на која таа договорна страна може да одбие заемна помош;
(в) за спречување непосредна и сериозна закана за јавната безбедност, и без да
биде во спротивност со потстав (б), ако следствено биде отворена кривична истрага;
(г) за други цели, сé додека постои согласност меѓу договорните страни што го
сочинуваат тимот.
(13) Овој член не е во спротивност со други, постојни одредби или уредби за
основање или дејствување на заеднички истражни тимови.
(14) Во онаа мерка во која дозволуваат законите на засегнатите договорни страни
или одредбите од кој било правен инструмент што е во примена меѓу нив, може да
се договорат уредби за учество во активностите на тимот на лица кои не се
претставници на органите за спроведување на законот на договорните страни што го
составуваат заедничкиот истражен тим. Таквите лица, на пример, може да бидат
службеници од меѓународни организации признаени од договорните страни. Правата
што им се даваат на членовите или деташираните членови на тимот врз основа на
овој член не се однесуваат на овие лица, освен ако договорот изречно не утврдува
поинаку.
СЕКИ Центар
Улогата на СЕКИ Центарот при заедничките истраги во регионот на Западниот
Балкан
СЕКИ Центарот е регионална оперативна организација во Југо-источна Европа
формирана во 1999 година со цел да ја зајакне и да ја олесни соработката на
органите на полицијата и царината на земјите-членки во борбата против
прекуграничниот криминал. СЕКИ Центарот започна со работа откако земјите-членки
во мај 1999 година го потпишаа СЕКИ Договорот кој понатаму го ратификува секоја
земја-членка и истиот стана правна рамка која ја олеснува соработката во регионот.
Во моментот на објавувањето, земји-членки на СЕКИ Центарот се Албанија, Босна и
Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Грција, Унгарија, Бившата југословенска република
Македонија, Молдавија, Црна Гора, Романија, Србија, Словенија и Турција. Секоја
од нив има службеници за врски кои се поставени во главното седиште на СЕКИ
Центарот во Букурешт и кои работат заедно во директна соработка со цел да ги
координираат заедничките истраги и да ја олеснуваат размената на информации.
Покрај земјите-членки, има и 22 земји и организации-набљудувачи: Австрија,
Азербејџан, Белгија, Канада, Чешката Република, ЕУБАМ, Франција, Грузија,
Германија, Израел, Италија, Јапонија, Холандија, Полска, Португалија, Шпанија,
Словачка, Украина, УНДП, Романија, Обединетото кралство, УНМИК, и Соединетите
Американски Држави. Интерпол и Светската царинска организација имаат статус на
постојани советници за полиција и царина соодветно.
Соработката во рамките на СЕКИ Центарот се одвива во две димензии. Една од нив
е процесот за размена на информации што се одвива на секојдневна основа помеѓу
службениците за врски кои се обидуваат што побрзо да ги решат барањата добиени
од нивните национални истражни тимови. Другата важна димензија е претставена
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преку активностите кои се одвиваат во рамките на работните групи на СЕКИ
Центарот. Во моментот во СЕКИ Центарот работат осум работни групи, при што
секоја од нив се занимава со различен тип криминал.
Една од овие осум работни групи е Работната група за трговија со луѓе и
криумчарење мигранти („Мираж“ Т.Ф.). „Мираж“ Т.Ф. е формирана во 2001 година.
Таа работна група ја координира Романија и претставува форум за дискусии помеѓу
националните експерти кои редовно се состануваат со цел да споделат искуства и
да развијат стратегии за борба против ТЛ и криумчарење мигранти во регионот. Од
поважните активности на „Мираж“ Т.Ф. вреди да се споменат:


Вклученост при иницирањето и координацијата на регионалните операции
од типот на „Мираж“ во 2002, 2003 и 2004 година со следење на моделот на
„еднократни акции“ со цел да се идентификуваат криминалните мрежи
вмешани во ТЛ во регионот и вклучувајќи ги сите земји-членки на СЕКИ
Центарот;



Поддршка, заедно со УНДП на Романија и ИЦМПД, на процесот на
прибирање податоци и подготовка на „Прирачникот на добри практики во
борбата против ТЛ во Југо-источна Европа“;



Поддршка на размената и трансферот на информации, како и помош на
жртвите на ТЛ од нивните матични земји до земјите на експлоатација, со
цел тие да сведочат во кривичните постапки против нивните трговци;



Координација на процесот на размена на информации и водење
оперативни состаноци при заеднички (паралелни) истраги, развиен од
земјите во регионот со текот на времето;



Спроведена обука на тема „Техники за интервјуирање и распит“ за
експертите од сите СЕКИ земји од страна на двајца инструктори од
Академијата на ФБИ;



Подготовка на годишни аналитички извештаи за ТЛ и КМ во земјите од Југоисточна Европа;

Состаноците на работната група „Мираж“ ги здружуваат на едно место националните
експерти не само од земјите-членки, туку исто така и од земјите-набљудувачи и
меѓународните организации. Така, рамката им нуди можност за меѓусебна соработка
не само на земјите-членки на СЕКИ Центарот, туку исто така на тој начин се
воспоставуваат и се јакнат односи со земји и организации надвор од регионот на
СЕКИ Центарот.
На состанокот на работната група кој се одржа во мај 2008 година, учесниците
одлучија земјите да го подобрат споделувањето податоци за трговија со
малолетници, а исто така и за трговија со органи и ткива. Како прв чекор, беше
прифатено дека сите треба да обезбедуваат стратегиски информации за темата да
биде анализирана и изложена во годишниот аналитички извештај на СЕКИ Центарот
за ТЛ и криумчарење мигранти. Исто така, учесниците во работната група ја
забележаа неопходноста за јакнење на соработката со владините и невладините
агенции кои се занимаваат со помош за жртвите на ТЛ.
Во однос на ТЛ и КМ, СЕКИ Центарот ја фокусира својата активност за поддршка на
земјите-членки кон развој на ЗИТ насочени кон криминалните групи вклучени во овие
типови криминал. Оперативните состаноци на вклучените специјализирани агенции
за спроведување на законот се договараат под капата на СЕКИ Центарот.
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Со текот на годините, развиени се повеќе заеднички паралелни истраги со поддршка
на СЕКИ Центарот. Во 2008 година, СЕКИ Центарот започна да нуди оперативна
аналитичка поддршка, конкретно за заеднички истраги развиени од страна на
земјите во регионот, на барање на вклучените земји и врз основа на информациите
пренесувани со користење на каналите на СЕКИ Центарот. Кривичните аналитичари
на СЕКИ Центарот беа во состојба да дадат една регионална слика за криминалната
група, врските помеѓу членовите и детали за нивните активности.

Конвенција СЕЛЕК и ЗИТ
Конвенцијата СЕЛЕК треба да биде нова правна рамка за постојниот СЕКИ Центар
кој по процесот на ратификација и имплементација на новата Конвенција ќе го носи
името „СЕЛЕК“ (Центар на органите за спроведување на законот од Југо-источна
Европа).
Конвенцијата беше договорена од стручњаци-претставници од сите земји-членки на
СЕКИ Центарот со помош на стручњаци од Комисијата на ЕУ и е во согласност со
регулативите на ЕУ за соработка помеѓу органите за спроведување на законот.
СЕЛЕК ќе биде меѓународен правен субјект и ќе има услови за тесно да соработува
со телата за спроведување на законот на ЕУ.
Конвенцијата, на 9 декември 2009 година, ја потпишаа сите земји-членки на СЕКИ
Центарот, со што се поплочи патот за ратификација на секое национално ниво.
Конвенцијата СЕЛЕК стапува на сила на шеесеттиот ден по денот кога деветте
држави-страни на Договорот за соработка за спречување и борба против
прекуграничен криминал потпишан во Букурешт, Романија на 26 мај 1999 година, ќе
ги депонираат инструментите за ратификација, прифаќање или одобрување.
Целта на СЕЛЕК, во рамките на соработката помеѓу надлежните органи, е да им
обезбеди поддршка на земјите-членки и да ја подобри координацијата при
спречување и борба против криминалот, вклучително и сериозен и организиран
криминал, онаму каде таквиот криминал вклучува или се чини дека вклучува
елемент на прекугранична активност (член 2 од Конвенцијата СЕЛЕК). Од
перспектива на ЗИТ и улогата на СЕЛЕК во иднина, земјите треба да го знаат
следново:
Член 3 – Задачи – Конвенција СЕЛЕК
Во согласност со членот 2, СЕЛЕК ги има следниве задачи:
(а) да дава поддршка на истраги и активност за спречување криминал во земјитечленки и во согласност со оваа Конвенција:
(б) да ја олеснува размената на информации и кривични разузнавачки податоци,
како и размената на барањата за оперативна помош;
(в) да ги известува и информира Националните фокусни точки на земјите-членки за
врските помеѓу осомничените, криминалците, или криминалот поврзан со мандатот
на СЕЛЕК;
(г) да прибира, да средува, да анализира, да процесира и да распространува
информации и кривични разузнавачки податоци;
(д) да обезбедува стратегиска анализа и оцени на заканите поврзани со целта на
СЕЛЕК;
(ѓ) да воспостави, да води и да одржува компјутеризиран информатички систем;
(е) да служи како депозитар на добра практика за методите и техниките на органите
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за спроведување на законот и истите да ги промовира преку мултинационална обука
и конференции во корист на земјите-членки;
(ж) да презема други задачи доследни со целта на оваа Конвенција, по одлуката на
Советот.

4.5. Коментар за законската рамка
Членот 20 од 2-иот протокол бара подетална разработка на неколку значајни
прашања. Тие се:
 Кога може/треба да се основа ЗИТ (види 4.5.1. подолу);
 Како може/треба да се структурира ЗИТ (види 4.5.2. подолу);
 Оперативни овластувања на ЗИТ (види 4.5.3. подолу);
 Истрагите на ЗИТ во други земји без барање за МПП (види 4.5.4. подолу);
 Директна размена на информации помеѓу членовите на ЗИТ (види 4.5.5.
подолу);
 Договор за ЗИТ (види 4.5.6. подолу).

4.5.1. Кога може да се основа ЗИТ
Искуството покажува дека, во случаите кога државата истражува противправно дело
со прекугранични димензии, особено во однос на организиран криминал, истрагата
може да ползува од учеството на органи од други земји во кои постојат врски со
противправните дела за кои станува збор, или кога координацијата е корисна на
поинаков начин. Спротивно на општата претпоставка дека ЗИТ треба да се користат
само кај сериозни случаи на организиран криминал, членот 20 (1) од 2-иот протокол
му приоѓа на концептот на ЗИТ не толку од аспект на сериозноста на кривичното
дело, колку од аспект на неговата меѓународна и прекугранична димензија. Членот
наведува дека ЗИТ, конкретно, може да се основа кога:
1. Истрагите на кривичните дела на страната бараат тешки и комплицирани
истраги кои имаат врска со други страни.
2. Одреден број страни спроведуваат истраги на кривични дела кај кои
природата на случајот бара координирано, усогласено дејствување во
вклучените страни.
Иако искуството досега покажува дека ЗИТ обично се ограничени на посериозни
форми на криминал, ЗИТ може да бидат корисни дури и при помали случаи. Ова се
должи на тоа што ЗИТ може да ја олесни соработката во конкретен случај и да
подготви основа за идни ЗИТ по пат на градење заемна доверба и обезбедување
искуство во прекуграничната соработка.
Постојат многу практични случаи кај кои ЗИТ може да биде вистинската алатка, но
може да се спомнат барем неколку кривични области како пример:
 Трговија со луѓе со прекугранични елементи;
 Криумчарење мигранти;
 Трговија со дрога со прекугранични елементи;
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 Случаи на тероризам кај кои местата на планираниот напад се разликуваат од
локациите на кои ќе се соберат првите разузнавачки информации; итн.
При одлучувањето дали одреден случај е погоден за истрага водена со ЗИТ,
вклучените страни би можеле да се водат според некои од наредните прашања:
 Дали случајот е комплексен?
 Дали се вклучени повеќе страни?
 Може ли истрагата и кривичното гонење да се извршат подеднакво ефикасно
и без ЗИТ?
 Дали истрагата бара
разузнавачки податоци?

управување

со

комплицирани

информации

и

 Дали ќе се избегнат бројните барања за МПП?
 Дали се достапни човечки и финансиски ресурси за основање на ЗИТ?
 Дали постојат бирократски ограничувања кои го попречуваат основањето на
ЗИТ?
 Дали заштеденото време во текот на дејствувањето на ЗИТ би било поголемо
од дополнителното време потребно за негово основање?
Кога се размислува околу ЗИТ се препорачува истражителите, обвинителите и/или
судиите на страните да се состанат, за да дискутираат околу прашањето во најскоро
можно време, пред да се даде формален предлог и да се склучи договор. Со оглед
на тоа што некои земји имаат имплементирано домашни административни правила
кои, на пример, предвидуваат известување на надлежните министерства во
подготвителната фаза, вклучувањето на сите надлежни лица уште на почетокот, е
од највисока важност за да не се загрози или да се одложи целиот процес.
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5.2. Како може/треба да се структурира ЗИТ
Тим
Тимот се основа во страната во која се очекува претежно да се вршат истрагите.
Иако треба да се договори еден утврден „штаб“, не е неопходно сите членови на
ЗИТ да бидат лоцирани на истото место.
Очигледно беше предвидено да постои група на истражители и друг персонал, од
две или повеќе страни, собрани заедно во близина за да го истражуваат случајот, со
одреден број луѓе кои привремено работат надвор од границите на своите страни.
Формулацијата од членот 20 на 2-иот протокол секако го наведува ова и истото во
многу случаи, може да биде идеална уредба. Меѓутоа, нема барање според кое член
на ЗИТ мора да работи надвор од својата матична земја, дури и ако ЗИТ е со
постојано седиште во друга земја. Навистина, ЗИТ може сосема соодветно да се
формира со членови од две или повеќе страни и кога никој не работи надвор од
границите на својата страна. На пример, Албанија и БЈР Македонија би можеле да
се согласат да работат со ЗИТ со седиште во Скопје, со еден албански член кој ќе го
води распитот во Тирана и без никогаш да отиде во Скопје. Слично, неколку членови
може да составaт група собрана во еден „штаб“, додека другите членови на тимот
дејствуваат во своите земји. Во однос на трошоците и посветеноста кои се бараат за
да се деташира персонал во странство, овие типови на уредувања може да се
покажат како привлечни за страните.

Лидер на ЗИТ
Секој ЗИТ треба да има лидер или лидери на тимот. Членот 20 (3) од 2-иот протокол
нуди неколку можности и повторно остава простор за национално толкување. Не се
посочува дали лидерот на тимот треба да биде јавен обвинител, судија или високо
рангиран полициски или царински службеник. Меѓутоа, со оглед на тоа што ЗИТ кај
некои страни се смета за „посебна форма на заемна правна помош“, како и бидејќи
истрагите во регионот ги водат или јавни обвинители или истражни судии, се
препорачува претставник од судството да биде лидер во случаите кога истражни
судии или обвинители управуваат со операциите. Во други јурисдикции (на пример,
во Британија) и во зависност од националната рамка, може да биде соодветно
службеник за спроведување на законот да раководи со ЗИТ.
Членот 20 од 2-иот протокол предвидува: „... лидерот на тимот е претставник на
надлежниот орган кој учествува во кривичната истрага од страната во која тимот
дејствува …“. Едно толкување на ова е ЗИТ да биде под едно постојано
раководство, во зависност од основното седиште на дејствување на ЗИТ. Според
друго толкување, лидерот на тимот треба да доаѓа од страната во која се наоѓа
тимот секогаш кога ги врши своите операции. Одредена поткрепа за ова толкување
може да се најде во модел-договорот (види Анекс 2), каде што се наведува дека
лидерот „е претставник на надлежните органи во страната(ите) каде што дејствува
тимот (…) и под чие раководство членовите на ЗИТ мора да ги вршат своите задачи
во страната на која ѐ припаѓа лидерот“. Искуствата во ЕУ досега наведуваат дека
страните ја претпочитаат опцијата со повеќе од еден лидер на тимот, наместо еден
лидер на тимот со целокупна одговорност. Во секој случај, лидерот на тимот
дејствува во границите на своите надлежности според националното право, а и
самиот тим ги врши своите операции во согласност со законот во страната во која
дејствува.
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„Членови“, „деташирани членови“ и „учесници“ на ЗИТ
Членот 20(4) прави разлика помеѓу „членови“ и „деташирани членови“ кои работат во
ЗИТ. Деташираните членови на ЗИТ потекнуваат од други страни, различни од
страната во која тимот ги извршува своите операции. Треба да се забележи дека
деташираните членови не мора да се деташираат на трајна основа, т.е. тие може да
бидат деташирани на краток период.
Членовите на тимот ги извршуваат своите задачи под раководство на лидерот на
тимот, имајќи ги предвид условите утврдени од нивните органи во договорот за
основање на ЗИТ. Ова е прашање кое треба целосно да се разгледа при
подготовката на договорот за ЗИТ, со цел членовите на тимот, особено оние кои се
деташирани од друга страна, да знаат какви структури на линиско управување се
поставени.

Други учесници во ЗИТ
Членот 20 (12) го поплочува патот за земјите кои основале ЗИТ да се согласат лица
кои не се претставници на нивните надлежни органи да може да учествуваат во
активностите на ЗИТ. Идејата е да може да се обезбедат дополнителна помош и
експертиза за заедничкиот истражен тим од страна на соодветни лица од други
земји или меѓународни организации (на пр., Интерпол или Европол). На пример, во
ЗИТ меѓу Црна Гора и Србија, службеник од ЕВРОПОЛ може да биде учесник, но
никогаш не и член или деташиран член. Правата што им се даваат на членовите врз
основа на членот 20 (на пример, правото на присуство при преземање на истражни
мерки) не се однесуваат на овие лица (учесници), освен ако не е изречно утврдено
поинаку во договорот. Лицата кои се овластени да учествуваат во ЗИТ според
членот 20 (12) од 2-иот протокол ќе дејствуваат примарно како поддршка или ќе
имаат советодавна улога и не им е дозволено да практикуваат функции кои им се
доделуваат на членовите или на деташираните членови на ЗИТ, ниту да ги користат
информациите посочени во членот 20 (10), освен ако ова не е дозволено со
соодветниот договор меѓу засегнатите земји.
Посебно внимание треба да им се даде на СЕЛЕК, ЕВРОЏАСТ и ЕВРОПОЛ. Со
оглед на тоа што овие институции се создадени како поддршка на страните во
борбата против сериозниот организиран прекуграничен криминал, нивните
соодветни надлежности и задачи подразбираат дека овие институции ќе играат /
играат централна улога во заедничките истражни тимови во регионот на Западниот
Балкан и ЕУ соодветно. Во согласност со членот 20 (12) од 2-иот протокол, СЕЛЕК,
Евроџаст, Европол и Интерпол може да учествуваат во ЗИТ, како одделно, така и
заедно.
Така, во тесна соработка, и двете организации им се на располагање на странитебаратели кога истите разгледуваат основање на ЗИТ. Особено во подготвителната
проценка и фазата на договарање, и двете може да ги поддржат страните со давање
правни совети, како и експертиза од претходно учество во ЗИТ. Покрај тоа,
капацитети за состанување и толкување им се достапни на страните. Освен
наведеното, поради нивната улога во размена на информации и координирање на
заемната правна помош, СЕЛЕК, Европол и Евроџаст може да се во можност да ги
посочат соодветните случаи за ЗИТ и соодветно да побараат од страните да
постапат по едно такво барање.
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Иако не е задолжително СЕЛЕК, Евроџаст и Европол да се вклучат во основањето и
работењето на ЗИТ, овие организации би можеле да имаат пресудна улога во
обезбедувањето ефикасност и оперативен капацитет на ЗИТ, како и во севкупниот
успех на истрагата. Исто така, тие организации може да бидат од помош и во
административното управување со ЗИТ и да дејствуваат како посредници во
прибирањето одредени финансии, како и со совети околу тековната достапност на
истите.

4.5.3. Оперативни овластувања на ЗИТ
На деташираните членови на ЗИТ (види член 20 (5) од 2-иот протокол), во
согласност со законите на страната во која тимот дејствува, може да им биде
дозволено од страна на лидерот/лидерите на тимот да присуствуваат при вршењето
на оперативни активности, како што се претреси на простории (пасивен ЗИТ).
Лидерот на тимот има право, заради одредени причини, да направи исклучок од
општото правило. Во овој контекст, изразот „одредени причини“ не е дефиниран, но
може да се сфати дека подразбира, на пример, ситуации кај кои се земаат докази
при случаи кои вклучуваат сексуални деликти, особено кога жртвите се деца.
Одлуката да се исклучи присуството на деташиран член не може да се заснова само
на фактот што тој е член од друга јурисдикција. Во одредени случаи, оперативните
причини може да ја формираат основата за таквите одлуки.
Покрај тоа, членот 20 (6) од 2-иот протокол им дозволува на деташираните членови
да спроведуваат истражни мерки во земјата во која се дејствува, во согласност со
националното право на таа земја (активен ЗИТ). Ова ќе се врши според
инструкциите на лидерот на ЗИТ. Тие може и да не ги спроведат ако немаат
одобрение од надлежните органи на земјата во која се дејствува и од земјата што
деташира. Таквото одобрение може да биде вклучено во договорот за основање на
ЗИТ, или може да се додели во подоцнежна фаза. Може да се однесува и на
општите услови или може да биде ограничено на специфични случаи или околности.
Одобрението за присуство и/или преземње истражни активности исто така треба да
се земе предвид во формалниот договор.

4.5.4. Истраги на ЗИТ во други земји без барање за МПП
Најиновативните и веројатно најполезни елементи од 2-иот протокол се содржани во
членот 20 (7) и (9). Онаму каде што ЗИТ треба да преземе истражни мерки во една
од страните, деташираните членови во тимот може да побараат од своите надлежни
органи да ги преземат тие мерки. Барањето треба да се разгледа според условите
кои би се примениле при национална истрага. Целта на оваа одредба е да се
избегне потребата од писмени барања, дури и кога истражната мерка бара примена
на овластување за принуда, како што е извршување на налог за претрес. Ова е една
од основните придобивки од ЗИТ. На пример, српски полициски службеник кој е
деташиран во ЗИТ кој дејствува во Албанија, може да побара од своите колеги од
полицијата во Србија да извршат налог за претрес, издаден во согласност со
српското право, во Србија во име на ЗИТ. Меѓутоа, мора да се запомни дека членот
20 од 2-иот протокол не го заобиколува националното законодавство. На пример,
српски службеник може да побара од својот хрватски колега да побара тајна истрага
во Хрватска. Меѓутоа, наредните можности за употреба на овие информации, т.e.
сослушување на овие тајни истражители во судска постапка во Србија секогаш ќе
зависат од двете соодветни домашни законодавства, па, како такво, тоа треба
подетално да се разгледа.
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4.5.5. Директна размена на информации помеѓу членовите на ЗИТ
Оваа потреба да се земе предвид националното законодавство, исто така, се
однесува и на ставовите 9 и 10, иако овие одредби им даваат уште една вредна
предност на истражителите: членовите на ЗИТ може, повторно во согласност со
своето национално право, да му достават на тимот информации кои се достапни во
нивната земја. На пример, член на тимот може да обезбеди информации во однос на
детали на претплатник, регистрации на возила и криминални досиеја од својата
земја директно до ЗИТ, без пренесување на информациите преку надлежните
национални централни тела. Меѓутоа, треба да се земат предвид и барањата за
прифатливост, ако обезбедените информации исто така треба да бидат употребени
како докази во криминалното досие.

4.5.6. Договор за ЗИТ
Вториот протокол предвидува ЗИТ да се составуваат врз основа на писмен договор.
Како што беше претходно објаснето, законската рамка за основање и дејствување на
ЗИТ овозможува широк опсег на дискрециони овластувања и, според тоа, договорот
има пресудно значење за сите страни.
Од една страна, искуството досега укажува на тоа дека се претпочита уште од
почетокот да се договорат детални уредувања, за да се избегне потребата за
долготрајни дискусии во текот на дејствувањето на ЗИТ. Од друга страна, треба да
се запомни дека истражните активности и собирањето докази мора често пати да
започнат брзо, за да се избегнат подолгите дискусии околу договорот. Бидејќи
членот 20 од 2-иот протокол дозволува договорот да биде изменет во кое било
време, треба да ѐ се даде предност на брзата обработка на договорот, наместо да
се одржуваат долги дискусии околу секој детаљ. Наспроти оваа заднина, една цел
на овие Упатства е да им се овозможи на надлежните органи и на практичарите да
ги разгледаат сите елементи од законодавството во писмениот договор, а
истовремено да им се овозможи да започнат со истрагата во краток временски
период.
На 8 мај 2003 година, Советот на Европската унија донесе Препорака за моделдоговор10. Анексот 2 упатува на моделот на договор кој вклучува предлози што
треба да бидат земени предвид во соодветните делови од договорот. Покрај тоа,
дадени се предлози за формулацијата на текстот во договорот. Со оглед на
комплексноста на кривичните истраги и разновидноста и разликите во националните
законодавства, речиси е невозможно да се дадат заклучни совети и препораки за
содржината на договорот. Сепак, приложениот договор го одразува модел-договорот
на Советот на Европската унија, како и практичните искуства и писмените договори
собрани од Европол и Евроџаст до денес. Треба да се нагласи дека и двете
организации им се во секое време достапни за помош на страните во изготвувањето
на својот договор.

10

Препорака на Советот од 8 мај 2003 година за модел-договор за составување на заеднички
истражен тим (Сл. весник C 121 од 23.05.2003 год., стр.1).
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4.6. Конкретни упатства за ЗИТ
4.6.1. Упатства во однос на Договорот за ЗИТ (види Анекс Б)
Во подготовката на Договорот за ЗИТ, страните треба да обезбедат Договорот:
 Јасно да утврдува кои страни учествуваат во договорот за ЗИТ;
 Јасно да ја утврдува целта на ЗИТ;
 Јасно да го утврдува периодот во текот на кој ЗИТ ќе функционира и под кои
услови може да се продолжи неговото постоење (кога се определува периодот
во текот на кој ЗИТ ќе работи, страните треба да ги имаат предвид
ограничувањата на траењето утврдени со домашното законодавство на
страните за конкретни специјални истражни техники);
 Јасно да утврдува на која територија треба да дејствува ЗИТ;
 Јасно да ја утврдува внатрешната структура на ЗИТ (кој е лидерот; како се
менува улогата на лидерот ако ЗИТ ја премести истрагата во друга страна, кои
се членовите, а кои деташираните членови, дали се вклучени некои други
учесници во дејствувањето на ЗИТ и која е нивната улога итн.);
 Јасно да ги утврдува оперативните овластувања на членовите, деташираните
членови и учесниците на/во ЗИТ;
 Страните треба да обезбедат Договорот јасно да ја дефинира можноста за
размена на докази (вклучително и на записи од исказите на сведоците);
 Страните треба да обезбедат Договорот јасно да дефинира дека се применува
за истражните и предистражните фази.
Освен тоа, страните треба да размислат околу регулирањето на следниве прашања
во Договорот за ЗИТ:
 Услови под кои деташираните членови на ЗИТ може да бидат исклучени при
преземање истражни мерки;
 Конкретни услови при кои деташираните членови може да спроведуваат
истраги во земјата-членка во која се дејствува;
 Конкретни услови под кои деташиран член на ЗИТ може да побара од своите
национални органи да преземат мерки кои ги бара тимот без да поднесува
барање;
 Може да бидат дадени условите под кои се бара помош според Конвенцијата и
други уредби;
 Услови под кои деташираните членови може да ги споделат информациите
што произлегуваат од органите кои деташираат, а се однесуваат на конкретни
правила за заштита на податоци;
 Услови под кои деташираните членови може да носат/користат оружје
 Упатување на какви било други постојни одредби или уредби за основање или
дејствување на ЗИТ.
Досега, искуствата во ЕУ покажаа дека би било корисно да се утврдат и некои од
организациските прашања во однос на дејствувањето на ЗИТ, како што се:
 Трошоци за ЗИТ во текот на неговото дејствување;
 Сместување во канцеларија;
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 Возила;
 Друга техничка опрема;
 Хонорари за деташираните членови на ЗИТ;
 Осигурување за деташираните членови на ЗИТ;
 Користење на службениците за врски;
 Употреба на европската судска мрежа;
 Јазикот што ќе се употребува во комуникацијата.

4.6.2. Упатства за националните експерти / фокусни точки на ЗИТ
Воведни информации
Правната рамка разработена погоре јасно предвидува доволни основи за
разгледување од земјите кога кривичните дела бараат тешки и сложени истраги кои
имаат поврзаност со други земји и кога повеќе земји спроведуваат истраги за
кривични дела во кои околностите на случајот бараат координирана, усогласена
акција во вклучените земји. Меѓутоа, во текот на консултативниот процесот на
Западниот Балкан, стана јасно дека истражните тела на една земја често имаат
тешкотии да изнајдат со кого би можеле да соработуваат во друга земја во однос на
конкретна операција, а во исто време имаат малку знаење не само за искуствата со
ЗИТ на таа земја, туку и за соодветните искуства и најдобри практики во својата
матична земја. Затоа, со потпирање врз искуствата и практиките во рамките на ЕУ,
земјите треба да воспостават неформална мрежа на национални експерти за ЗИТ со
цел размена на искуства и најдобри практики при спроведување заеднички истраги и
воспоставување и водење на ЗИТ.

За што би служела/би требало да служи мрежата
Обезбедува контактни точки за националните и меѓународните органи (полиција,
обвинители, но исто така и за СЕКИ, ИНТЕРПОЛ, Секретаријатот на КПС и
Евроџаст, Европол, ОЛАФ, итн.) кои работат со ЗИТ со цел да им обезбедуваат
информации и совети околу можностите, вклучително околу законската рамка, за
основање на ЗИТ. Понатаму, националните експерти би го олесниле ширењето на
знаење меѓу практичарите и би го поттикнале основањето на ЗИТ, а тие треба да
бидат во можност да собираат и да шират информации како за најдобрите практики,
така и за пречките при основањето на тимовите. Исто така, тие треба да обезбедат
учество на конференции и семинари, да свикуваат или да присуствуваат на
формални и неформални состаноци на национално ниво или со други експерти
вклучени во основањето на ЗИТ. По основањето на ЗИТ, националните експерти би
можеле да дејствуваат како постојани советници и врска за комуникација со
експерти од други национални и меѓународни органи.
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Упатства за назначување национални експерти за ЗИТ
Во смисла на спроведувањето на меѓународната правна рамка за ЗИТ, а со цел да
се подобри соработката за основање на ЗИТ во регионот на Западниот Балкан,
земјите треба:
•

Да назначат национални експерти/контактни точки за ЗИТ и да ги испратат
деталите за тие национални експерти/контактни точки до Регионалната
проектна канцеларија за Југо-источна Европа (carla.ciavarella@unodc.org) до 1
јуни 2010 година.

•

Националните експерти/контактна точки за ЗИТ може да бидат лице или
претставник на организација (лице за контакт кое претставува истражен орган
или обвинителство) во зависност од националното право;

•

Националниот експерт/контактна точка за ЗИТ не мора да има оперативно
искуство во формирање/водење на ЗИТ.

•

Националниот експерт/контактна точка за ЗИТ треба да биде во состојба да се
поврзе со други лица и организации во рамките на својата земја со цел
обезбедување информации од таа земја за формирањето на ЗИТ (конкретно
за правната рамка), како и со цел размена на искуства (најдобри практики и
пречки) за формирање и водење на ЗИТ.

При назначувањето на национален експерт/контактно лице за ЗИТ, земјите треба да
ги имаат на ум целите на назначувањето, а тоа се да им ја олеснува на практичарите
работата поврзана со ЗИТ во нивната матична земја, но исто така и во регионот на
Западниот Балкан како целина, како и да служи како порта кон нивниот систем за
поширока европска соработка. Заради тоа, од голема важност е националните
експерти/контактни точки за ЗИТ да се назначат со должно внимание за да
претставуваат дополнителна вредност за меѓународната соработка при
формирањето и водењето на ЗИТ.
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АНЕКС A
МОДЕЛ ЛИСТИ НА ПРОВЕРКА И ОБРАСЦИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ
БАРАЊЕТО МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ

ОБЈАСНУВАЊЕ

Следниве општи и дополнителни листи на проверка имаат за цел да обезбедат општи насоки во
подготвувањето барања за меѓународна заемна правна помош по кривични прашања.
Општата листа на проверка дава осврт на основната содржина на сите барања за меѓународна
правна помош. Дополнителните листи на проверка даваат осврт на дополнителната содржина
потребна за ефективно извршување на барањата за претрес и заплена, покажување документи,
земање изјави/докази од сведоци, привремен трансфер на затвореници за сведочење,
заплена/замрзнување пред пресуда, или конфискација по пресуда.
Условите во однос на формата и содржината на барањата може значително да се разликуваат во
зависност од законите на замолената земја и важечките договори за меѓусебна правна помош
(ДМПП); во конкретни случаи, тие би можеле да бидат помали или поголеми отколку што е тука
назначено. Кога постои сомнеж, на службените лица кои ги подготвуваат барањата за меѓународна
правна помош им се советува да стапат во контакт со централниот орган на замолената земја
заради подетални информации.
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Општа листа на проверка за барање меѓународна правна помош
Барањето треба да го вклучува следново:


Идентификација
Идентификација на канцеларијата/органот кој го изложува или пренесува барањето и на органот
кој ги спроведува истрагата, прогонот или постапките во земјата-барател, вклучувајќи и детали за
контакт на канцеларијата/органот кој го изложува или го пренесува барањето и, освен ако не е
несоодветно, контакт-детали за релевантниот истражен службеник/обвинител и/или судски
службеник (образец I)



Претходен контакт
Детали за каков било претходен контакт помеѓу службени лица во земјата–барател и замолената
земја во врска со предметот на барањето



Користење на други канали
Кога копија од барањето била испратена или се испраќа преку други канали, тоа треба јасно да се
наведе во барањето



Потврда на барањето
Насловна страна која содржи потврда за комплетирање и враќање до земјата-барател (види
Образец I)



Назначување на итност и/или временски рок
Видно назначување на итноста или важечкиот рок во рамките на кој се бара исполнување на
барањето и причина за итноста или временскиот рок



Доверливост
Видно назначување на каква било потреба од доверливост и причината за тоа, како и на барањето
за консултација со земјата–барател, пред извршувањето, доколку не може да се обезбеди
доверливост



Правен основ за барањето
Опис на основот по кој се поднесува барањето, на пр., билатерален договор, мултилатерална
конвенција или Шема или, во нивно отсуство, по основ на реципроцитет



Резиме на релевантните факти
Резиме на релевантните факти на случајот вклучувајќи, до можниот степен, целосни детали за
идентификација на наводните прекршители



Опис на прекршокот и на важечката казна
Опис на прекршокот и на важечката казна, со извадок или копија од релевантниот дел од законот
на земјата–барател



Опис на бараните докази/помош
Конкретен опис на бараните докази или друга помош



Врска помеѓу постапките и бараните докази/помош
Јасно и прецизно објаснување на врската помеѓу истрагата, прогонот или постапките и бараната
помош (односно, образложение како бараните докази или друга помош се релевантни за случајот)



Опис на постапките
Опис на постапките кои треба да ги следат органите на замолената земја при извршувањето на
барањето за да обезбедат барањето да ја исполни својата цел, вклучувајќи какви било посебни
постапки кои ќе овозможат прифаќање на добиените докази во земјата-барател, и причини за
потребата од постапките



Присуство на претставници од земјата–барател при извршување на барањето
Назнака дали земјата–барател сака нејзините претставници или други назначени лица да
присуствуваат или да учествуваат во извршувањето на барањето и причината зошто тоа се бара



Јазик
Сите барања за помош треба да бидат поднесени или придружени од заверени копии на јазикот
назначен од замолената земја

Забелешка: Кога е очигледно дека барање или збир барања од конкретна земја вклучуваат значителен
или исклучителен трошок, земјата–барател и замолената земја треба да се консултираат за да ги
утврдат условите и роковите според кои барањето ќе се изврши, и начинот на кој ќе бидат покриени
трошоците.
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Дополнителна листа на проверка за посебни видови барања за меѓународна правна помош

ПРЕТРЕС И ЗАПЛЕНА
Во случај на барање за претрес или заплена, барањето треба да го вклучува следново:







Што е можно подетален опис на локацијата каде што треба да се изврши претресот и на
документите или предметите кои треба да се запленат, вклучувајќи ги, во случај на
евиденција, релевантните временски периоди
Разумен основ на верување дека бараната документација или предмет се наоѓаат на
назначеното место во замолената земја
Разумен основ на верување дека документацијата или предметот ќе обезбедат доказ за
извршување на прекршокот кој е предмет на истрага или постапка во земјата–барател
Објаснување за тоа зошто не се соодветни понеинтрузивни начини на добивање на
документот или предметот
Назначување на какви било посебни барања во врска со извршувањето на претресот или
заплената
Какви било познати информации за трети страни кои би можеле да имаат права во имотот

ПРИЛОЖУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ
Во случај на барање за приложување документи, барањето треба да го вклучува следново:









Бидејќи вообичаено е потребен судски налог, особено е важно да се обезбеди колку што е
можно подетален опис на документите кои треба да се приложат, и нивното значење за
истрагата
Идентификација на локацијата и/или чуварот на потребните документи
Проверка со замолената земја во случај да постојат дополнителни барања за
приложување на документи
Во случаи кои вклучуваат барања за приложување на компјутерска евиденција, ризиците
од бришење или уништување треба да се земат предвид во консултација со замолената
земја. Во таков случај, можеби ќе биде потребен брз и безбеден начин на зачувување, на
пр., посебен налог за зачувување, или за претрес и заплена
Назнака дали би била доволна копија или заверена копија од документите, и доколку не,
причината зошто се потребни оригиналните документи
Доколку е потребна потврда или доказ на автентичност, наведете ја формата на
потврда/доказ на автентичност, приложувајќи про-форма потврда (види Образец II),
доколку е можно
Назнака дали постои веројатност дека кој било од документите е предмет на какво било
право на привилегија, на пр., правно–професионална тајна
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ЗАПЛЕНА / ЗАМРЗНУВАЊЕ ПРЕД ПРЕСУДА ИЛИ КОНФИСКАЦИЈА ПО ПРЕСУДА
Во случај на барање за заплена/замрзнување пред пресуда или конфискација по пресуда:


Да се утврдат конкретните процесни и материјални барања од правото на замолената земја за
да се овозможи извршување на барањето на земјата–барател за замрзнување/заплена пред
пресуда или конфискација по пресуда, како што е дали замолената земја може директно да
спроведе налози од земјата–барател, дали мора да започне домашна постапка за налог во
име на земјата-барател, или дали кривична осудителна пресуда ќе биде потребна пред
осудителната пресуда



Доколку земјата–барател мора да започне домашна постапка, да се утврдат потребните
докази за да ѐ се дозволи на замолената земја да добие сопствен налог за
замрзнување/заплена за задржување на средствата во име на земјата–барател, или да ѐ се
дозволи на замолената земја да прибави сопствен налог за конфискација на средствата по
пресуда. Конкретно, земјата–барател треба да го одреди степенот до кој замолената земја ќе
бара врска помеѓу имотот кој треба да биде замрзнат/запленет и прекршокот, или помеѓу
имотот и обвинетиот или осудениот сопственик на имотот (во зависност од случајот), и
доказите кои мора да ги обезбеди според законите на замолената земја за утврдување на
таквата врска



Точка на контакт во земјата–барател која може да биде консултирана за правни барања,
стратешки или логистички проблеми

Кога замолената земја може директно да спроведе налог на земјата–барател, барањето треба да
го вклучува следново:




Копија од налогот во форма прифатлива за замолената земја, или какви било други
информации кои таа би можела да ги побара
Во случај на налог за конфискација, опис на постапката во земјата–барател која резултирала
со издавање на налогот, вклучените страни, и потврда дека налогот е конечен
Какви било информации за трети страни кои би можеле да имаат интерес во имотот кој се
бара да биде замрзнат/запленет или конфискуван

Кога замолената земја не може директно да спроведе налог на земјата–барател и од неа се бара
да прибави заплена/замрзнување и конфискација преку домашна постапка, барањето треба да
го вклучува следново:
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Колку што е можно подетален опис на имотот кој треба да се заплени, да се замрзне или да се
конфискува
Конкретни информации кои обезбедуваат разумен основ на верување дека (во зависност од
законите на замолената земја) имотот:
му припаѓа на лице обвинето или осудено за кривично дело; или
бил користен во, или добиен директно или индиректно од, извршување на прекршок
Какви било информации за трети страни кои би можеле да имаат интерес во имотот кој се
бара да биде замрзнат/запленет или
конфискуван

АНЕКС Б
МОДЕЛ-ДОГОВОР ЗА ЗИТ
во согласност со членот 20 од Вториот протокол на Европската конвенција за
заемна помош по кривични прашања
1.

Страни во договорот

Следните страни склучија договор за основање на заеднички истражен тим, во
понатамошниот текст „ЗИТ“:
1. [Име на првата агенција/администрација на страната како страна во договорот]
и
[Име на втората агенција/администрација на страната како страна во договорот]
(…)
[Име на последната агенција/администрација на страната како страна во договорот]
Страните во договорот може да одлучат со заедничка согласност да поканат
агенции/администрации на други страни да станат страни во овој договор. За можни
спогодби со трети земји, телата надлежни по основа на одредбите донесени во
рамките на договорите и меѓународните тела вклучени во активностите на ЗИТ, види
го Додатокот.
2.

Цел на ЗИТ

Договорот го покрива основањето на ЗИТ за следниве цели:

[Опис на конкретната цел на ЗИТ]
Страните со заемен договор може да ја предефинираат конкретната цел на ЗИТ.
Можни предлози за формулација: ЗИТ се основа за да ги истражи противправните
дела / активностите на криминалната организација x, со цел да се обезбедат
информации и докази за судски постапки.
ЗИТ ќе се основа заради растурање на криминалната организација x.
3.

Период кој се покрива со договорот

Во согласност со членот 20 (1) од 2-иот протокол, ЗИТ се основа за ограничен
временски период. Во однос на овој договор, овој ЗИТ може да дејствува во текот на
следниов период:
од
[внеси датум]
до
[внеси датум]
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Датумот на истекување наведен во овој договор може да биде продолжен по заемна
согласност на страните. Во таков случај, Договорот се ажурира.
Можни предлози за формулација: ЗИТ ќе дејствува во период од шест (6) месеци
од датумот на потпишување на овој договор. ЗИТ може да престане со работа
во кое било време со заемна согласност на вклучените страни и може да биде
продолжен за одреден временски период со заемна согласност.
4.

Страна(и) во која(и) ќе дејствува ЗИТ

ЗИТ ќе дејствува во страната(ите) посочени подолу.

[Назначи страна или страни во кои постои намера да дејствува ЗИТ]
Во согласност со членот 20 (3)(б) од 2-иот протокол, тимот ги извршува своите
операции во согласност со законите на страната во која дејствува. Во случај ЗИТ да
ја премести својата оперативна база во друга страна, тогаш се применуваат
законите на таа страна.
Лидер(и) на ЗИТ11

5.

Страните го назначија следното лице за претставник од надлежните органи на
земјата-членка (земјите-членки) каде што тимот дејствува како лидер на ЗИТ и под
чие раководство членовите на ЗИТ мора да ги вршат своите задачи во земјатачленка на која ѐ припаѓа:
ЗЕМЈА-ЧЛЕНКА

ИМЕ

РАНГ

ДЕТАШИРАЊЕ ОД [ИМЕ НА АГЕНЦИЈА]

Во случај некое од горенаведените лица да биде спречено да ги врши своите должности,
неговиот надреден ќе ги информира другите страни по писмен пат со наведување на името на
неговата замена.

6.

Членови на ЗИТ

Следните лица ќе бидат членови на ЗИТ:
Заб.: За одговорноста на членовите на ЗИТ, деташирани или не (но не и за
учесниците), види ги членовите 21 и 22 од 2-иот протокол

11 Членот 20 (3) (а) од 2иот протокол утврдува: лидерот на тимот мора да биде претставник од надлежниот
орган што учествува во кривичната истрага на страната во која тимот дејствува.
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6.1.
СТРАНА

Судски органи
ИМЕ

РАНГ

ФУНКЦИЈА

ДЕТАШИРАН
ОД
[ИМЕ НА АГЕНЦИЈА]

Во случај некое од горенаведените лица да биде спречено да ги врши своите должности, неговиот
надреден ќе ги информира другите страни по писмен пат со наведување на името на неговата
замена.

6.2. Полициски органи
СТРАНА

ИМЕ

РАНГ

ФУНКЦИЈА

ДЕТАШИРАН
ОД
[ИМЕ НА АГЕНЦИЈА]

Во случај некое од горенаведените лица да биде спречено да ги врши своите должности, неговиот
надреден ќе ги информира другите страни по писмен пат со наведување на името на неговата
замена.

7.
Учество на службени лица од Европол/Евроџаст/Комисијата (ОЛАФ) или
од други тела основани според Договорот за Европската унија, како и
службени лица од трети земји
12 13

Страните во овој договор се согласуваат да побараат/да прифатат предлог за
учество на Европол/Евроџаст/Комисијата (ОЛАФ), според уредбите утврдени во
Додатокот на овој договор.

[Во случај службените лица од Европол/Евроџаст/Комисијата (ОЛАФ) да
учествуваат во ЗИТ, тоа може да се спомене во ова поглавје. Што се однесува до
Евроџаст, ова се однесува на учеството на Евроџаст во улога на колегиум, не
дејствувајќи преку националните членови. Страните се согласуваат дека истите
уредби според кои службениците на Европол/Евроџаст/Комисијата (ОЛАФ) ќе
учествуваат
во
ЗИТ,
ќе
подлежат
на
одделни
уредби
со
Европол/Евроџаст/Комисијата (ОЛАФ) приложени кон овој договор.]
8.

Општи услови на договорот
Воопшто, условите утврдени во членот 20 од 2-иот протокол се применуваат
како што се имплементирани од секоја страна во која дејствува ЗИТ.

12 Евроџаст, во согласност со членот 7(a) од Одлуката на Евроџаст, може proprio motu да предложи основање
на ЗИТ. Исто така, наредниот член 3б од Конвенцијата на Европол, кој ќе биде вметнат по влегување во сила на
Протоколот со кој се изменува Конвенцијата на Европол, изработен со Актот на Советот од 28 ноември 2002
година (Сл. весник C 312, 16.12.2002 год., стр. 3), ќе му овозможи на Европол да поднесе барање до земјитечленки за започнување или координирање на кривични истраги.
13 Забележете дека таквото учество не е задолжително, туку зависи од околностите на истрагата и надлежноста
на секое тело да учествува во активностите на ЗИТ.
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9.

Специфични уредби на договорот
Следните специфични уредби може да се применуваат во овој договор
(забележете дека голем број од овие аспекти исто така се регулираат и во 2-иот
протокол):
(Да се вметне, ако се применува. Следните поднаслови се наменети да ги
нагласат можните области кои треба специфично да се опишат).
9.1. Услови под кои деташираните членови на ЗИТ може да бидат исклучени
при преземање истражни мерки
9.2. Специфични услови во кои деташираните членови може да вршат истраги
во земјата-членка во која се дејствува
9.3. Специфични услови во кои деташиран член на ЗИТ може да побара од
своите национални органи да преземат мерки кои ги бара тимот, без да
поднесува барање
9.4. Може да бидат дадени условите под кои се бара помош според
Конвенцијата и други уредби
9.5. Услови под кои деташираните членови може
информациите изведени од органите на деташирање

да

ги

споделат

9.6 Специфични правила за заштита на податоците
9.7. Услови под кои деташираните членови може да носат/да користат оружје
9.8. Упатување на какви било други постојни одредби или уредби за основање
или дејствување на ЗИТ
10.

Организациски уредби

Надлежните органи на [внеси Страна] ги прават неопходните организациски
уредувања, за да му се овозможи на ЗИТ да ја врши својата работа.
Оние подрачја кои се предмет на исклучива надлежност на [внеси Страна] или на
другите страни или се товар кој го делат надлежните органи на [внеси Страна] и
другите страни опишани подолу.
(Следнава листа треба да послужи само како пример за областите кои можеби ќе
треба да бидат опишани)
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10.1.

Трошоци за ЗИТ во текот на неговото дејствување

10.2.

Сместување во канцеларија

10.3.

Возила

10.4

Друга техничка опрема

10.5.

Хонорари за деташираните членови на ЗИТ

10.6

Осигурување за деташираните членови на ЗИТ

10.7.

Употреба на службеници за врски

10.8.

Употреба на европската судска мрежа

10.9.

Јазикот што ќе се употребува во комуникацијата

[место на потпишување], [датум]
[Потписи на сите страни]
________________________
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ДОДАТОК НА МОДЕЛОТ НА ДОГОВОР ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАЕДНИЧКИ
ИСТРАЖЕН ТИМ
Уредба со СЕЛЕК/Европол/Евроџаст/Комисијата (ОЛАФ), Интерпол, други
меѓународни тела или трети земји
1.

Страни во договорот

СЕЛЕК/Евроџаст/Европол/Комисијата
(ОЛАФ)....
и
[име
на
првата
агенција/администрација на страна како страна во договорот], [име на втората
агенција/администрација на страна како страна во договорот] и [име на ...
агенција/администрација на страна како страна во договорот] се согласија
службените лица на [СЕЛЕК]/[Евроџаст]/[Европол]/[Комисијата (ОЛАФ)]/
[Интерпол] да учествуваат во заедничкиот истражен тим, кој се согласија да го
основаат со договорот од... [датум и место на договорот кон кој се приложува
оваа уредба]. Ова учество ќе се одвива според следниве услови:
2.

Службени лица кои учествуваат

Следните службени лица од СЕЛЕК/ Европол/Евроџаст/Комисијата (ОЛАФ),
Интерпол ќе учествуваат во ЗИТ
ИМЕ

РАНГ

ФУНКЦИЈА

ДЕТАШИРАН
[ИМЕ НА ТЕЛО]

ОД

Во случај некое од горенаведените лица да биде спречено да ги врши своите должности,
неговиот надреден ќе ги информира другите страни по писмен пат со наведување на името
на неговата замена.

3.

Специфични уредби
3.1.

Вид помош

3.2.

Обезбедена техничка опрема

4.
Права
пренесени
на
службениците
на
СЕЛЕК/
Европол/Евроџаст/Комисијата (ОЛАФ)/Интерпол, други меѓународни тела или
трети земји кои учествуваат во ЗИТ.

5.

Уредби за учество на трети земји во ЗИТ.

Датум/потписи
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АНЕКС В
XCES50 национален проект / локални партнерски институции

Република Албанија
♦

Национален координатор за борба против трговија со луѓе (заменик на
Министерството за внатрешни работи) / Министерство за внатрешни работи
Интернет адреса:
Е-пошта (и-меил):
Телефон:
Факс:

♦

www.moi.gov.al
onac@moi.gov.al
+ 355 (0) 42 23 35 40
+ 355 (0) 42 23 35 39

Координатор во Единицата за борба против трговија со луѓе / Единица за
борба против трговија со луѓе / Полиција / Министерство за внатрешни
работи
Интернет адреса: mb@moi.gov.al
Е-пошта (и-меил): sektoriantitrafik@mrp.gov.al
Телефон/факс:
+ 355 (0) 42 27 34 47

♦

Специјалист во Директораотот против организиран криминал / Одделение
против организиран криминал / Директорат за истрага на криминалот /
Државна полиција
Интернет адреса: http://asp.gov.al/faqe_pare.htm
Телефон:
+ 355 (0) 4 2254921
Факс:
+ 355 (0) 4 2253022

♦

Раководител на Обвинителство за тежок криминал / Обвинителство за
тежок криминал
Интернет адреса: www.pp.gov.al
Е-пошта (и-меил): ocela@pp.gov.al
Телефон:
+355 (0) 42 22 90 51

Босна и Херцеговина
♦

Државен координатор за борба против трговија со луѓе и нелегална
миграција / Државна канцеларија за трговија со луѓе
Интернет адреса: www.anti-trafficking.gov.ba
Е-пошта (и-меил): ureddk@bih.net.ba
Телефон/факс:
+387 (0) 33 710 530
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♦

Шеф на Единицата за борба против трговија со луѓе / Државна агенција за
истраги и заштита (State Investigation and Protection Agency (SIPA)) /
Министерство за безбедност на БиХ
Интернет адреса:
Е-пошта (и-меил):
Телефон:
Факс:

♦

www.sipa.gov.ba
portparol@sipa.gov.ba
+387(0) 33 702 400
+387(0) 33 702 480

Судија / Суд на Босна и Херцеговина
Интернет адреса: www.sudbih.gov.ba
Телефон:
+387(0) 33 707 100

♦

Обвинител / Обвинителство
Интернет адреса:
Е-пошта (и-меил):
Телефон:
Факс:

www.tuzilastvobih.gov.ba
info@tuzilastvobih.gov.ba
+ 387 (0) 33 707 100
+ 387 (0) 33 707 463

Република Хрватска
♦

Национален координатор за борба против трговија со луѓе / Канцеларија за
човекови права
Интернет адреса: www.ljudskaprava-vladarh.hr/Default.aspx
Телефон:
+ 385 (0) 1 48 77 660
Факс:
+ 385 (0) 1 48 13 430

♦

Заменик-раководител на УСКОК (Обвинител) / Биро за борба против
корупција и организиран криминал (УСКОК)
Интернет адреса: www.dorh.hr/Default.aspx
Е-пошта (и-меил): tajnistvo.dorh@dorh.hr
Телефон:
+ 385 (0) 1 45 91 888

♦

Полициски службеник во Одделот за организиран криминал
Интернет адреса: www.policija.hr/mup.hr
Е-пошта (и-меил): policija@mup.hr
Телефон:
+ 385 (0) 1 6122 111

БЈР Македонија
♦

Национален координатор за борба против трговија со луѓе (Државен
секретар во Министерството за правда) / Министерство за правда
Интернет адреса: www.moi.gov.mk
Телефон:
+389 (0) 2 31 17 222,
Факс:
+389 (0) 2 31 12 468
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♦

Главен инспектор во Секторот за трговија со луѓе и криумчарење мигранти /
Сектор за трговија со луѓе и криумчарење мигранти / Полициски директорат
Интернет адреса: www.moi.gov.mk
Телефон:
+389 (0) 2 31 17 222,
Факс:
+389 (0) 2 31 12 468

♦

Судија / Главен суд
Интернет адреса: www.jorm.org.mk
Е-пошта (и-меил): jorm@jorm.org.mk
Телефон:
+389 (0) 2 32 92-611,

♦

Обвинител / Главен суд
Интернет адреса: www.jorm.org.mk
Е-пошта (и-меил): jorm@jorm.org.mk
Телефон:
+389 (0) 2 32 92-611,

Црна Гора
♦

Национален координатор за борба против трговија со луѓе / Канцеларија на
Националниот координатор за борба против трговија со луѓе
Интернет адреса:
Е-пошта (и-меил):
Телефон:
Факс:

♦

www.gov.me/antitraf
antitrafiking@t-com.me
+382 (0) 20 228 385
+382 (0) 20 228 387

Виш полициски комесар за сузбивање нелегална миграција / Полициски
директорат / Министерство за внатрешни работи
Интернет адреса: www.upravapolicije.com
Е-пошта (и-меил): org.krim@t-com.me
Телефон/факс:
+382 (0) 20 247 104

♦

Судија / Одделение за сузбивање организиран криминал, корупција,
тероризам и воени злосторства / Висок суд
Интернет адреса: www.visisudpg.gov.me
Телефон:
+382 (0) 20 66 53 81
Факс:
+382 (0) 20 66 53 94

♦

Заменик на Главниот државен обвинител / Главно државно обвинителство
Интернет адреса: www.tuzilastvocg.co.me
Телефон/факс:
+382 (0) 20 23 06 24
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Република Србија
♦

Национален координатор за борба против трговија со луѓе (Раководител на
одделот за сузбивање прекуграничен криминал и трговија со луѓе) /
Директорат на гранична полиција / Министерство за внатрешни работи
Интернет адреса: www.mup.sr.gov.yu/cms_lat/direkcija.nsf/granicna-policija
Телефон:
+381 (0)11 31 39 700
Факс:
+381 (0) 11 30 08 156

♦

Раководител на Одделение за сузбивање организиран криминал /
Министерство на Србија
Е-пошта (и-меил): ubpok@mup.gov.rs
Телефон:
+381 (0) 11 306 200 (ext.2932)
Факс:
+381 (0) 11 31 48 467

♦

Судија / Окружен суд Белград / Специјално одделение за организиран
криминал
Интернет адреса: www.okruznisudbg.rs
Е-пошта (и-меил): pookrsud@beograd.ok.sud.rs
Факс:

♦

+381 (0) 11 30 82 780

Заменик-обвинител / Специјално обвинителство за организиран криминал
Интернет адреса: www.rjt.gov.rs/lt
Телефон:

+381 (0) 11 36 16 558

Косово врз основа на Резолуцијата на ОН UNSCR 1244
♦

Координатор за борба против трговија со луѓе / Канцеларија на
Координаторот за борба против трговија со луѓе
Е-пошта (и-меил): fatmir.xhelili@ks-gov.net
Телефон:
+381 (0) 38 20 01 90 24

♦

Шеф на Одделение за трговија со луѓе / Косовска полиција
Интернет адреса: www.kosovopolice.com
Е-пошта (и-меил): info@kosovopolice.com
Телефон:
+377 (0) 44 506 097

♦

Потпретседател / Суд
Телефон:

♦

+377 38 243-345

Специјален обвинител / Јавно обвинителство
Телефон:

+ 377 44 666 897
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